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across the country by divided the area of secondary education and schools size 2) 6 good practice
schools. 3) 10 scholars of the basic education commission and 10 teachers good practice school.
The results of the study found that
1) teachers assessed the desired characteristics of learners complete all eight
characteristics and some schools added desired characteristics. There was committee to develop and
assess the desired characteristics of learners. Assessment method used the most was observations by
using the observation form and a student list form. Period of time to assess and to grad were a
semester. There was using holistic rubric with four-level criteria to assess. The problems were found;
desired characteristics and indicators were abstract and difficult to measure, the traditional method
was used to measure affective domain lack of feasibility to practice, the grad results were not valid
2) 6 good practice schools ; the instrument were assess desired characteristics
congruence with guideline of the basic education commission
3) Guideline for assessment desired characteristics of learners, Schools should be
establishes a committee to develop and evaluate the desired characteristics of learners, clearly
defined functions. Assessment is a systematic, teachers should study the manual that defines of the
basic education commission. School should do a school manual and workshops / seminars about
measurement and evaluation. Assessment methods should be separately planed to assign desirable
characteristics to assess learning strands and activities / programs of schools, Besides schools
should identify the assessor clearly. Instruments should be observation, student list and student of
work, and assessment time should be during lessons.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มีการกล่าวถึงแนวทางในการจัดการศึกษา ตามมาตรา
23, 24 และ26 สามารถสรุปได้ว่าการจัดศึกษานั้นควรจะมีการผสมผสานหรือบูรณาการสาระความรู้
ต่ า งๆให้ มี ค วามสมดุ ล กั น รวมทั้ ง ควรมี ก ารปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม ค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามและคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา และให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการ
ของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไป
ในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษาด้วย (สานัก
นายกรัฐมนตรี, 2545) ดังนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่มีการกาหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นหนึ่งในเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการบ่มเพาะปลูกฝัง กล่อมเกลา และปลูกจิตสานึก
ควบคู่กับการเรียนการสอนทางด้านวิชาการเพื่อให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ภายในจิตใจของตนเองและดารงตนอยู่ร่ วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
ในการพั ฒ นาผู้ เรีย นตามหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน มุ่งพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ 8 ประการ ได้ แ ก่ 1) รัก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริย์ 2) ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย
8) มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนประกอบ
กับเกณฑ์การผ่านช่วงชั้น และการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งแนวทางใน
การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษานั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน ผู้ปกครอง
และชุมชน ฯลฯ ในการร่วมกันบริหารจัดการ ดาเนินการทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนในการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยในการพัฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นสามารถกระทาได้จากการนาตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรมที่วิเคราะห์ไว้ มา
ผสมผสานและบู รณาการในการจัดการเรียนการสอนของแต่ล ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในระหว่างการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆภายในสถานศึกษา หรือแม้แต่สอดแทรกไว้
ในกิจวัตรประจาวันของผู้เรียน และในแต่ละสถานศึกษาควรจัดให้มีการประเมินคุณลักษณะเป็นระยะ
อาจจะประเมินเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาค รายปี เป็นต้น เพื่อเป็นการสังเกตพัฒนาการของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสะท้อนถึงลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ (ส. ส. กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,
2553) และการดาเนิ น การพั ฒ นาและประเมินคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ มีรูป แบบที่ สถานศึกษา
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สามารถนาไปเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งตัวอย่างรูปแบบนั้นมี 3 รูปแบบ (สานักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ได้แก่ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและ
ประเมิ น ทุ ก คุ ณ ลั ก ษณะ 2) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละผู้ ที่ รับ ผิ ด ชอบพั ฒ นาและประเมิ น เฉพาะ
คุณลักษณะที่เหมาะสม 3) ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชาพัฒนาและประเมิน หรือร่วมพัฒนาและ
ประเมิน โดยมีการออกแบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งการสร้างเครื่องมือ
ที่ใช้ในการประเมิน ซึ่ง เครื่องมือที่นิยมใช้ในสถานศึกษา เนื่องจากสะดวก ใช้ง่าย ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบมาตรส่วนประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ แบบวัดสถานการณ์
แบบบันทึกพฤติกรรมแบบรายงานตนเองเป็นต้น และการสร้างเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเป็นแนวทาง
ในการให้คะแนนและประเมินค่าผลการประพฤติปฏิบัติของผู้เรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา
เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (นวนละออง หงส์ภู และวารุณี
ลัภ นโชค, 2552; เบญจลั กษณ์ กุลวุฒิ , 2555; ภาณุ ภัทร ลิ้มจารูญ , 2551; วริยา จันทร์พิทั กษ์ ,
2555) พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนาไปปรับ
ใช้ในการประเมิ น คุ ณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค์ในสถานศึกษา ซึ่งเครื่อ งมือในการวัดมี ทั้ งแบบวัด
สถานการณ์ แบบมาตรประมาณค่า แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ และคุณลักษณะที่ประเมินจะ
เป็ น คุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ตามที่ห ลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน พุ ทธศักราช 2551
กาหนด
ในขณะที่ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง (2552-2561) มี ก ารก าหนดเป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน
โดยเฉพาะยุ ท ธศาสตร์ การปฏิ รู ป ในข้ อที่ 3 ที่ ก ล่ าวว่า คนไทยใฝ่ ดี จะต้ องมี คุ ณ ธรรมพื้ น ฐาน
มี จิ ต ส านึ ก และค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ เห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นร่ ว มมี จิ ต สาธารณะ มี วั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554) โดยประเด็นดังกล่าวเป็นพื้นฐานสาคัญ
ในการกาหนดร่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ที่ได้มีการร่าง
คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์โดยปรับเปลี่ยนคุณลั กษณะอันพึงประสงค์จากเดิม 8 ประการเหลือ 6
ประการ ประกอบด้ ว ย 1) รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ 2) ส านึ ก ประชาธิ ป ไตย 3) นั บ ถื อ ผู้ อื่ น
4) สานึกต่อสังคม 5) ซื่อตรงยุติธรรม 6) เสียสละเพื่อส่วนรวม (ภาวิช ทองโรจน์ , 2556) ซึ่งใน
การร่ างฉบั บ นี้ ยั งเป็ น ข้ อ เสนอเบื้ อ งต้ น ยั งต้ อ งผ่ านการพิ จ ารณา ระดมความคิ ด และต้ อ งมี ก าร
ปรับ ปรุงแก้ไขอีกไม่น้ อยก่อนที่จะลงตัวและนามาประกาศใช้ โดยมีการระบุไว้อย่างคร่าวๆในที่
ประชุม คณะกรรมการปฏิรู ป หลั กสู ตรและตาราการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน จะเห็ น ได้ว่าคุ ณ ลั ก ษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ใ นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานฉบั บ ใหม่ มี ก ารให้ ค วามส าคั ญ กั บ ส านึ ก
ประชาธิป ไตย และสานึกต่อสังคม เพราะบ้านเมืองในปัจจุบัน ส่ ว นใหญ่ จะมีปัญ หาเกี่ยวกับเรื่อง
ความขัดแย้ง คอร์รัปชั่น และเพศศึกษา (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2556) โดยจะแตกต่างกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์แบบเดิมแต่ในส่วนข้ออื่นยังมีลักษณะคล้ายเดิมอยู่
ปั จจุ บั น ก ารวั ด แล ะป ระเมิ น ผล ด้ าน คุ ณ ลั ก ษ ณ ะอั น พึ งป ระส งค์ ขอ งนั กเรี ย น
ในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างชัดเจน
(เบญจลั กษณ์ กุล วุฒิ , 2555) ซึ่งส่ วนมากจะใช้การวัดจากการพิ จารณาของครูผู้ ส อนอย่างเดียว
(นวนละออง หงส์ภู และวารุณี ลัภนโชค, 2552) นอกจากนี้ครูผู้สอนบางส่วนยังขาดความรู้ความ
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เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ถูกต้องหรือไม่มีการ
นามาปฏิบัติ โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ อีกทั้งการ
สร้างเครื่องมือส่วนใหญ่มุ่งพัฒนาแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์มากกว่าการสร้างแบบวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (ภาณุภัทร ลิ้มจารูญ, 2551) ทาให้ขัดกับแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ระบุแนวทางในการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษานั้นจะต้องมีแหล่งข้อมูลและผู้ประเมินที่หลากหลาย
รวมทั้งเครื่องมือและวิธีการใช้ที่เหมาะสม ซึ่งเครื่องมือที่จะสามารถประเมินได้ถึงระดับพฤติกรรมนั้น
ภายในเครื่องมือควรมีการระบุไปถึงตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม เนื่องจากบางพฤติกรรมไม่สามารถเห็น
รายละเอีย ดของพฤติกรรมนั้ น ได้อย่างชัดเจน เพื่อทาให้ ได้ผ ลการประเมินมีความน่าเชื่อถือและ
สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักเรียน จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสารวจและ
ศึกษาการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษา ว่ามีวิธีการในการประเมินคุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นอย่ า งไร มี ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการด าเนิ น การประเมิ น หรื อ ไม่
เพื่ อน าเสนอแนวทางในการประเมินคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึ ก ษา และสอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ก ารวั ด และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
คาถามวิจัย
1. การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษาทั่วไปมีลักษณะการประเมิน
และสภาพปัญหาเป็นอย่างไร
2. แนวปฏิบัติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี มีลักษณะการดาเนินการ
อย่างไร
3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการประเมินตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุดควรเป็นไปในแนวทางใด
วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์สภาพและปัญหาของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
2. เพื่อวิเคราะห์แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ดี
3. เพื่อนาเสนอแนวทางในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสอดคล้อง
กับการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อนาเสนอรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนจากการวิเคราะห์แนวปฏิบัติดี โดยผู้วิจัยมุ่งศึกษาการประเมินผลคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษาโดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีตัวแปร
ที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ สภาพการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ขั้นของการกาหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ นิ ย าม ตัว ชี้วัด การจั ดท าตัวบ่ งชี้ วิธีการวัด เครื่องมือ ระยะเวลาในการประเมิ น
รูปแบบการประเมินและการตัดสินผล โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี 8 ประการ ได้ แ ก่ 1) รัก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ 2) ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย
8) มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ลักษณะของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก ที่
ถูกต้อง ดีงาม และเป็น สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด
และเป็นลักษณะนิสัยที่ สังคมต้องการ ซึ่งตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 มีการกาหนดคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รัก
ความเป็นไทย 8) มีจิตสาธารณะ ซึ่งคุณลักษณะแต่ละประการมีความหมาย ดังนี้
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธารง
ไว้ซึ่งความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจ
มีวินัย หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงการดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมอื่นได้อย่างมี
ความสุข
มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทา
หน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
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รักความเป็นไทย หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าร่วมอนุรักษ์
สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์
ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ผู้ อื่ น ชุ ม ชน และสั ง คม ด้ ว ยความเต็ ม ใจ กระตื อ รื อ ร้ น โดยไม่ ห วั ง
ผลตอบแทน
ตัวชี้วัด หมายถึง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สามารถวัดหรือสังเกตได้เพื่อบอกสภาพทั้ง
ในเชิงประมาณหรือเชิงคุณภาพ ซึ่งจะสะท้อนถึงผลของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
วิธีการวัด หมายถึง วิธีการที่สถานศึกษาใช้ใ นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนทั้ง 8 ประการ ไม่ว่าจะเป็นการสังเกต การสัมภาษณ์ การสร้างสถานการณ์จาลอง การ
สอบถาม แฟ้มสะสมงาน/ผลงาน เป็นต้น
เครื่ องมือ วัด หมายถึง เครื่องมื อที่ ส ถานศึก ษาใช้วัดคุณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ทั้ ง 8
ประการไม่ว่าจะเป็น แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า แบบวัดสถานการณ์ แบบบันทึกพฤติกรรม หรือแบบรายงานตนเอง
ระยะเวลาในการประเมิน หมายถึง ช่วงเวลาที่สถานศึกษาจัดการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นระยะ ไม่ว่าจะประเมินเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาคหรือรายปี
รูปแบบการประเมิน หมายถึง แผนการดาเนินการของสถานศึกษาที่ใช้ในการประเมิน
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ซึ่ งรู ป แบบนั้ น มี 3 รูป แบบ ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู้แ ละผู้ ที่
รับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะ 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและ
ประเมินเฉพาะคุณลักษณะที่เหมาะสม 3) ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชาพัฒนาและประเมิน หรือ
ร่วมพัฒนาและประเมิน
การตัดสินผล หมายถึง การตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ส อดคล้ อ งกับ แนวทางการปฏิ บัติ การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีเกณฑ์การแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม ดี
ผ่าน ไม่ผ่าน
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ได้ ข้ อ มู ล หรื อ สารสนเทศเกี่ ย วกั บ สภาพและปั ญ หาในการประเมิ น ผลคุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
2. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ดี
3. เป็ น แนวทางในการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องสถานศึ ก ษาทั่ ว ไปให้
สอดคล้องกับการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีโดยแยกนาเสนอ
เป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.1 ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม
1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่
1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตอนที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.1 การดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.2 การออกแบบการวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3 การสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.4 การสร้างเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มีการกล่าวถึงแนวทางในการจัดการศึกษา ตามมาตรา
23 24 และ 26 สามารถสรุปได้ว่า การจัดศึกษานั้นควรจะมีการผสมผสานหรือบูรณาการสาระ
ความรู้ต่างๆให้มีความสมดุลกัน รวมทั้งควรมีการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา และให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของ
ผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ ควบคู่ไปใน
กระบวนการเรีย นการสอน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษาด้วย (ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2545) ดังนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ที่มีการกาหนด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี มีปัญญามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการบ่มเพาะปลูกฝัง กล่อมเกลา และปลูกจิตสานึก
ควบคู่กับ การเรี ยนการสอนทางด้านวิช าการ เพื่อ ให้ เยาวชนมีความรับผิ ดชอบต่อตนเอง ชุมชน
สังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ภายในจิตใจของตนเองและดารงตนอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
1.1 ความหมายของคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ลักษณะของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก ที่ถูกต้อง ดีงาม และเป็นสิ่ง
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนในการยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด และเป็นลักษณะนิสัยที่สังคม
ต้องการ (ส. ส. กระทรวงศึกษาธิการ, 2551; เบญจลั กษณ์ กุล วุฒิ , 2555; ภาณุ ภัทร ลิ้มจารูญ ,
2551; วริยา จันทร์พิทักษ์, 2555; วันเพ็ญ เนตรประไพ, 2553; โสภาพรรณ ทองคา, 2551)
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม
ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการกาหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต
3) มีวินั ย 4) ใฝ่ เรีย นรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท างาน 7) รักความเป็นไทย
8) มี จิ ต สาธารณะ (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2550) ซึ่ ง แต่ ล ะด้ า นมี ร ายละเอี ย ด ดั ง นี้ (ส. ส.
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 2553)
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ตาราง 2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยามและตัวชี้วัด
1. รัก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริย์ หมายถึง ลั กษณะที่
แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธารงไว้ซึ่ง
ความเป็นไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพ
เทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์
1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ

ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม

1.1.1 ยืนเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และ
อธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง
1.1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่พลเมือง
ดีของชาติ
1.1.3 มีความสามัคคี ปรองดอง
1.2 ธารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
1.2.1 เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่
สร้างความสามัคคี ปรองดองที่เป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม
1.2.2 หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็น
ชาติไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักของ 1.3.1 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
ศาสนา
1.3.2 ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับ
ถือ
1.4 เคารพเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์
1.3.3 เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน
1.4.1 เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
1.4.2 แสดงความสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
1.4.3 แสดงออกซึ่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
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ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม
2. ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ลักษณะที่แสดงออก
ถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติตรงตาม
ความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งกาย วาจา ใจ
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเอง 2.1.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมา
ทั้งกาย วาจา ใจ
เป็นของตนเอง
2.1.2 ปฏิบัติตนโดยคานึงถึงความถูกต้อง
ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผิด
2.1.3 ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา
2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง 2.2.1 ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่น
กาย วาจา ใจ
มาเป็นของตนเอง
2.2.2 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
2.2.3 ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง

3. มีวินัย หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกถึงการ
ยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับ
ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
3.1.1 ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ และ
ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและ
สังคม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
3.1.2 ตรงต่ อ เวลาในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม
ต่างๆในชี วิตประจ าวัน และรับ ผิ ด ชอบในการ
ทางาน
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ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม
4. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความ
ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรี ยน แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและ 4.1.1 ตั้งใจเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
4.1.2 เอาใจใส่ แ ละมี ค วามพยายามในการ
เรียนรู้
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
4.1.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ
ภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่อ
4.2.1 ศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ จ ากหนั ง สื อ
อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ สื่ อเทคโนโลยีต่างๆ แหล่ ง
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
เรี ย นรู้ ทั้ งภายในและภายนอกโรงเรี ย น และ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม
4.2.2 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจาก
สิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
4.2.3 แลกเปลี่ ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

5. อยู่ อ ย่ า งพ อเพี ยง ห ม ายถึ ง ลั ก ษ ณ ะที่
แสดงออกถึงการดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง
ที่ ดี และปรั บ ตั ว เพื่ อ อยู่ ใ นสั ง คมอื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ความสุข
5.1 ดาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 5.1.1 ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของตนเอง เช่ น เงิ น
รอบคอบ มีคุณธรรม
สิ่งของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุ้ม ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้เวลา
อย่างเหมาะสม
5.1.2 ใช้ ท รั พ ยากรส่ ว นรวมอย่ า งประหยั ด
คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการใช้
เวลาอย่างเหมาะสม
5.1.3 ปฏิ บั ติ ต นและตั ด สิ น ใจด้ ว ยความ
รอบคอบ มีเหตุผล
5.1.4 ไม่ เอาเปรีย บผู้ อื่ น และไม่ ท าให้ ผู้ อื่ น
เดือดร้อน พร้อมให้อภัยผู้อื่นเมื่อกระทา
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5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

6. มุ่งมั่นในการทางาน หมายถึง ลักษณะที่
แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทา
หน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน
เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่การงาน

ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม
5.2.1 วางแผนการเรียน การทางานและการ
ใช้ชีวิตประจาวันบนพื้นฐานของความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร
5.2.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้ อม ยอมรับและปรับตัว เพื่ อ
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

6.1.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
6.1.2 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้
สาเร็จ
6.1.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานด้วย
ตนเอง
6.2 ท างานด้ว ยความเพี ย รพยายามและ 6.2.1 ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อ
อดทน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
6.2.2 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการ
ทางานให้สาเร็จ
6.2.3 ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
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ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม
7. รั ก ความเป็ น ไทย หมายถึ ง ลั ก ษณ ะที่
แสดงออกถึ ง ความภาคภู มิ ใจ เห็ น คุ ณ ค่ า ร่ ว ม
อนุ รั ก ษ์ สื บ ทอดภู มิปั ญ ญาไทย ขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 7.1.1 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย
ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที
มีสัมมาคารวะ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
7.1.2 ร่ว มกิ จ กรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
7.1.3 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย
7.2 เห็ น คุ ณ ค่ าและใช้ ภ าษาไทยในการ 7.2.1 ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสาร
สื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.2.2 ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของ
การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
7.3 อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย
7.3.1 นาภูมิปัญญาไทยมาใช้ให้เหมาะสมใน
วิถีชีวิต
7.3.2 ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญา
ไทย
7.3.3 แนะนา มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิ
ปัญญาไทย

8. มีจิตสาธารณะ หมายถึง ลักษณะที่แสดงออก
ถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมหรื อ สถานการณ์ ที่
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วย
ความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน
8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่
หวังผลตอบแทน

8.1.1 ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูทางานด้วย
ความเต็มใจ
8.1.2 อาสาทางานให้ผู้อื่นด้วยกาลังกาย

13
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยามและตัวชี้วัด

8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและสังคม

ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม
กาลังใจ และกาลังสติปัญญาโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน
8.1.3 แบ่งปันสิ่งของ ทรัพย์สินและอื่นๆ
และช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น
8.2.1 ดูแล รักษาสาธารณสมบัติและ
สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ
8.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียน ชุมชนและสังคม
8.2.3 เข้ าร่ว มกิ จ กรรมเพื่ อแก้ ปั ญ หาหรื อ
ร่ ว ม ส ร้ า งสิ่ งที่ ดี งาม ข อ งส่ ว น รว ม ต าม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่
คณะกรรมการปฏิ รู ป หลั ก สู ต รและต าราการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
การศึ ก ษา โดยมี ดร. ภาวิ ช ทองโรจน์ เป็ น ประธานคณะกรรมการปฏิ รูป หลั ก สู ต รฯ ได้ เสนอ
โครงสร้างหลักสูตร (Curriculum Framework) การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ซึ่งมีการปรับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้จากเดิม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เหลือ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ภาษาและ
วัฒ นธรรม 2) วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละคณิ ต ศาสตร์ 3) การด ารงชี วิ ต และโลกของงาน
4) ทักษะสื่อและการสื่อสาร 5) สังคมและความเป็นมนุษย์ 6) อาเซียนภูมิภาคและโลก ในขณะ
ที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ได้กาหนดคุณลักษณะ
อัน พึ งประสงค์ 6 ประการจากเดิ ม 8 ประการ ได้แ ก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษั ต ริย์ 2) ส านึ ก
ประชาธิปไตย 3) นับถือผู้อื่น 4) สานึกต่อสังคม 5) ซื่อตรงยุติธรรม 6) เสียสละเพื่อส่วนรวม
ซึ่งในการร่างฉบับนี้ยังเป็นข้อเสนอเบื้องต้น ยังต้องผ่านการพิจารณา ระดมความคิด และต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขอีกไม่น้อยก่อนที่จะลงตัวและนามาประกาศใช้ (ภาวิช ทองวิโรจน์, 2556) สาหรับการ
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้วิจัยสนใจนั้นมีรายละเอียดการเปรียบเทียบคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 และหลั กสู ตรการศึ กษาขั้ น
พื้นฐานฉบับใหม่ ดังตารางต่อไปนี้
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ตาราง 2.2 การเปรียบเที ยบคุ ณ ลักษณะอั น พึ งประสงค์ต ามหลั กสูต รแกนกลางการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) ซื่อสัตย์สุจริต
3) มีวินัย
4) ใฝ่เรียนรู้
5) อยู่อย่างพอเพียง
6) มุ่งมั่นในการทางาน
7) รักความเป็นไทย
8) มีจิตสาธารณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่
1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) สานึกประชาธิปไตย
3) นับถือผู้อื่น
4) สานึกต่อสังคม
5) ซื่อตรงยุติธรรม
6) เสียสละเพื่อส่วนรวม

1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานฉบับใหม่
จากการสั งเคราะห์ งานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับคุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์ตามร่างในหลั กสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 ไม่ว่าจะเป็น รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สานึกประชาธิปไตย
นับถือผู้อื่น สานึกต่อสังคม ซื่อตรงยุติธรรม เสียสละเพื่อส่วนรวม (ชญานิน เจิมมาก, 2547; ดวง
กมล บางชวด, 2554; มัลลิกา มัติโก, 2541; วัชชิรทาน เข็มทอง, 2555; สถาบันพระปกเกล้า, 2555;
สานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า , 2554; สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี , 2547; อภิญญา อิงอาจ,
2554) พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย
ซึ่งงานวิจั ยที่พ บมีทั้ งการใช้ระเบี ยบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิ งคุณ ภาพ โดยถ้าเป็นงานวิจัยที่ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่จะวิเคราะห์จากสถิติบรรยาย เช่น ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย การแจกแจงความถี่ ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ตามด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ตามลาดับ สาหรับการวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่
จะเป็ น คู่ มือที่ ใช้เป็ น แนวทางในการสนทนากลุ่ มเพื่อระดมความคิดเห็ น และแบบสั มภาษณ์ โดย
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เทคนิคการเก็บข้อมูลที่นามาใช้จะเป็นการสนทนากลุ่ม (Focus group) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็น
การวิเคราะห์เนื้อหาการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการสนทนากลุ่ม ดังตัวอย่างงานวิจัย ดังต่อไปนี้
มั ล ลิ ก า มั ติ โ ก (2541) ได้ ศึ ก ษาจิ ต ส านึ ก ทางสั ง คมของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลั ย มหิ ดล โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาจิตส านึ กในมิติท างสั งคมวัฒ นธรรม เศรษฐกิจ
การเมืองและสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในประเด็น
ความรู้สึ กนึ กคิดที่ มีต่อปรากฏการณ์ ต่างๆทางสั งคม และตระหนักถึงความส าคัญ ของปัญ หาที่ มี
ผลกระทบต่อตัวเอง ครอบครัวและสั งคมโดยรวม โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ซึ่งจัดกลุ่มนักศึกษาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่1 : กลุ่ม
การแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มที่ 2: กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 3 : กลุ่ม
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (focus group)
ผลการวิจัยพบว่า จิตสานักทางสังคมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีต่อ
ตนเองและสังคม มีทั้งด้านบวกและด้านลบ กล่าวคือ นักศึกษาส่วนใหญ่มีจิตสานึกที่ดีต่อการให้
คุณค่าของสถาบันทางสังคมวัฒนธรรมไทย ที่มีศาสนาพุทธเป็นแกนหลักค้าจุนสังคม ในทางตรงกัน
ข้า ม นั ก ศึ ก ษามี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ เศรษฐกิ จ การเมื อ งเป็ น ไปในทางลบ ส่ ว นในด้ า นสุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อมเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมและปัจจัยทางเศรษฐกิจการเมือง ที่
เป็นตัวกาหนดที่สาคัญ
ชญานิน เจิมมาก (2547) ได้ศึกษาการแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสานึกประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่านนิตยสารแนวการเมือง เปรียบเทียบการแสวงหาข่าวสาร
ทางการเมือง จิตสานึกประชาธิปไตย และระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้อ่า นนิตยสารแนว
การเมือง รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาข่าวสารทางการเมือง จิตสานึกประชาธิปไตย
และการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งของผู้ อ่ า นนิ ต ยสารแนวการเมื อ ง เป็ น การวิ เคราะห์ เนื้ อ หา
หนังสือพิมพ์และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือนิตยสารแนวการเมือง
ทั้งหมด 3 ชื่อฉบับ ได้แก่ เนชั่นสุดสัปดาห์ มติชนสุดสัปดาห์และสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ จานวน
ทั้ ง สิ้ น 36 ฉบั บ และผู้ อ่ า นนิ ต ยสารแนวการเมื อ งที่ มี อ ายุ ตั้ ง แต่ 18 ปี ขึ้ น ไป อาศั ย อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานครจานวน 400 ราย และทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การแจก
แจงความถี่ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One way ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ในการประมวลผล ผลการวิจัยพบว่าประเด็นเนื้อหาสาคัญ
ที่นาเสนอในนิตยสารแนวการเมือง ได้แก่ การเคลื่อนไหวของพรรคการเมื องหรือนักการเมืองซึ่งมิได้
เกี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น งานของรั ฐ บาลหรือ ฝ่ ายค้ านโดยตรง การเลื อ กตั้งในระดับ ท้ อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศ และเหตุการณ์ทั่วไปทางการเมือง ส่วนผลการวิจัยเชิงปริมาณกับผู้อ่านนิตยสารแนว
การเมืองพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข่าวสารทางการเมืองในระดับต่า จิตสานึกประชาธิปไตย
ในระดับสูง และกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในทางการเมืองสูงมาก กลุ่มตัวอย่างมีการแสวงหาข่าวสาร
ทางการเมืองแตกต่างกันตามเพศและอายุที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .001 ตามลาดับ
จิตสานึกประชาธิปไตยแตกต่างกันตามเพศ ระดับการศึ กษาและระดับรายได้ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05 การแสวงหาข่าวสารทางการเมืองไม่มีความสัมพันธ์กับจิตสานึกประชาธิปไตยและการมี
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ส่วนร่วมทางการเมือง จิตสานึกประชาธิปไตยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ .01
สุภัทรา ภูษิตรัตนาวลี (2547) ได้ศึกษาปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตสานึก
ต่อสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับจิตสานึกต่อสังคมของ
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิเคราะห์ปัจจัยและกระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตสานึกต่อ
สังคมของนิ สิตจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย การดาเนินการวิจัยประกอบด้วยการวิจัยเชิงสารวจและ
การศึ ก ษาเชิ งคุ ณ ภาพ กลุ่ มตั ว อย่ างในการส ารวจคื อ นิ สิ ต ระดั บ ชั้ น ปริญ ญาตรีของจุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รุ่นปีการศึกษา 2547 จานวน 342 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติบรรยายและสถิติอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างนิสิตจานวน 8 คน
จาแนกเป็นผู้มีคะแนนจิตสานึกต่อสังคมระดับสูง 4 คน และระดับปานกลาง 4 คน ผลการวิจัยพบว่า
1) โดยเฉลี่ ย แล้ ว นิ สิ ต จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มี จิ ต ส านึ ก ต่ อ สั ง คมในระดั บ สู ง 2) ปั จ จั ย และ
กระบวนการที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตสานึกต่อสังคมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สาคัญมี 9 ตัว
เรี ย งตามล าดั บ คื อ กระบวนการพั ฒ นาจิต ส านึ ก ต่ อ สั งคมจากเพื่ อน ความสม่ าเสมอในการท า
กิจกรรม กระบวนการพัฒนาจิตสานึกต่อสังคมจากครอบครัว กระบวนการพัฒนาจิตสานึกต่อสังคม
จากสื่ อมวลชน ความสนใจในการทากิจกรรม แบบอย่างจากบุคคลสาคัญ แบบอย่างจากบิ ดา
สถานภาพของครอบครัว ที่พ่อแม่อยู่ด้ว ยกั นและภูมิลาเนา ตัวแปรทั้ง 9 ตัว ร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของจิตสานึกต่อสังคมของนิสิตได้ร้อยละ 51.5
ดวงกมล บางชวด (2554) ได้ศึกษาการถ่ายทอดบทเพลงไทยสากลประเภทเพลงปลุกใจเพื่อ
เสริม สร้ างส านึ ก ความรั กชาติ โดยการวิจัยนี้มี วัตถุป ระสงค์ เพื่ อ 1) วิเคราะห์ บ ทเพลงไทยสากล
ประเภทเพลงปลุกใจเพื่อเสริมสร้างสานึกความรักชาติ 2) นาเสนอแนวทางการถ่ายทอดบทเพลงไทย
สากลประเภทเพลงปลุกใจเพื่อเสริมสร้างสานึกความรักชาติ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ คือการ
วิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า บทเพลงไทยสากล
ประเภทเพลงปลุกใจระหว่าง พ.ศ. 2453 – 2554 มีเนื้อหาสาระที่เกิดจากการเชื่อมโยงเกื้อหนุนของ
พลานุ ภ าพแห่ งความศรัทธาเชื่อมั่นใน “กษัตริยานุภ าพ” และความซาบซึ้งชื่นชมใน “สุ นทริยานุ
ภาพ” อันประกอบด้วยอานุภาพที่เกิดจากคุณค่า อานุภาพที่เกิดจากบทบาทหน้าที่ อานุภาพที่เกิด
จากการสร้ างความสั ม พั น ธ์แ ละอานุ ภ าพในการพั ฒ นา ซึ่ งกอปรด้ ว ยคุ ณ ค่ าทางวรรณศิ ล ป์ แ ละ
ดุริยางคศิลป์ที่ได้ปรับเปลี่ยนไปตามรสนิยมของผู้ฟังและสัมพันธ์กับบริบททางการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สั งคมและวิกฤตการณ์ ต่างๆในแต่ล ะช่ว งเวลา พลานุภ าพที่เกิดขึ้นมีบทบาทหน้าที่เพื่ อ
เสริ ม สร้ างให้ เกิ ด การพั ฒ นา การตระหนั ก รู้ และการกระท าของบุ ค คล ชุ ม ชนและสั งคมในการ
แสดงออกถึงความรักชาติ นั่นคือความสามัคคีและการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน แนว
ทางการถ่ายทอดวิถี แห่ งการพั ฒ นาที่มีป ระสิ ท ธิภ าพ คือ การถ่ายทอดผ่ านสื่ อสาธารณะ การจั ด
กิจกรรมพิเศษ เช่นการประกวด การแสดงคอนเสิร์ต และการนาไปบูรณาการใช้ในระบบการศึกษา
ส านั กวิจั ย และพั ฒ นา สถาบั น พระปกเกล้ า (2554) ได้ท าการศึ กษาเพื่ อเสริม สร้างความ
ซื่อตรงในสังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและความบกพร่องของความซื่อตรง
ในสั งคมไทย 2) เพื่ อ ศึ ก ษาและจั ด การตั ว ชี้ วัด ความซื่ อ ตรงในสั งคมไทย 3) เพื่ อ เสนอแนวทาง
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เสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้หลายเทคนิคร่วมกันในการศึกษา
เช่ น การศึ ก ษาจากเอกสาร การระดมความคิ ด เห็ น การใช้ แ บบสอบถาม กลุ่ ม เป้ าหมายจะ
ประกอบด้วย กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มข้าราชการ กลุ่มนักการเมืองและอดีตนักการเมือง ในพื้นที่ศึกษา
อยู่ใน 5 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
อภิ ญ ญา อิ งอาจ (2554) ได้ ท าการศึ ก ษาพฤติ ก รรมความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต ของ นั ก ศึ ก ษา
ระดับ อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตของนักศึกษา ซึ่งจาแนกตามเพศ สาขาวิชา สภาพของครอบครัวของนักศึกษา
ระดับ การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน ใช้เหตุผล ระดับ ความใกล้ชิดศาสนาของครอบครัว และ
ระดับทัศนคติ ต่อพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีลักษณะของเพื่อนเป็นตัวแปรผันร่วม เครื่องมือ
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในงานวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห์ 1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 2) สถิติ
วิ เคราะห์ เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ าน ได้ แ ก่ การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน (Analysis of Variance:
ANOVA) และการวิเคราะห์จาแนกพหุ (Multiple Classification Analysis: MCA) จากผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาที่มีเพศ สาขาวิชา ระดับการอบรมเลี้ยงดู แบบรักสนับสนุน ระดับความใกล้ชิดศาสนา
ของ ครอบครัว และระดับทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรม ต่างกัน มีพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต
แตกต่างกัน ที่ร ะดับ นั ย ส าคั ญ ทางสถิติ .01 โดยตัว แปรอิส ระชุ ดนี้ ร่ว มกันอธิบ ายผลต่อ ตัว แปร
พฤติกรรมความซื่อสัตย์ สุจริตได้ร้อยละ 12.8 และเมื่อควบคุมตัวแปรลักษณะ เพื่อน ปรากฏว่า ชุด
ของตัวแปรอิสระร่วมกันอธิบาย ผลต่อตัวแปรจริยธรรมด้านพฤติกรรมความซื่อสัตย์ สุจริตเพิ่มสูงขึ้น
เป็นร้อยละ 17.2
วัชชิรทาน เข็มทอง (2555) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
เสี ย สละของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย อ าเภอพุ ท ธมณฑล จั งหวัด นครปฐม โดยมี
จุดมุ่งหมายสาคัญเพื่อ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมเสียสละของนักเรียนที่มีปัจจัยทางจิต สถานการณ์
และภูมิหลังแตกต่างกัน 2) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยทางจิตและสถานการณ์ และ 3) ศึกษา
ปริ ม าณการท านายพฤติ ก รรมเสี ย สละของนั ก เรี ย น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ วิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 แห่ง จานวน 341 คน ได้มาจากการสุ่ม
แบบแบ่ งชั้ นตามระดับชั้น และประเภทโรงเรียน โดยเก็บ ข้อมูล จากแบบวัดมาตรประเมินรวมค่า
จานวน 8 ฉบับ ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบวัดแต่ละ ฉบับอยู่ระหว่าง .76 ถึง 92 วิเคราะห์
ข้อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ ท ดสอบค่ าที (t-test) ความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) และวิ ธี
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบเข้าร่วม (Enter) ผลการวิจัยพบว่า
1) นักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนประจามีพฤติกรรมเสียสละมากกว่านักเรียนที่ ศึกษาในโรงเรียนไปกลับ
2) นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสียสละ มากกว่านักเรียนที่ ได้รับ
การสนับสนุนทางสังคมน้อย 3) นักเรียนที่มีแบบอย่างจากครู บิดามารดาและ เพื่อนมากเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมเสียสละมากกว่านักเรียนที่มีแบบอย่างจากครู บิดามารดาและเพื่อนน้อย 4) นักเรียนที่มี
ลั ก ษณะมุ่ งอนาคต-ควบคุ ม ตนมากเป็ น ผู้ ที่ มี พ ฤติก รรมเสี ย สละมากกว่านั กเรี ยนที่ มี ลั ก ษณะมุ่ ง
อนาคต-ควบคุมตนน้ อย 5) นั กเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสียสละมากเป็นผู้ที่มี พฤติกรรม
เสียสละมากกว่านักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมเสียสละน้อย 6) พบตัวทานายสาคัญที่ สามารถ
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ทานายพฤติกรรมเสียสละของนักเรียนตามลาดับ คือ 1) การสนับสนุน ทางสังคมจากโรงเรียน 2)
การมีแบบอย่ างจากครู บิ ดามารดา และเพื่ อน และ 3) ลั กษณะมุ่ งอนาคต-ควบคุมตน สามารถ
ร่วมกันทานายพฤติกรรมเสียสละ ได้ร้อยละ 37.1
สถาบันพระปกเกล้า (2555) ได้ศึกษาความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย โดย
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นเวทีสาธารณะในการนาเสนอผลงานวิชาการในประเด็นเกี่ยวกับการเมืองภาค
พลเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นเตือนให้เกิดการตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่และความสาคัญของความเป็นพลเมืองที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย 2) เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมความเป็นพลเมือง และ การเมืองภาคพลเมือง จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อเอื้ออานวยให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายและกลไกความร่วมมือของพลเมืองในการ พัฒ นา ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายจานวน 500 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา 2) ผู้ บ ริ ห าร และสมาชิ ก พรรคการเมื อ ง 3)
นักการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 4) ข้าราชการ เจ้าหน้า ที่ หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ
องค์กรอิสระ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรใน
องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเมือง ภาคพลเมืองและภาคประชาสังคม 6)
นั กวิช าการที่เกี่ย วข้องกับ การพัฒ นาองค์ความรู้ด้า นประชาสังคมและการส่ งเสริม การเมืองภาค
พลเมือง 7) องค์กรพัฒนาชุมชน ผู้นาชุมชน ผู้นาท้องถิ่น กลุ่มหรือเครือข่ายภาคประชาชนและ ภาค
ประชาสั งคม 8) ตั วแทนจากองค์ กรภาคเอกชน 9) สื่ อมวลชนแขนงต่างๆ 10) นั กเรียน นิสิ ต
นักศึกษา 11) ประชาชนผู้ส นใจทั่วไป สาหรับรูปแบบการดาเนินงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วยวิธีการแสดงปาฐกถา การสัมมนาวิชาการ(อภิปรายรวม, ประชุมกลุ่มย่อย) การจัด
นิทรรศการ
จากงานวิจัยข้างต้น พบว่า คุณลักษณะลักษณะอันพึงประสงค์ที่ศึกษาประกอบด้วยจิตสานึก
ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพกับแวดล้อม การพั ฒ นาจิตสานึกต่อสังคม ส่งเสริมจิตสานึก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง รวมทั้งยังมีการปลูกฝังจิตสานึกรักชาติ การสร้างความ
ซื่อตรงในสังคมไทยและปลูกฝังพฤติกรรมให้เยาวชนมีความเสียสละ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้นสอดคล้อง
กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามร่างในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ พ.ศ. 2557 ไม่ว่าจะ
เป็ น รั ก ชาติ ศาสน์ กษั ต ริ ย์ ส านึ กประชาธิ ป ไตย นั บ ถือ ผู้ อื่ น ส านึ กต่ อ สั งคม ซื่อ ตรงยุ ติ ธ รรม
เสียสละเพื่อส่วนรวม ที่มีการให้ความสาคัญในเรื่องการสานึกประชาธิปไตยและสานึกต่อสังคมเพราะ
สภาพบ้านเมืองในปัจจุบันมีทั้งความขัดแย้ง คอร์รัปชั่นมากมาย โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ นั้นจะมีความแตกต่างกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นในด้านสานึกประชาธิปไตย การนับถือผู้อื่นและสานึกต่อสังคม สาหรับในข้อ
อื่นยังมีลักษณะคล้ายกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบเดิม
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1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โสภาพรรณ ทองคา (2551) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีน้าใจของนักเรียน
ช่ ว งชั้ น ที่ 3 ของโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาในกลุ่ ม วิ ภ าวดี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษา
คุณ ลั กษณะที่พึ งประสงค์ด้านความมีน้าใจของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในกลุ่มวิภาวดี สังกัดกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมี
น้าใจของนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นเรียนและวิธีการอบรมเลี้ยงดู และศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรระดับชั้น เรียนกับวิธีการอบรมเลี้ยงดู ที่มีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีน้าใจ
กลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบสองขั้นตอน จานวน 382 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็ นแบบวัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีน้าใจ มีค่าความเชื่อมั่น .92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบสองทาง ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในกลุ่มวิภาวดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีน้าใจในระดับปานกลาง 2) นักเรียน
ที่มีระดับชั้นแตกต่างกัน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีน้าใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีน้าใจสูงขึ้นตามระดับชั้นเรียนที่ศึกษา 3)
นักเรียนที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน มีคุณลัก ษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีน้าใจแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อนัน ท์ งามสะอาด (2551) ได้ศึกษาการพัฒ นาคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา
วิท ยาลั ย เทคนิ คเดชอุด มด้ว ยกิจ กรรมการเรียนรู้เชิงบู รณาการ มีวัตถุป ระสงค์ คือ 1) เพื่อ สร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการสาหรับพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดม 2) เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมด้วยกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงบูรณาการ 3) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
เดชอุดมระหว่างก่อนกับหลังการพัฒนาโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ กลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนา คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จานวน 2,210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
โครงการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข องนั ก ศึ ก ษาด้ ว ยกิ จ กรรมการเรีย นรู้ เชิ งบู ร ณาการ
(โครงการย่อย 5 โครงการ) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบประเมินโครงการ แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5 ด้าน และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ
ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ ท ดสอบที (t-test Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสนทนากลุ่มได้ “โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ” ประกอบด้วย 5 โครงการย่ อย
เนื่องจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมต้องพัฒนาและปรับปรุงมี 5 ด้าน คือ
ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความีน้าใจ ความมีมนุษยสัสพันธ์ และความรู้ทักษะวิชาชีพ พร้อมทั้ง
ได้ ก าหนดกาหนดตั ว บ่ งชี้ และเกณฑ์ การประเมิ น ตามระดับ คุณ ภาพในแต่ ล ะตั ว บ่ งชี้ อี ก ด้ว ย
2) ผลการดาเนินการพัฒ นาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ผลการประเมินผลการดาเนินการโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ทุ ก โครงการย่ อยโดยประยุก ต์ตามรูป แบบซิ ป (CIPP Model) คือ ด้ านบริบ ทมี ความ
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เหมาะสมมาก ปัจจัยนาเข้า มีความพร้อมมาก กระบวนการมีการปฏิบัติมาก และผลผลิตมีคุณภาพ
มาก ทั้ ง 5 โครงการย่ อ ย กลุ่ ม ครู และนั ก ศึ ก ษา และกลุ่ ม ผู้ ป กครอง และเจ้ า ของสถาน
ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิ ค
เดชอุ ด มในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก เช่ น เดี ย วกั น ในการวิ จั ย เกิ ด ผลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ ข อง
สถานศึกษา โดยผลของโครงการทาให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้รางวัลชนะเลิศและเชิดชู
เกียรติรวม 7 รายการ เป็ น รางวัล ระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด ผู้บริห ารได้รับรางวัล 6
รางวัล ผู้วิจัยได้รับ 3 รางวัล ครูผู้เกี่ยวข้องได้รับ 6 รางวัล นอกจากนั้นการดาเนินงานวิจัยได้สร้าง
และพั ฒ นา แฟ้ ม สะสมงาน (Portfolio) ของนั กศึก ษารายบุ ค คล และ ระบบสารสนเทศการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สาเร็จในขั้นการปรับปรุงงาน 3) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนและหลังการพัฒ นา พบว่า พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมในภาพรวมก่อนและหลังการพัฒนาด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมหลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา ผลการเปรียบเทียบในแต่ละด้า น พบ
ดังนี้ พฤติกรรมด้านความรับผิดชอบ ด้านวินัย ด้านความมีน้าใจ ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ และ
ด้านความรู้ทักษะวิชาชีพก่อนและหลังการพัฒนาทุกข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 โดยพฤติกรรมหลังการพัฒนาสูงกว่า ก่อนการพัฒนา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
วัน เพ็ ญ เนตรประไพ (2553) ได้ ศึ ก ษาการประเมิ น ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการพั ฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนมารีอุปถัมภ์ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย
มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.4 - 6) โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ในสภาพคามเป็นจริงและสภาพที่ผู้ปกครองคาดหวัง 2) เพื่อ
ศึกษาความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4 - 6) โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ 3) เพื่อเปรียบเทียบความต้องการจาเป็นในการพัฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และภูมิลาเนา กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6) โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ จานวน 160 คนได้มา
จากการสุ่มหลายขั้ นตอน เครื่องมือที่ใช้แบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าลาดับความสาคัญของความต้องการ
จาเป็น (PNI) และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
อยู่ในระดับมากทุกด้านทั้งในส่วนของสภาพจริงและสภาพที่คาดหวังโดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมของ
สภาพจริง 3.829 โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมของสภาพที่คาดหวัง 4.238 2) นักเรียนมีความต้องการ
จาเป็นในการพัฒ นาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรียงตามลาดับได้ ดังนี้ คือ ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านอยู่
อย่างพอเพียงและด้านรักความเป็นไทย 3) การเปรียบเทียบผลการประเมินความต้องการจาเป็นใน
การพัฒ นาคุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ด้านสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันกับสภาพที่คาดหวังพบว่า 1)
จาแนกตามเพศโดยผู้ปกครองเพศหญิงมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนั กเรียนสูงกว่าเพศชาย จ าแนกตามอายุโดยผู้ปกครองที่มีอายุต่ากว่า 30 ปี มีความต้องการ
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จาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงที่สุด จาแนกตามระดับการศึกษาโดย
ผู้ ป กครองที่ มี ระดั บ การศึกษามัธ ยมศึกษาตอนต้น มัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรือ เที ยบเท่ ามี ความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงที่สุด จาแนกตามอาชีพ โดย
ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ของนั ก เรี ย นสู งที่ สุ ด จ าแนกตามรายได้ ผู้ ป กครอง โดยผู้ ป กครองที่ มี รายได้ 30,001 –
40,000 บาทมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงที่สุด และ
จาแนกตามภูมิลาเนา โดยผู้ที่มีภูมิลาเนาในกรุงเทพมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนสูงที่สุด
ทองพูล ภูสิม (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลั กษณะอันพึงประสงค์
8 ประการ ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กรณีศึกษาโรงเรียนแกดาวิทยา
คาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ระดั บ พฤติ ก รรมและพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริย ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ 8 ประการ ตาม
หลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนแกดาวิทยาคาร
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนแกดาวิทยาคาร ในปีการศึกษา 2552 จานวน
341 คน ครูโรงเรียนแกดาวิทยาคาร ในปีการศึกษา 2552 จานวน 23 คน ผู้ปกครองของนักเรียน
โรงเรียนแกดาวิทยาคาร ในปี การศึกษา 2552 ขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1
สารวจสภาพปัจจุบันระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ตามหลั กสู ต รแกนกลางการ ศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 ของนั กเรียนโรงเรีย นแกดาวิท ยาคาร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม ระดับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 การสนทนากลุ่ม
กับ คณะครู ตัว แทน ผู้ ป กครอง และตัว แทนนั กเรียน ระยะที่ 2 พั ฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของ
นักเรียนโรงเรียนแกดาวิทยาคาร โดยใช้ กระบวนการวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) และการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณ์
นักเรียน แบบบันทึกการประชุมการสนทนากลุ่ม ระยะที่ 3 สารวจระดับพฤติกรรมด้าน คุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551 เพื่อเปรียบเทียบก่อน-หลังการพัฒ นา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โครงสร้ างและแบบไม่ มี โครงสร้าง แบบสั งเกต สถิติ ที่ ใช้ ในการวิ จัย คื อ
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพก่อนการดาเนินการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียนโรงเรียนแกดาวิทยาคาร มีพฤติกรรม
โดยรวมของนักเรียนจากการประเมินพฤติกรรมทั้งจากครู ผู้ปกครองนักเรียน และตัวนักเรียนเองอยู่
ในระดับปฏิบัติปานกลางจากแบบสอบถาม ในขณะการสัมภาษณ์คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และ
นักเรียนโรงเรียนแกดาวิทยาคารเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8
ประการของนักเรียน พบว่า ระดับพฤติกรรมยังไม่เป็นไปตามความต้องการของคณะครูและผู้ปกครอง
หลังจากที่ได้พัฒ นาโดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) และการปฏิบัติการแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม ระดั บ พฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ 8 ประการ
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เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนานั้นเพิ่มขึ้นในทุกด้าน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรมในแต่ละ
ด้าน ก่อนการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยจากครู 3.50 ผู้ปกครอง 3.49 และนักเรียน 3.69 หลังจากการพัฒนา
พบว่า พฤติกรรมของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้นในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยจากครู 4.49 ผู้ปกครอง 4.48
และนักเรียน 4.49
จากการสังเคราะห์จากวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ทองพูล ภู
สิม, 2554; วัน เพ็ ญ เนตรประไพ, 2553; โสภาพรรณ ทองคา, 2551; อนันต์ งามสะอาด, 2550)
พบว่า วิธีที่ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทั้งการอบรมเลี้ยงดู การใช้กิจกรรมการ
เรี ย นรู้ เชิ ง บู ร ณาการ และการใช้ ก ระบวนการวงจรคุ ณ ภาพของเดมมิ่ ง (PDCA) และการวิ จั ย
ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น แบบสอบถาม แบบสั ง เกต แบบ
สัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และสาหรับสถิติที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดังแสดงในตาราง 2.3
ตาราง 2.3 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

โสภา
พรรณ
ทองคา
,2551

อนันท์
งาม

1) ด้าน
ความมี
น้าใจ

นักเรียน
ช่วงชั้นที่
3 ของ
โรงเรียน
ขยาย
โอกาสทาง
การศึกษา
ในกลุ่ม
วิภาวดี
สังกัด
กรุงเทพ
จานวน
382 คน
1) ความ นักศึกษา
รับผิดชอบ วิทยาลัย

1) แบบวัด
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ด้านความมี
น้าใจ

1) แบบ
บันทึกการ





  

วิเคราะห์เนื้อหา

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ลาดับความสาคัญ

ร้อยละ

สถิติการวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย

เครื่องมือ
ที่ใช้วัด

ความถี่

กลุ่ม
ตัวอย่าง

ความแปรปรวน
สองทาง
สถิติทดสอบค่าที

ผู้วิจัย/ปี คุณลักษณะ
การศึกษา
อันพึง
ประสงค์
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สะอาด
,2550

2) ความมี
วินัย
3) ความมี
น้าใจ
4) ความมี
มนุษย
สัมพันธ์
5) ความรู้
ทักษะ
วิชาชีพ
วันเพ็ญ 1) รักชาติ
เนตร
ศาสน์
ประไพ กษัตริย์
,2553 2)ซื่อสัตย์
สุจริต
3) มีวินัย
4) ใฝ่
เรียนรู้
5) อยู่
อย่าง
พอเพียง
6) มุ่งมั่น
ในการ
ทางาน
7) รัก
ความเป็น
ไทย
8) มีจิต
สาธารณะ
ทองพูล คุณ

สนทนากลุ่ม
2) แบบ
ประเมิน
โครงการ
3) แบบ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ 5
ด้าน
นักเรียน 1) แบบ
ระดับชั้น สอบถาม
มัธยม
จานวน
ศึกษาตอน 1 ฉบับ
ปลาย (ม.
4 - 6)
โรงเรียน
มารี
อุปถัมภ์
จานวน
160 คน

วิเคราะห์เนื้อหา

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ลาดับความสาคัญ

ร้อยละ

สถิติการวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย

เครื่องมือ
ที่ใช้วัด

ความถี่

กลุ่ม
ตัวอย่าง

ความแปรปรวน
สองทาง
สถิติทดสอบค่าที

ผู้วิจัย/ปี คุณลักษณะ
การศึกษา
อันพึง
ประสงค์

เทคนิค
เดชอุดม
จานวน
2,210
คน

นักเรียน

1)แบบ
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ภูสิม
,2554

ลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
ทั้ง 8 คุณ
ลักษณะ

วิเคราะห์เนื้อหา

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ลาดับความสาคัญ

สอบถาม
2) แบบ
สัมภาษณ์
3) แบบ
สังเกต
4) แบบ
บันทึกการ
ประชุมการ
สนทนกลุ่ม

ร้อยละ

โรงเรียน
แกดา
วิทยาคาร
จานวน
341 คน
ครู
โรงเรียน
แกดา
วิทยาคาร
จานวน
23 คน
ผู้ปกครอง
ของ
นักเรียน
โรงเรียน
แกดา
วิทยาคาร

สถิติการวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย

เครื่องมือ
ที่ใช้วัด

ความถี่

กลุ่ม
ตัวอย่าง

ความแปรปรวน
สองทาง
สถิติทดสอบค่าที

ผู้วิจัย/ปี คุณลักษณะ
การศึกษา
อันพึง
ประสงค์
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ตอนที่ 2 การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.1 การดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษานั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน ครูผู้สอน
ผู้ปกครองและชุมชน ฯลฯ ในการร่วมกันบริหารจัดการ ดาเนินการทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยมุ่งขัดเกลา
ส่งเสริม บ่ มเพาะลั กษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งในการพัฒ นาคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์นั้น
สามารถกระทาได้จากการนาตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรมที่วิเคราะห์ไว้ มาผสมผสานและบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน ในระหว่างการจัด
กิจกรรม/โครงการต่างๆภายในสถานศึกษา หรือแม้แต่สอดแทรกไว้ ในกิจวัตรประจาวันของผู้เรียน
และในแต่ล ะสถานศึ กษาควรจั ด ให้ มี การประเมิน คุ ณ ลั กษณะเป็น ระยะ อาจจะประเมิ นเป็ นราย
สัปดาห์ รายเดือน รายภาค รายปี เป็นต้น เพื่อเป็นการสังเกตพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและ
สะท้ อนถึ งลั ก ษณะพฤติ กรรมที่ ต้ อ งการ ดั งนั้ น สถานศึ ก ษาควรดาเนิ น การพั ฒ นาและประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างชัดเจน ถูกต้องและเป็นระบบ โดยขั้นตอนการดาเนินการวัดและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษานั้น มีดังนี้ (ส. ส. กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,
2553)
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของสถานศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนา แนวทางในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปรับพฤติกรรม
ขั้น ตอนที่ 2 ศึกษานิ ย ามหรือความหมายของแต่ล ะคุณ ลั กษณะ ตัว ชี้วัด ตัว บ่งชี้ระดั บ
พฤติ ก รรมหรื อ พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกมาในแต่ ล ะคุ ณ ลั ก ษณะ รวมทั้ ง ถ้ า สถานศึ ก ษาก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติม ต้องจัดทานิยามและตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรมเพิ่มเติมอีกด้วย
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สอดคล้อง
กับ บริบทและจุดเน้น ของสถานศึกษา (เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กาหนดไว้ 4
ระดับ คือ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม)
ขั้นตอนที่ 4 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประเมินและ
ส่งผลการประเมินให้ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
ขั้นตอนที่ 5 ฝ่ายทะเบียนและวัดผลประมวลผลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด สรุปผล
การประเมิน และบันทึกข้อมูลลงใน ปพ.1 เพื่อส่งให้ครูประจาชั้นหรือครูที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 6 ครูประจาชั้นหรือครูที่ปรึกษาแจ้งผลการประเมินต่อผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้น ตอนที่ 7 คณะกรรมการดาเนิ นการพั ฒ นาและประเมินคุณ ลั กษณะอัน พึงประสงค์ของ
สถานศึกษา
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ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมิน การเก็บรวบรวม
การรายงานความก้าวหน้า
การรายงานผล และสรุป
สรุปผล
ไม่ผ่านเกณฑ์
พัฒนาผู้เรียน

คณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

พั ฒ นา บั น ทึ ก วิ เคราะห์
แปลผล ประเมิ น ผลและ
ส่ ง ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ให้
ผู้เกี่ยวข้อง

ครูผู้สอน ครูที่ปรึกษา ครู
ประจาชั้นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

- รับผลการประเมิน
- ประมวลผล
- สรุปผล
- บันทึกข้อมูลลงใน ปพ.1

ทะเบียน – วัดผล
และผู้ที่รับผิดชอบ

รายงานผลการประเมินต่อผู้
ที่เกี่ยวข้อง

ครูที่ปรึกษา/ครูประจาชั้น

นาข้อมูลที่ได้มาวางแผน

คณะกรรมการ

ภาพ 2.1 ขั้นตอนการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
แหล่งที่มา : สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551
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ในการดาเนิ น การพั ฒ นาและประเมิน คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ มี รูป แบบที่ ส ถานศึ กษา
สามารถน าไปเลื อ กใช้ ไ ด้ ต ามความเหมาะสม ซึ่ ง ตั ว อย่ า งรู ป แบบนั้ น มี 3 รู ป แบบ (ส. ส.
กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 2553) ได้แก่ 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ ที่รับผิดชอบพัฒ นาและ
ประเมิ น ทุ กคุ ณ ลั ก ษณะ 2) กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้แ ละผู้ ที่ รับ ผิ ด ชอบพั ฒ นาและประเมิ น เฉพาะ
คุณลักษณะที่เหมาะสม 3) ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชาพัฒนาและประเมิน หรือร่วมพัฒนาและ
ประเมิน ซึ่งรายละเอียดของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละรูปแบบมีดังนี้
รูปแบบที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะ
ลักษณะของรูปแบบนี้เหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีเป้าหมายจะพัฒนาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์สู่ความเป็นเลิศเนื่องจากการมีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่างๆสูงรวมทั้งมีนโยบายให้
บุคคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒ นาผู้เรียนให้ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่สถานศึกษากาหนดไว้ โดยมีการทางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษากับครูประจาชั้นหรือครูที่ปรึกษา นอกจากนั้นยังมี
การให้สภานักเรียนมาร่วมในการพัฒ นาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยโดยรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน โดยในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือกิจกรรมเสริม
จะเน้นการพัฒนาและตรวจสอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการตลอดเวลาและอาจมีเป้าหมาย
ว่าผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไปจะต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างน้อยอยู่ในระดับ “ดี” ซึ่งการ
ประเมินรูปแบบนี้จะมีการดาเนินการดังต่อไปนี้ (ส. ส. กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
1) คณะกรรมการด าเนิ น การพั ฒ นาและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข อง
สถานศึกษา ทาความเข้าใจร่วมกับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา ครูประจาชั้นหรือครูที่
ปรึ ก ษา ในการพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นโดยให้ ค วามสนใจกั บ การพั ฒ นา
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ทุ ก ข้ อ และร่ ว มกั น ก าหนดตั ว ชี้ วั ด หรื อ ตั ว บ่ ง ชี้ ร ะดั บ พฤติ ก รรมที่
คณะกรรมการดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาได้วิเคราะห์ไว้
2) กาหนดเกณฑ์และคาอธิบายระดับคุณ ภาพให้ ส อดคล้องกับเกณฑ์การประเมินตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) กาหนดวิธีการและเครื่องมือการประเมินให้เหมาะสมกับตัวชี้วัด
4) ดาเนินการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผลเป็นระยะ
5) กาหนดระดับ พฤติกรรมบ่งชี้ว่าพฤติกรรมผู้เรียนอยู่ในระดับ “เสี่ยง” กล่าวคือ การ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีธรรมดา อาจจะไม่สามารถทาให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เกณฑ์ได้ ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนร่วมกับคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษาอาจจะต้องใช้กระบวรการวิจัยเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา
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ภาพ 2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะ
แหล่งที่มา : สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551
รูปแบบที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบเลือกพัฒนาและประเมินเฉพาะคุณลักษณะที่
เหมาะสม
ลักษณะของรูปแบบนี้เหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีความพร้อมในด้านทรัพยากรปานกลาง
ไม่ว่าจะเป็นจานวนบุคลากรครูที่ครบชั้นเรียน มีครูพิเศษไม่มาก ซึ่งครูหนึ่งคนอาจจะต้องทาหน้าที่ทั้ง
เป็นผู้สอนและรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย โดยสถานศึกษาสามารถเลือกคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ เฉพาะข้ อ ที่ มี เนื้ อ หาใกล้ เคี ย งกั บ มาตรฐานหรื อ ตั ว ชี้ วั ด ในกลุ่ ม สาระนั้ น ที่ ค รู แ ต่ ล ะคน
รับผิดชอบเพื่อบูรณาการกับแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปในคราว
เดียวกัน โดยการประเมินรูปแบบนี้จะมีการดาเนินการดังต่อไปนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
1) คณะกรรมการด าเนิ น การพั ฒ นาและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข อง
สถานศึกษา รวมทั้งครูผู้สอนวิเคราะห์มาตรฐาน/ตัวชี้วัดเนื้อหาในกลุ่มสาระวิชาและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับวิชาที่ครูแต่ละคนรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
2) ครูผู้สอนนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ได้เลือกไว้มาบูรณาการกับตัวชี้วัดของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยดาเนินการพัฒนาและมีการประเมินร่วมกัน

29
3) ครู ผู้ ส อนส่ งผลการประเมิ น คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ให้ ฝ่ ายทะเที ย นวัด ผล เพื่ อ
สรุปผลการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด

ภาพ 2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินเฉพาะคุณลักษณะที่
เหมาะสม
แหล่งที่มา : สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551
รูปแบบที่ 3 ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชาพัฒนาและประเมิน หรือร่วมพัฒนาและประเมิน
ลักษณะของรูปแบบนี้เหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีขนาดเล็ก จานวนครูไม่ครบชั้นหรืออาจจะ
ครบชั้นพอดี ซึ่งครูหนึ่งคนต้องทาหน้าที่หลายอย่าง รวมทั้งความพร้อมของทรัพยากรด้านต่างๆมีน้อย
จึงทาให้การดาเนินการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เปิดโอกาสในการให้ชุมชนเข้า
มาร่วมในการประเมิน เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น ผลการประเมิน
มีความเที่ยงมากขึ้น โดยครูประจาชั้นและครูผู้สอนร่วมมือกันในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อัน พึงประสงค์ของผู้ เรีย น ทุ กคนทุกข้อ ซึ่งมีการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ (ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
1) ครูประจาชั้นและครูผู้สอนประจาวิชา ร่วมกันพัฒนาและประเมินโดยอาจใช้การสังเกต
พฤติกรรมตามสภาพจริง เปิดโอกาสให้ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้านร่วมประเมินด้วย ซึ่งในกรณีที่ผู้เรียนบางคนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ครูและชุมชนจะดาเนินการพัฒนาจนทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าผู้เรียนมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ จึงจะให้ผ่าน
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2) ครู ป ระจ าชั้ น และครู ผู้ ส อนประจ าวิ ช า ร่ ว มกั น สรุ ป ผลการประเมิ น ตามเกณฑ์ ที่
สถานศึกษากาหนดและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติ

ภาพ 2.4 ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชาพัฒนาและประเมินหรือร่วมพัฒนาและประเมิน
แหล่งที่มา : สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551
2.2 การออกแบบการวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เมื่อมีการทาความเข้าใจในรายละเอียดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เครื่องมือที่จะใช้ใน
การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือแล้ว ครูผู้สอน
สามารถออกแบบวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
1) กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์/ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรมที่จะทาการประเมิน
2) วิเคราะห์พฤติกรรมสาคัญจากตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรมที่จะประเมิน
3) เลือกใช้วิธีการและ เครื่องมือให้เหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะประเมิน
4) กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubric)
จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สามารถออกแบบการวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ครบทั้ง 8
ประการ ซึ่งผู้วิจัยขอนาเสนอตัวอย่างการออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อที่ 3 มี
วินัย และข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง ดังในตาราง 2.4 และตาราง 2.5
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ตาราง 2.4 ตัวอย่างการออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัย
ข้อที่ 3 มีวินัย

ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.3)
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

ตัวชี้วัด

3.1 ปฏิบัติ
ตาม
ข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ของ
ครอบครัว
โรงเรียนและ
สังคม

ตัวบ่งชี้ระดับ
พฤติกรรม

พฤติกรรม
สาคัญ

วิธีการ/
เครื่องมือ
ประเมิน

3.1.1 ปฏิบัติ
ตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัว
โรงเรียนและ
สังคม ไม่
ละเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น
3.1.2 ตรง
ต่อเวลาในการ
ปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ
ใน
ชีวิตประจาวัน
และ
รับผิดชอบใน
การทางาน

- ช่วยทางาน
บ้าน
- แต่งกายถูก
ระเบียบ
- เคารพกฎ
จราจร
- ไม่หยิบของ
ของผู้อื่นโดย
ไม่ได้รับ
อนุญาต
- ส่งงานตรง
ตามเวลา
- เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
เวลา

- แบบมาตร
ประมาณค่า
หรือ
- แบบ
ตรวจสอบ
รายการ
หรือ
- แบบ
สารวจ
พฤติกรรม
หรือ
- แบบวัด
สถานการณ์

ผ่าน (1 )

ดี (2)

ดีเยี่ยม (3)

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ของ
ครอบครัว
และ
โรงเรียน
ตรงต่อ
เวลาในการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆใน
ชีวิตประจา
วัน

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ของ
ครอบครัว
และ
โรงเรียน
ตรงต่อ
เวลาใน
การปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆใน
ชีวิตประ
จาวัน และ
รับผิดชอบ
ในการ
ทางาน

ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง
กฎเกณฑ์
ระเบียบ
ข้อบังคับ
ของ
ครอบครัว
โรงเรียนและ
สังคมตรงต่อ
เวลาในการ
ปฏิบัติ
กิจกรรม
ต่างๆใน
ชีวิตประจาวั
น และ
รับผิดชอบ
ในการ
ทางาน

แหล่งที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553
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ตาราง 2.5 ตัวอย่างการออกแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอยู่อย่างพอเพียง
ข้อที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง

ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.3)
เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

ตัวชี้วัด

ตัวบ่งชี้ระดับ
พฤติกรรม

พฤติกรรม
สาคัญ

วิธีการ/
เครื่องมือ
ประเมิน
5.1 ดาเนิน 5.1.1 ใช้ทรัพย์สิน - ออมเงิน - แบบ
ชีวิตอย่าง ของตนเอง เช่น เงิน - ใช้ดินสอ สัมภาษณ์
พอประมาณ สิ่งของ เครื่องใช้
ยางลบ
หรือ
มีเหตุผล
ฯลฯ อย่างประหยัด อย่าง
- แบบ
รอบคอบ มี คุ้มค่าและเก็บรักษา ประหยัด สอบถาม
คุณธรรม
ดูแลอย่างดี รวมทั้ง - ปิดน้า ปิด (ตนเอง/
การใช้เวลาอย่าง
ไฟ หลังการ เพื่อน/พ่อแม่/
เหมาะสม
ใช้
ผู้ปกครอง)
5.1.2 ใช้ทรัพยากร - เก็บรักษา - แบบสังเกต
ส่วนรวมอย่าง
อุปกรณ์
ประหยัด คุ้มค่าและ หลังการใช้
เก็บรักษาดูแลอย่างดี - เลือกซื้อ
รวมทั้งการใช้เวลา
อาหารหรือ
อย่างเหมาะสม
ขนมที่มี
5.1.3 ปฏิบัติตน คุณค่า
และตัดสินใจด้วย
- ช่วย
ความรอบคอบ มี
ทางานกลุ่ม
เหตุผล
5.1.4 ไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่นและไม่ทาให้
ผู้อื่นเดือดร้อน
พร้อมให้อภัยผู้อื่น
เมื่อกระทาผิดพลาด

ผ่าน
(1 )
ใช้เงิน
และของ
ใช้ส่วนตัว
อย่าง
ประหยัด

ดี (2)

ดีเยี่ยม
(3)
ใช้เงิน ของ ใช้เงิน ของ
ใช้ส่วนตัว ใช้ส่วนตัว
และของใช้ และของใช้
ส่วนรวม ส่วนรวม
อย่างมี
อย่าง
เหตุผล
ประหยัด
และเก็บ คุ้มค่า เก็บ
รักษาดูแล รักษาดูแล
อย่างดี
อย่างดี มี
เหตุผล
และไม่เอา
เปรียบ
ผู้อื่น

แหล่งที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553
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2.3 การสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การวัดและการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษานิยมใช้เครื่องมือที่สะดวก
ใช้ง่ายไม่ว่าจะเป็น แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบมาตรส่วนประมาณค่า แบบตรวจสอบรายการ
แบบวัดสถานการณ์ แบบบันทึกพฤติกรรมหรือแบบรายงานตนเอง ในขณะที่ครูผู้สอนควรเลือกใช้
เครื่ อ งมื อ วิธี ก าร รวมทั้ งแหล่ งข้ อ มู ล และผู้ ป ระเมิ น ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมู ล สารสนเทศที่
น่าเชื่อถือ อีกทั้งการใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ระดับพฤติกรรม ซึ่งสิ่งสาคัญของการสร้าง
เครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควรคานึงถึงการเขียนข้อความที่ต้องการจะวัดให้
ชัดเจน ครอบคลุมตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ โดยถ้าข้อความที่ระบุนั้นยังไม่แสดงพฤติกรรมสาคัญหรือไม่
สามารถที่จะประเมินได้ ครูผู้สอนจะต้องวิเคราะห์พฤติกรรมสาคัญย่อยๆอย่างละเอียด (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ยกตัวอย่างเช่น คุณลักษณะที่
เกี่ยวกับการมีวินัย มีการสร้างเครื่องมือที่สามารถประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมสาคัญย่อย ไม่ว่า
จะเป็ น แบบส ารวจรายพฤติ ก รรม แบบบั น ทึ ก การสั ง เกต แบบมาตรประมาณค่ า แบบวั ด
สถานการณ์ได้ ดังนี้
ตัวอย่างแบบสารวจรายการพฤติกรรมของนักเรียน ในการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ตัวอย่างแบบสารวจรายการพฤติกรรมของนักเรียน
ชื่อ – สกุล ……………….……… ชั้น …….. ภาคการเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ 3 มีวินัย
คาชี้แจง ให้กาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน
………… 1. จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง
………… 2. ทางานเสร็จตามเวลาที่กาหนด
………… 3. เข้าแถวซื้ออาหารตามลาดับ
………….. 4. ไปโรงเรียนทันตามเวลา
………….. 5. ทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว้

แหล่งที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553
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ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกต (ข้อ 3 มีวินัย)
ชื่อ – สกุล …………………………………….…..….……… ชั้น …….. ภาคการเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………
คาชี้แจง ให้พิจารณาพฤติกรรมต่อไปนี้ แล้วทาเครื่องหมาย  ในแต่ละครั้งเมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
รายการพฤติกรรม
ครั้งที่สังเกต
รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0
1. จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง
2. ทางานเสร็จตามเวลาที่กาหนด
3. เข้าแถวซื้ออาหารตามลาดับ
รวมทั้งหมด
แหล่งที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553
ตัวอย่างแบบมาตรประมาณค่าเพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวอย่างแบบมาตรประมาณค่า (ข้อ 3 มีวินัย)
ชื่อ – สกุล ………………………………………….….……… ชั้น …….. ภาคการเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………
คาชี้แจง ให้พิจารณาพฤติกรรมต่อไปนี้ แล้วให้ระดับคะแนนที่ตรงกับการปฏิบัติของนักเรียน
ตามความเป็นจริง
รายการประเมิน
คะแนน
3 2 1 0
1. จัดเก็บสิ่งของเป็นที่เป็นทาง
2. ทางานเสร็จตามเวลาที่กาหนด
3. เข้าแถวซื้ออาหารตามลาดับ
รวมคะแนน
คะแนนเฉลี่ย
แหล่งที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553
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ตัวอย่างแบบวัดสถานการณ์เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตัวอย่างแบบวัดสถานการณ์
ชื่อ – สกุล ………………..…………………………………ชั้น …….. ภาคการเรียนที่ …… ปีการศึกษา ………
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อ 3 มีวินัย
คาถาม
สายใจนอนตื่นสายจึงไม่ได้รับประทานอาหารเช้าและในชั่วโมงก่อนพักเที่ยง ครูปล่อย
นักเรียนให้หยุดพักเลยเที่ยงไป 5 นาที เมื่อสายใจเดินไปถึงโรงอาหารปรากฏว่ามีนักเรียนเข้า
แถวรอซื้ออาหารยาวมาก บังเอิญสายใจเจอเพื่อนสนิทอยู่ในแถวด้วย นักเรียนคิดว่าสายใจควร
ทาอย่างไร
ก. เข้าต่อแถวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข. คอยจนถึงคิวเพราะเป็นการเคารพสิทธิของผู้อื่น
ค. บอกเพื่อนช่วยซื้อให้เพราะหิวมาก
ง. คอยจนกว่าจะถึงคิวเพราะเป็นการเอาเปรียบเพื่อนถ้าแซงคิว

แหล่งที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553
2.4 การสร้างเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการสร้างเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สิ่งสาคัญจะต้องกาหนดเกณฑ์
การประเมินให้มีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและมีความเหมาะสม เนื่องจากเกณฑ์การประเมินนั้น
จะเป็นแนวทางในการให้คะแนนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียน ซึ่งเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น
2 ประเภท ดังต่อไปนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
2.4.1) เกณฑ์ ก ารประเมิ น แบบภาพรวม (Holistic Rubric) เป็ น การประเมิ น ที่ มี
การพิจารณาภาพรวมของการปฏิบัติ ที่มีคาอธิบายลักษณะของการปฏิบัติแต่ละระดับอย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่น การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านมีวินัยแบบภาพรวม
ระดับ 3
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลง กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของครอบครั ว และ
โรงเรียนปฏิบัติกิจกรรมหรือทางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันเวลาได้ด้วย
ตนเอง
ระดับ 2
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน โดยต้องมีการเตือนเป็นครั้งเป็นคราว
ระดับ 1
ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ
โรงเรียน โดยต้องมีการเตือนเป็นส่วนใหญ่
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2.4.2) เกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubric) เป็นการประเมินที่จะถู ก
แบ่งเป็นส่วนๆ ซึ่งจะต้องพิจารณาความแตกต่างของการปฏิบัติในแต่ละส่วน โดยมีรายละเอียดของ
เกณฑ์หรือคาอธิบายลักษณะของเกณฑ์การปฏิบัติอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ด้านมีวินัยแบบแยกส่วน

ระดับประเมิน
1
ปฏิบัติตามข้อตกลง ปฏิบั ติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ
ข้อบังคับของ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ครอบครัวและ
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรียน
โรงเรี ย น โดยต้ อ งมี
การเตื อ นเป็ น ส่ ว น
ใหญ่
สรุปผลการประเมิน

ดีเยี่ยม (5 – 6 คะแนน)

ระดับคะแนน
2
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรีย น โดยต้ อ งมี
การเตื อ นเป็ น ครั้ ง
เป็นคราว

3
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
ค ร อ บ ค รั ว แ ล ะ
โรงเรี ย น โดยไม่ มี
การเตือน

ดี (3 – 4 คะแนน)

ผ่าน (1 – 2 คะแนน)

การสรุปผลการประเมิน
ในการสรุปผลการประเมินจะเป็นแนวทางที่จะวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้มี
ความชั ด เจน เหมาะสมและมี ค วามเป็ น ธรรมกั บ ผู้ เรีย น โดยแนวทางในการก าหนดเกณฑ์ เพื่ อ
พิจารณาการสรุปผลการประเมินแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
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1) เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
แต่ละคุณลักษณะ

การสรุปผลการประเมิน

2) เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนจากคณะกรรมการทุกคนในแต่ละคุณลักษณะ
3) เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ราย
ปี/รายภาคของผู้เรียนรายบุคคล
4) เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่
ละระดับการศึกษา

ภาพ 2. 1 เกณฑ์การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาณุภัทร ลิ้มจารูญ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติวิสัยระดับชาติ (national
norms) สาหรับใช้กับชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2551 จานวน 987
คน และครูประจาชั้นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
ชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประกอบด้วยแบบวัดสถานการณ์มีรูปแบบการตอบเป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบประเมินพฤติกรรมมีรูปแบบการตอบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
โดยชุดเครื่องมือทั้ง 2 ชุด เนื้อหาจะครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ด้าน การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์หาค่าความสามารถในการจาแนก และค่าความเที่ยงของชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ โดยใช้โปรแกรม B – index และ SPSS และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)
ด้วยโปรแกรม LISREL
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อ โดยการหาค่าสัดส่วนความตรง
เชิงเนื้อหา (CVR) เป็นรายข้อและคัดเลือกข้อสอบ ที่มีค่า CVR ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (0.62) พบว่าผล
การพั ฒ นาชุดเครื่องมือวัดคุณ ลั กษณะอันพึ งประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แบบวัด
สถานการณ์และแบบประเมินพฤติกรรม โดยแบ่งออกเป็นชุดละ 9 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ รวม 90 ข้อ
2) ผลการวิเคราะห์ค่าความสามารถในการจาแนก(t-test) และค่าความเที่ยงของแบบวัดและแบบ
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ประเมิน ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม พบว่าแบบวัดสถานการณ์มีค่าความสามารถการจาแนก
(t-test) ในแต่ละด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 ค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์แอลฟาครอน
บาคของแบบวัดแต่ ล ะด้านพบว่ามีค่ า .65, .67, .66, .66, .76, .75, .75, .66 และ .83 ตามล าดั บ
ส่วนแบบประเมิน พฤติกรรมแต่ละด้าน พบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคเท่ากับ .90, .89,
.91, .89, .89, .86, .91, .90, .93 ตามล าดั บ 3) การตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ า ง โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบยืนยันด้วยโปรแกรม LISREL พบว่า โมเดลแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 9 ด้านมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 4)
คะแนนเกณฑ์ปกติวิสัยระดับชาติ (national norms) พบว่า คะแนนแบบวัดทั้ง 9 ด้าน มีช่วงคะแนน
ปกติ ที อยู่ ใ นช่ ว งระหว่ า ง T17 – T63, T22 – T65, T17-T71, T17-T60, T17-T72, T19 –T83,
T17 – T81 และ T21 –T66 ตามลาดับ ส่วนคะแนนแบบประเมินพฤติกรรมแต่ละด้านมีช่วงคะแนน
ปกติ ที อยู่ ในช่ว งระหว่าง T20 – T64, T17 – T64, T19 –T66, T19 -T70, T17-T66, T20 –T65,
T19 – T65, T23 – T65 และ T19 –T66 ตามลาดับ
นวนละออง หงส์ ภู และวารุณี ลั ภ นโชคดี (2552) ได้ศึ กษาการพั ฒ นาแบบวัดคุ ณ ธรรม
จริย ธรรม และคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ส าหรับ เด็กปฐมวัยในโรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อพัฒ นาแบบวัดคุณธรรม
จริย ธรรม และคุณ ลั กษณะที่พึงประสงค์สาหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสานั กงานเขตหลั กสี่
กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ แบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สาหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อสร้าง
ปกติวิสัยและเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนของแบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สาหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตหลัก สี่ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจั ย คื อ เด็ก ปฐมวั ย ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี ก ารศึ กษา 2551 ในโรงเรียนสั งกั ด
สานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จานวน 235 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน แบบวัด
ที่พัฒนาขึ้น คือ แบบวัดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่มุ่งวัดคุณลักษณะของเด็ก
ปฐมวัย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีวินัยมีความรับผิดชอบปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน ด้านความซื่อสัตย์
สุ จ ริ ต ด้ านความกตั ญ ญู ก ตเวที ด้ า นความมี เมตตากรุ ณ ามี น้ าใจ เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ และเสี ย สละ
ด้านความประหยัด ด้านความมีมารยาท และปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย แต่ละด้าน ประกอบด้ วยข้อ
คาถาม 6 ข้อ รวมข้อคาถามทั้งหมด 36 ข้อ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์ข้อคาถามพบว่ามี
ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.26 -0.64 2) แบบวัดด้านความมีวินัยมีความรับผิดชอบปฏิบัติตามข้อตกลง
ร่ ว มกั น ด้ า นความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ด้ า นความกตั ญ ญู ก ตเวที ด้ า นความมี เมตตากรุ ณ า มี น้ าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละ ด้านความประหยัด ด้านความมีมารยาท และปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย
มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .72, .69, .74, .76, .76, .66 ตามลาดับ 3) ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด
จากการคานวณดัชนีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าข้อคาถามมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 4) คะแนนเกณฑ์ปกติวิสัยระดับชาติ (national norms) พบว่า
คะแนนแบบวัดทั้ง 6 ด้าน มีช่วงคะแนนปกติที อยู่ในช่วงระหว่าง T26 –T 49, T27 –T58, T27-T44,
T27 –T43, T27 – T43 และT27 – T47
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เบญจลั กษณ์ กุ ล วุฒิ (2555) ได้ศึ ก ษาการสร้างแบบวัด คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข อง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เพื่อสร้าง
เกณฑ์ ป กติ (Norms) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ นั ก เรีย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี
การศึกษา 2552 ของโรงเรีย นในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
จานวน 410 คน จากโรงเรียน 18 โรงเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้มี 2
ชนิด ได้แก่ แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยสร้างเป็นสถานการณ์สมมติ 3 ตัวเลือก 8 ด้าน
ด้านละ 5 ข้อ รวม 40 ข้อ และแบบสังเกตพฤติกรรมคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ด้าน เป็นแบบ
มาตรประมาณค่า 8 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ รวม 40 ข้อ ทาการทดลอง 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เป็น
การวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อและครั้งที่ 3 เพื่อหาความเที่ยง ความตรงเชิงโครงสร้าง การ
สร้ า งเกณฑ์ ป กติ ในรู ป คะแนนที ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) การทดลองครั้ งที่ 1 และครั้ง ที่ 2 มี ค่ า
ความสามารถการจาแนก (t-test) ในแต่ละด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) การทดลอง
ครั้งที่ 3 ค่าความเที่ยง ค่าความตรงเชิงโครงสร้างและคะแนนปกติวิสัย เป็นดังนี้ 2.1) ค่าความเที่ยง
ของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน เท่ากับ .76, .75, .76, .75, .74, .75, .77 และ .78
ตามลาดับ 2.2) ค่าความตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้เทคนิคกลุ่มรู้
ชัด (Known Group Technique) ทดสอบใช้ t-test ซึ่งพบว่า แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่
ละด้านมีความตรงเชิงโครงสร้าง มีค่าต่าสุด 13.78 และค่าสูงสุด 23.40 รวมทั้งฉบับ มีค่า 52.97 ซึ่ง
ค่าที่ได้มีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 แสดงว่า แบบวัดมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2.3) คะแนน
เกณฑ์ปกติของแบบวัดทั้ง 8 ด้าน มีช่วงคะแนนปกติที อยู่ในช่วงระหว่าง T60 – T 42, T68 –T15,
T62-T15, T64 –T27, T70 – T22 และT61 – T24
วริยา จันทร์พิทักษ์ (2555) ได้ศึกษาการพัฒ นาแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านขยัน
ศรัทธา ร่าเริงของนั กเรีย นชั้น มัธ ยมศึกษาตอนต้นตามแนวทางของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาคุณภาพแบบวัดคุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์ด้านขยัน
ศรัทธา ร่าเริง และเปรีย บเทียบคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ด้านขยัน ศรัทธา ร่าเริงของนักเรียนที่
ระดับ ชั้นต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนในเครือซาเลเซีย นใน
ประเทศไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 931 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านขยัน ศรัทธา ร่าเริง สถิติที่ใช้ใน
การเปรียบเทียบคือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One – Way Analysis of Variance)
ผลการวิจั ย พบว่ า 1) แบบวั ด คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ด้ า นขยั น ศรัท ธา ร่าเริงของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทางของโรงเรียนในเครือซาเลเซียนในประเทศไทย มีค่าอานาจจาแนกอยู่
ระหว่าง .211-.583 ค่าความตรงของแบบวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าค่าความ
ตรงเชิงโครงสร้างทั้ง 3 องค์ประกอบมีค่า .979, .980 และ .969 ตามลาดับ คุณภาพด้านความตรง
เชิงโครงสร้าง พิจารณาค่าน้าหนักองค์ประกอบ มีค่าอยู่ระหว่าง .328 - .707 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และมีค่าความเที่ยงของแบบวัดด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
มีค่า .928 2) นักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกันมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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จากการสั ง เคราะห์ จ ากวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการวั ด และประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (นวนละออง หงส์ภู และวารุณี ลัภนโชค, 2552; เบญจลักษณ์ กุลวุฒิ ,
2555; ภาณุภัทร ลิ้มจารูญ , 2551; วริยา จันทร์พิทักษ์ , 2555) พบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการ
พัฒ นาเครื่องมือวัดคุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ เพื่อนาไปปรับใช้ในการประเมินคุณ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ในสถานศึกษา โดยเครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ได้แก่ แบบวั ด สถานการณ์ แบบมาตรส่ ว นประมาณค่า แบบสั งเกตและแบบสั มภาษณ์ และ
ส าหรั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ที่ นิ ย มปฏิ บั ติ มั ก จะตรวจสอบโดยการวิ เคราะห์ ค่ า
ความสามารถในการจาแนกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละด้าน และค่าความเที่ยงของแบบวัดจะ
ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมีการตรวจสอบในด้านความตรงเชิง
โครงสร้ า งและความตรงเชิ งเนื้ อ หา นอกจากนั้ น ยั งมี ก ารหาคะแนนเกณฑ์ ป กติ วิ สั ย ระดั บ ชาติ
(national norms) อีกด้วย ดังแสดงในตาราง 2.6
ตาราง 2.6 การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
เครื่องมือ

ภานุภัทร
ลิ้มจารูญ/
2551

1) ความมีวินัย
2) ความซื่อสัตย์
3) ความประหยัด
4) ความเมตตา
กรุณา
5) ความใฝ่รู้ใฝ่
เรียน
6) ความกตัญญู
กตเวที
7) ความอดทนอด
กลั้น
8) ความภูมิใจใน
ความเป็นไทย
9) อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 3 ปี
การศึกษา
2551 จานวน
987 คน และ
ครูประจาชั้น
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 3
จานวน 25 คน

1) แบบวัด
สถานการณ์มี
รูปแบบการ
ตอบเป็นแบบ
ปรนัย 4
ตัวเลือก
2) แบบ
ประเมิน
พฤติกรรมมี
รูปแบบการ
ตอบเป็นมาตร
ประมาณค่า 5
ระดับ

การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ



 

ความตรง
เชิงเนื้อหา
เกณฑ์ปกติ
วิสัย

กลุ่มตัวอย่าง

ความตรงเชิง
โครงสร้าง

ตัวแปรที่วัด

อานาจ
จาแนก
ความเที่ยง

ผู้วิจัย/ปี
การศึกษา
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เครื่องมือ

การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ

นวน
ละออง
หงส์ภู
/2552

เบญจ
ลักษณ์
กุลวุฒิ
/2555

วริยา
จันทร์
พิทักษ์
/2555

1) ความมีวินัย
ความรับผิดชอบ
2) ความซื่อสัตย์
3) ความเมตตา
กรุณา
4) ความกตัญญู
กตเวที
5) ความประหยัด
6) ความมี
มารยาท

เด็กปฐมวัย
ระดับชั้น
อนุบาล 2 ภาค
เรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2551 ใน
โรงเรียนสังกัด
สานัก
งานเขตหลักสี่
กรุงเทพ
จานวน 235
คน
1) รักชาติ ศาสน์ นักเรียนชั้น
กษัตริย์
ประถมศึกษาปี
2) ซื่อสัตย์สุจริต ที่ 3 ปี
4) ใฝ่เรียนรู้
การศึกษา
5) อยู่อย่าง
ของโรงเรียนใน
พอเพียง
สังกัดสานักงาน
6) มุ่งมั่นในการ เขตพื้นที่
ทางาน
การศึกษา
7) รักความเป็น ประถมศึกษา
ไทย
ศรีสะเกษ เขต
8) มีจิต
3จานวน 410
สาธารณะ
คน จาก
โรงเรียน 18
โรงเรียน
1) ความขยัน
นักเรียน
2) ความศรัทธา
มัธยมศึกษา
3) ความร่าเริง
ตอนต้น
โรงเรียนใน
เครือซา

1) แบบวัด
คุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์






1) แบบวัด
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
โดยสร้างเป็น
สถานการณ์
สมมติ 3
ตัวเลือก
2) แบบสังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์

 



 

1) แบบวัด
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ด้านขยัน
ศรัทธา ร่าเริง

ความตรง
เชิงเนื้อหา
เกณฑ์ปกติ
วิสัย

กลุ่มตัวอย่าง

ความตรงเชิง
โครงสร้าง

ตัวแปรที่วัด

อานาจ
จาแนก
ความเที่ยง

ผู้วิจัย/ปี
การศึกษา
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เครื่องมือ

การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ

เลเซียนใน
ประเทศไทย
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2554 จานวน
931 คน

ความตรง
เชิงเนื้อหา
เกณฑ์ปกติ
วิสัย

กลุ่มตัวอย่าง

ความตรงเชิง
โครงสร้าง

ตัวแปรที่วัด

อานาจ
จาแนก
ความเที่ยง

ผู้วิจัย/ปี
การศึกษา
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
นิยามและตัวชี้วัด
การจัดทาตัวบ่งชี้

วิธีการวัด
การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา

เครื่องมือวัด

ระยะเวลาในการประเมิน

รูปแบบการประเมินและการ
ตัดสินผล

ภาพ 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย “การนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนจากการวิเคราะห์แนวปฏิบัติดี”

บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
การวิจั ย ในครั้งนี้ มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อการน าเสนอแนวทางการประเมิน คุณ ลั ก ษณะอัน พึ ง
ประสงค์ของผู้เรียนจากการวิเคราะห์แนวปฏิบัติดี โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงบรรยาย รวมทั้งมีการแบ่ง
การด าเนิ น การออกเป็ น 3 ระยะ ได้ แ ก่ ระยะที่ 1 ส ารวจสภาพและปั ญ หาของการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระยะที่ 2 วิเคราะห์แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้ เรี ย นที่ดีจ ากสถานศึกษาที่ป ฏิบั ติดี และระยะที่ 3 นาเสนอแนวทางในการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสอดคล้องกับการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
4) การวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่ 1 สารวจสภาพและปัญหาของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมี
จานวนครูทั้งสิ้น 94,735 คน (ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
,2556) ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างประชากรที่เป็นครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในประเทศไทย โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่มดังนี้
1) ผู้วิจัยทาการสุ่มโรงเรียนโดยสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified Random Sampling) โดย
แบ่ งตามภาค 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวัน ออก
ภาคใต้ หลังจากนั้นแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 42 เขตพื้นที่
การศึ ก ษาโดยสั งกั ด แต่ ล ะภาค ท าการสุ่ ม อย่ า งง่ าย(simple random sampling) ได้ เขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ดังนี้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่ –
แม่ฮ่องสอน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่ – น่าน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 (อุดรธานี)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 (นครราชสีมา)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 (ฉะเชิงเทรา –
สมุทรปราการ)
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ภาคกลาง
ภาคใต้

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 (ปราจีนบุรี –
นครนายก – สระแก้ว )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 (กรุงเทพมหานคร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 (สุราษฏร์ธานี –
ชุมพร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 (สงขลา – สตูล)

2) กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างจากครูผู้สอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยคานวณจาก
การใช้โปรแกรม THE SURVEY SYSTEM ในการคานวณกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง การกาหนดจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เมื่อคานวณตามโปรแกรม THE SURVEY SYSTEM ทีไ่ ด้แสดงไว้ด้านล่าง
จะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่าเท่ากับ 1,055 คน

แหล่งข้อมูล : โปรแกรม THE SURVEY SYSTEM
(http://www.surveysystem.com/sscalc.htm)
3) ผู้วิจั ย ทาการสุ่มโรงเรียนโดยสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified Random Sampling) ตาม
ขนาดของโรงเรี ย นได้ เป็ น 4 ขนาด ดั งนี้ 1) โรงเรีย นขนาดใหญ่ พิ เศษ 2) โรงเรีย นขนาดใหญ่
3) โรงเรียนขนาดกลางและ 4) โรงเรียนขนาดเล็ก ตามเกณฑ์กรมสามัญศึกษา จากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยแต่ละสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจะมีเกณฑ์การแบ่ง
ขนาดโรงเรียนแตกต่างกัน
หลังจากนั้นทาการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เพื่อให้ได้สัดส่วนของโรงเรียน
ตัวอย่างทั้ง 4 ขนาดโรงเรียน โดยผู้วิจัยจะส่งแบบสอบให้ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน
ตัวอย่าง ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่า 398 คน ซึ่งผู้วิจัยเพิ่มกลุ่ม
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ตัวอย่างเป็น 1,240 คน เนื่องจากสะดวกต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ( 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ละ 5 คน) ดังตาราง 3.1
ตาราง 3.1 จานวนกลุ่มตัวอย่างตามขนาดของโรงเรียน
ภูมิภาค
ภาคเหนือ

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ ขนาดสถาน
การศึกษามัธยมศึกษา
ศึกษา
สพม. 34

สพม. 37
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

สพม. 20
สพม. 31

ภาคตะวันออก

สพม. 6

สพม. 7
ภาคกลาง

สพม. 1

สพม. 2

ใหญ่พิเศษ
ใหญ่
กลาง
เล็ก
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่
เล็ก
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่
กลาง
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่
กลาง
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่
กลาง
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่
กลาง
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่
กลาง
เล็ก
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่
กลาง

สถานศึกษา
ยุพราชวิทยาลัย
สันกาแพง
แม่แจ่ม
เทพศิริทร์ เชียงใหม่
นารีรัตน์
สตรีศรีน่าน
ท่าข้ามวิทยา
ประจักษ์ศิลปาคาร
อุดรธานีพิทยาคม
อุดรธรรมานุสรณ์
สุรนารีวิทยาลัย
โคราชพิทยาคม
พิมายดารงวิทยาคม
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
ดัดดรุณี
มัธยมสิริวัณวรี3
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนกัลยาณี
องครักษ์
ร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ศรีอยุธยา ในพระ
อุปถัมภ์
สตรีวัดอัปสรสวรรค์
ทวีธาภิเศก 2
มักกะสันพิทยาคม
สายน้าผึ้ง
ปทุมคงคา
จันทร์หุ่นบาเพ็ญ

จานวน
กลุม่
ตัวอย่าง
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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ภูมิภาค
ภาคใต้

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ ขนาดสถาน
การศึกษามัธยมศึกษา
ศึกษา
สพม. 11

ใหญ่พิเศษ
เล็ก
ใหญ่พิเศษ

สพม. 16

ใหญ่
กลาง
รวม

สถานศึกษา
สุราษฎร์ธานี
มัธยมบ้านทาเนียบ
มหาวชิราวุธ จังหวัด
สงขลา
หาดใหญ่รัฐ
ประชาสรรค์
หาดใหญ่พิทยาคม

จานวน
กลุม่
ตัวอย่าง
40
40
40
40
40
1,240

1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้งนี้ คื อ แบบสอบถาม เพื่ อ ส ารวจสภาพและปั ญ หาของการ
ประเมิน คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ขั้นของการกาหนดคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม
ตัวชี้วัด การจัดทาตัวบ่งชี้ วิธีการวัด เครื่องมือ ระยะเวลาในการประเมิน รูปแบบการประเมิน
และการตัดสินผล โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและแบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 รายละเอี ย ดในแบบสอบถามส่ ว นนี้ จ ะเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ภู มิ ห ลั ง ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยข้ อ ค าถามที่ ใช้ ถ าม ได้ แ ก่ เพศ อายุ วุฒิ ก ารศึ ก ษาสู งสุ ด ระดั บ ชั้ น ที่ ส อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขนาดของโรงเรียนที่สังกัดอยู่ ประสบการณ์ในการทางาน การอบรมด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตอนที่ 2 รายละเอี ย ดในแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์ ตามแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการสารวจกระบวนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตั้งแต่ขั้นของการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด การจัดทาตัวบ่งชี้
วิ ธี ก ารวั ด เครื่ อ งมื อ ระยะเวลาในการประเมิ น รู ป แบบการประเมิ น และการตั ด สิ น ผล
ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามจะใช้รูปแบบแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 3 รายละเอียดในแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคใน
การประเมินคุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ ตามแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ ได้แก่ การกาหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด การจัดทาตัวบ่งชี้ วิธีการวัด เครื่องมือ ระยะเวลาในการประเมิน
รูปแบบการประเมินและการตัดสินผล
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1.3 ขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ
ขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายรายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพื่อกาหนดกรอบของข้อคาถามให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการศึกษา
ตามข้อ 1 แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
3. แบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วนาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหาว่าเนื้อหาของข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ การใช้สานวนภาษาหรือการให้
ความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ โดยการหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับวัตถุประสงค์ (Item – objective congruence : IOC) นั้น จะใช้สูตร ดังนี้
IOC
เมื่อ
วัตถุประสงค์

IOC
R
N

=

คื อ ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกั บ
คือ ผลรวมคะแนนตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิ
คือ จานวนผู้ทรงคุณวุฒิ

ซึ่งผู้วิจัยจะคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าความสอดคล้อง IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป จึง
จะมีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ โดยจากผลการตรวจสอบความสอดคล้อง
พบว่า ส่วนใหญ่ ค่าความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ IOC มีค่ามากกว่า 0.50 ซึ่งอยู่
ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตาราง 3.2 ผลการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดยการวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC ของแบบสอบถามการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายการคาถาม
1. ท่านประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละข้อต่อไปนี้หรือไม่
 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2) ซื่อสัตย์สุจริต
 3) มีวินัย
 4) ใฝ่เรียนรู้
 5) อยู่อย่างพอเพียง
 6) มุ่งมั่นในการทางาน
 7) รักความเป็นไทย
 8) มีจิตสาธารณะ

IOC
0.8
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รายการคาถาม
IOC
2. สถานศึกษาของท่านมีการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมจากเดิม 8 ประการ 1
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้หรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี คือ………………
3. สถานศึกษาของท่าน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการศึกษานิยาม ความหมายแต่ละ
1
คุณลักษณะ ตัวชี้วัด และการจัดทาตัวบ่งชี้หรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี
4. ในสถานศึกษาของท่าน ใครเป็นผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
0.8
 1) ผู้บริหาร
 2) ครูฝ่ายวัดผล
 3) ครูประจาวิชาแต่ละกลุ่มสาระ
 4) ครูประจาชั้น
 5) ชุมชน
 6) อื่นๆ…………………
5. ท่านประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้วิธีการใดต่อไปนี้
1
 1) การสังเกต
 2) การสัมภาษณ์
 3) การสอบถาม
 4) การบันทึกกิจกรรม
 5) การทดสอบ
 6) แฟ้มสะสมผลงาน
 7) อื่นๆ คือ……………………
6. ในสถานศึกษาของท่าน มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ร่วมกับการประเมินคุณลักษณะ
0.8
อันพึงประสงค์หรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี คือ (โปรดระบุ) ……
7. ท่านประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้เครื่องมือใดต่อไปนี้
 1) แบบสังเกต
 2) แบบสัมภาษณ์
1
 3) แบบสอบถาม
 4) แบบบันทึกกิจกรรม
 5) แบบทดสอบ
 6) แฟ้มสะสมผลงาน
 7) แบบวัดสถานการณ์
 8) อื่น คือ……………………
8. ท่านประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระหว่างเรียน ตามช่วงเวลาใดต่อไปนี้ 0.5
 1) รายสัปดาห์
 2) รายเดือน
 3) รายภาค
 4) รายปี
9. ท่านประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหลังเรียน ตามช่วงเวลาใดต่อไปนี้
0.5
 1) รายสัปดาห์
 2) รายเดือน
 3) รายภาค
 4) รายปี
10. ท่านตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามช่วงเวลาใดต่อไปนี้
0.5
 1) รายสัปดาห์
 2) รายเดือน
 3) รายภาค
 4) รายปี
11. สถานศึกษาของท่าน มีรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบใดต่อไปนี้ 0.8
 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุก
คุณลักษณะ
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รายการคาถาม
IOC
 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินเฉพาะ
คุณลักษณะที่เหมาะสม
 3) ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชา ชุมชน พัฒนาและประเมิน หรือร่วม
พัฒนาและประเมิน
 4) อื่นๆ……………………………………………………………..
12. สถานศึกษาของท่าน กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1
ออกเป็นกี่ระดับ
 1) 2 ระดับ (ผ่าน ไม่ผ่าน)
 2) 3 ระดับ (ดีเยี่ยม ดี ผ่าน)
 3) 4 ระดับ (ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน)
 4) อื่นๆ………………………….
13. ท่านใช้เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบใดต่อไปนี้
1
 1) เกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม (holistic rubric)
 2) เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (analytic rubric)
 3) อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………….
14. สถานศึกษาของท่าน มีการกาหนดเกณฑ์เพิ่มเติมในการประเมินคุณลักษณะอันพึง
0.8
ประสงค์ที่กาหนดขึ้นภายในสถานศึกษาของท่านหรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี คือ (โปรดระบุ)……………….
15. ท่านประสบปัญหาในการประประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่สอดคล้อง 0.8
ตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละด้านหรือไม่ อย่างไร(เลือกได้
มากกว่า 1 ข้อ)
15.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์นิยามและตัวชี้วัด
 นิยามความหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัดมีลักษณะเป็นนามธรรม ยากต่อการวัด
 อื่นๆ (โปรดระบุ) …………………………………..
15.2 การจัดทาตัวบ่งชี้
1
 1) ตัวบ่งชี้บางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ชัดเจน
 2) การจัดทาตัวบ่งชี้ไม่ตอบสนองต่อสภาพการณ์ได้จริง
 3) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………
15.3 วิธีการวัด
1
 1) วิธีการวัด/ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 2) ใช้วิธีการสังเกตผู้เรียนโดยปรับเข้ากับคะแนนจิตพิสัยในแต่ละรายวิชา
 3) ขาดการกาหนดผู้มีส่วนร่วมในการประเมินที่ชัดเจน
 4) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………
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รายการคาถาม
15.4 เครื่องมือวัด
.
 1) ไม่มีเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
 2) เครื่องมือที่ใช้ไม่เหมาะสม/ไม่มีคุณภาพ
 3) เครื่องมือขาดความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ
 4) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………..
15.5 รูปแบบการตัดสินผล
 1) เกณฑ์รูบริคที่กาหนดไม่ครอบคลุม
 2) การตัดสินผลการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง
 3) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………
16. ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนที่
สอดคล้องตามสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
………………………………………………………………………………………………………………………………

IOC
1

1

1

4. แก้ไขปรับ ปรุงรายละเอียดในแบบสอบถามตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ป รึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
1.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ในช่ ว งกลางเดื อ นพฤศจิ ก ายน ผู้ วิจั ย ขอหนั งสื อ จากคณะครุศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการทาวิจัยไปยังผู้บริหารสถานศึกษา
2. หลังจากได้หนังสือแล้ว ในช่วงเดือนธันวาคม ผู้วิจัยดาเนินการส่งแบบสอบถามพร้อม
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึง
ผู้บ ริห ารสถานศึกษา โดยนาแบบสอบถามจัดส่งทางไปรษณี ย์ และจัดส่งเป็นรายโรงเรียนเสร็จสิ้น
ภายในปลายเดือนธันวาคม
3. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามเสร็จภายในเดือนมีนาคม ซึ่งหลังจากนั้นรวบรวมข้อมูล
มาเพื่อทาการวิเคราะห์
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล ในเชิงปริมาณสาหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งออก 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1
การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยอาศัยค่าสถิตพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และส่วนที่ 2 เป็นการวิ เคราะห์
ข้อมูลโดยอาศัยค่าสถิติเบื้องต้นประกอบการบรรยาย มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็น การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยอาศัยค่าสถิตพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง เพื่ออธิบาย
ลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรม SPSS ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย
(Means) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ผลข้อมูลโดยอาศัยค่าสถิติเบื้องต้น เพื่ออธิบายการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Means)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช้โปรแกรม SPSS
ข้อมูลที่ได้ทั้ง 2 ส่วน มีการนาเสนอข้อมูลในรูปของตาราง, ข้อความสรุปผลและการ
วิเคราะห์ผล
ระยะที่ 2 วิเคราะห์แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
ผู้ วิ จั ย ใช้ ร ะเบี ย บวิ จั ย เชิ ง บรรยายโดยท าการศึ ก ษาในสถานศึ กษาที่ ป ฏิ บั ติ ดี (Good
practice) เพื่ อ วิ เคราะห์ ก ารประเมิ น ผลคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตั้ ง แต่ ขั้ น ของการก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด การจัดทาตัวบ่งชี้ วิธีการวัด เครื่องมือ ระยะเวลา
ในการประเมิน รูปแบบการประเมินและการตัดสินผล รวมทั้งเทคนิคหรือวิธีการที่นอกเหนือจาก
แนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยผู้วิจัยได้ทาการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี (Good practice) จากเอกสาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล รวมทั้งแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผล ซึ่งข้อมูลที่ได้จะ
นามาเป็นกรอบในการสังเกต และสร้างแนวคาถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ รวมถึงการสนทนากลุ่ม
(Focus group) ส าหรับ การเก็บ รวบรวมข้อมูล ในการวิจัย ผู้วิจัยจะเข้าไปศึกษาในสถานศึกษาที่
ปฏิบัติดี (Good practice) เพื่อสังเกตบริบทต่างๆ ของสถานศึกษา ทั้งรูปแบบวิธีการ เครื่องมือ
และกระบวนการในการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งใช้วิธีการสัมภาษณ์และศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารที่สถานศึกษาได้จัดทาขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี (Good practice)
ผู้ วิ จั ย เลื อ กสถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ดี (Good practice) โดยใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง
(purposive sampling) ซึ่งแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
รูป แบบที่ 1 เลื อกจากสถานศึกษาที่ได้รับ รางวัล ดีเด่น ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม โดยมี
ขั้นตอนในการพิจารณาตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็ น สถานศึ ก ษาที่ ได้ รับ รางวัล ดี เด่ น ด้ านคุ ณ ธรรม จริย ธรรม โดยศึ ก ษาข้อ มู ล จาก
อินเตอร์เน็ตหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2. เลือกสถานศึกษาจากการประกวด “ในโครงการประกวดสถานศึกษาและนักเรียนดีเด่น
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจาปี” ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ใน
ปี 2555 – 2556
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รูปแบบที่ 2 เลือกสถานศึกษาที่มีอัตลักษณ์ในการปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ดีเลิศ
ในการวิจัยครั้งนี้ได้สถานศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา ตามรูปแบบที่ 1 ที่เลือกจากสถานศึกษาที่
ได้ รั บ รางวั ล ดี เด่ น ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ในเขต
กรุ งเทพมหานคร มี จ านวน 4 สถานศึ ก ษา โดยแบ่ งสถานศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เป็นเขต 1 และเขต 2 และแต่ละเขตแบ่งเป็นละ 2 สถานศึกษาตามปีที่
ได้รับรางวัลในปี 2555 – 2556 ดังนี้
ตาราง 3.3 สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ปีที่ได้รับ
รางวัล
2555
2556

เขตพื้นที่
การศึกษา
1
2
1
2

รายชื่อสถานศึกษา

ขนาดโรงเรียน

โรงเรียนนวลนรดิศ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนศึกษานารี
โรงเรียนบดินทร์เดชา 4

ใหญ่พิเศษ
ใหญ่
ใหญ่พิเศษ
ใหญ่

ส าหรั บ สถานศึ ก ษาที่ เป็ น กรณี ศึ ก ษา ตามรู ป แบบที่ 2 เป็ น การเลื อ กสถานศึ ก ษาที่ มี
อัตลักษณ์ในการปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมได้ดีเลิศ ซึ่งได้เลือก 2 สถานศึกษา ดังนี้
1) โรงเรีย นวัดพุ ทธบูช า เป็น โรงเรียนที่ เน้ นการปฏิบั ติตามแนววิถีพุ ท ธ โดยมี
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นคุณภาพและคุณธรรมแก่ผู้เรียน ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
และเอกลักษณ์ที่สาคัญคือ กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม
2) โรงเรี ย นวั ด ประดู่ ในทรงธรรม เป็ น โรงเรี ย นเน้ น ในเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริย ธรรม
ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องโรงเรี ย น คื อ คุ ณ ธรรมน าความรู้ มุ่ ง สู่ ส ากลบนพื้ น ฐานความเป็ น ไทย และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม
2.2 ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 : นักวิชาการที่ร่วมจัดทาแนว
ปฏิ บั ติ การวัดและการประเมิ น ผลการเรียนรู้ ของส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กลุ่มที่ 2 : ครู ที่เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี (Good
practice)
กลุ่มที่ 1 : นั กวิชาการที่ร่ว มจัดทาแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 10 ท่าน
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กลุ่มที่ 2 : ครูที่เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติ
ดี (Good practice) โดยสถานศึกษาละ 10 คน (ครูที่เป็นตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 ท่าน
รวมเป็ น 8 ท่าน ครูที่เป็ นตัวแทนจากฝ่ายวัดและประเมินผล 1 ท่าน และผู้บริหารสถานศึกษา 1
ท่าน)
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตและแนวทางในการสนทนา
กลุ่ ม เพื่ อ วิ เคราะห์ ก ารประเมิ น ผลคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ในสถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ดี (Good
Practice)
แบบสั ม ภาษณ์ ศึ ก ษาโดยสั ม ภาษณ์ ค รู ผู้ ส อนทั้ ง 8 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายวั ดและประเมินผลของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น ว่ามี การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ขั้นของการ
กาหนดคุ ณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ นิย าม ตัว ชี้วัด การจัด ท าตัว บ่ งชี้ วิธีก ารวัด เครื่องมื อ
ระยะเวลาในการประเมิน รูปแบบการประเมินและการตัดสินผลอย่างไร และมีปัจจัยอะไรบ้างที่
เป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ ส ถานศึ ก ษาประสบความส าเร็จในการเป็ น สถานศึ กษาที่ ป ฏิ บั ติ ดี เลิ ศ (Good
Practice) หรือมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างไร
แบบสั งเกต โดยจะศึก ษาในประเด็ น เกี่ ย วกับ สภาพทั่ ว ไปที่ เกิด ขึ้น จริงในการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ขั้นของการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด การ
จัดทาตัวบ่ งชี้ วิธีการวัด เครื่องมือ ระยะเวลาในการประเมิน รูปแบบการประเมินและการ
ตั ด สิ น ผล ที่ ท าให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ ในการเป็ น สถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ดี เ ลิ ศ (Good Practice)
นอกจากนั้นยังศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสาเร็จรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น
แนวทางการสนทนากลุ่ ม ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะของคู่ มื อ ในการสนทนากลุ่ ม ประกอบด้ ว ย
ข้อคาถามที่กาหนดไว้เพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ส ามารถตอบคาถามวิจัยได้ โดยแนวทางการสนทนากลุ่ ม
ประกอบด้วย
2.1 ขั้นเริ่มต้นในการสนทนากลุ่ม จะเริ่มจากผู้วิจัยทาการแนะนาตนเอง มีการ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสนทนา รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแนะนาตนเองเพื่อสร้างความรู้จัก
ซึ่งหลังจากนั้นผู้วิจัยจะต้องอธิบายให้ผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มเพื่อทาความเข้าใจในการสนทนา และเริ่ม
ใช้คาถามในขั้นนาเพื่อชักจูงเข้าสู่ประเด็นในการวิจัย
2.2 เป็นลักษณะคาถามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรีย นในสถานศึกษาที่ดี (Good practice) ตั้งแต่ขั้นของการกาหนดคุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์
นิยาม ตัวชี้วัด การจัดทาตัวบ่งชี้ วิธีการวัด เครื่องมือ ระยะเวลาในการประเมิน รูปแบบการ
ประเมินและการตัดสินผล
2.3 เป็นลักษณะคาถามที่เกี่ยวข้องกับแนวทางที่สามารถนาไปใช้ในการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาในปัจจุบันว่าควรมีลักษณะอย่างไร
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2.4 การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีรายรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้วิจัยทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตลอดจนแนวปฏิบัติการวัด และการประเมินผลการเรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ
2. สร้างเครื่องมือทั้งแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตและแนวทางการสนทนากลุ่มตามที่กาหนด
หลังจากนั้นนาเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนามาแก้ไขปรับปรุงโดยให้ครอบคลุม
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตั้งแต่ขั้น ของการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม
ตัวชี้วัด การจัดทาตัวบ่งชี้ วิธีการวัด เครื่องมือ ระยะเวลาในการประเมิน รูปแบบการประเมิน
และการตัดสินผล
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี (Good Practice) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการเก็บรวบรวม ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน เช่น สภาพทั่วไปของโรงเรียน
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ข้อมูล
จากครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา ข้อมูลจากบุคลากรทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 การสั มภาษณ์ อ ย่างเป็ น ทางการ การสั ม ภาษณ์ แบบไม่ เป็ น ทางการ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก
2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่สถานศึกษาทาขึ้นในการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกต
และจากการวิเคราะห์ เอกสาร แล้ ว นาข้อมูล ที่ ได้นั้ นมาสรุปควบคู่กันและจัดกระทาให้ เป็ นระบบ
มีความชัดเจนมากยิ่ งขึ้น รวมทั้งการสนทนากลุ่ มเพื่อนาเสนอรูปแบบในการประเมินคุณ ลั กษณะ
อัน พึงประสงค์ของผู้ เรีย น ซึ่งการวิเคราะห์ ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์ เนื้อหา (content analysis)
ซึ่งศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวปฏิบัติการ
วั ด และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง
การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข องสถานศึ ก ษาที่ ดี (Good practice) โดยครอบคลุ ม
ประเด็นตั้งแต่การกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด การจัดทาตัวบ่งชี้ วิธีการวัด
เค รื่ อ งมื อ ระ ย ะ เว ล าใน ก า รป ร ะ เมิ น รู ป แ บ บ ก าร ป ร ะ เมิ น แ ล ะ ก าร ตั ด สิ น ผ ล

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “การนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจาก
การวิเคราะห์ แนวปฏิบั ติดี ” มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ ส ภาพและ
ปัญหาของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ดี 3) เพื่อนาเสนอแนวทางในการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนสอดคล้องกับการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเสนอตามวัตถุประสงค์โดยแบ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 2 ตอนใหญ่ ได้แก่
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากการสารวจการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเชิงคุณ ภาพเกี่ยวกับการประเมิน คุณ ลั กษณะอันพึ งประสงค์ของ
ผู้เรียนจากการวิเคราะห์แนวปฏิบัติดี ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ
1) ผลการวิเคราะห์แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ดี
2) ผลการน าเสนอแนวทางการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข องผู้ เรีย น
สอดคล้องกับการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากการสารวจการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน
ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จากการ
แสดงความคิดเห็นของครูในแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 1.1) สภาพทั่วไปของครู 1.2) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน และ 1.3) ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.1 สภาพทั่วไปของครู
จากการส่ งแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินคุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ซึ่ ง มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ครู ผู้ ส อนระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ จานวน 1,240 คน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม
ทั้งหมดจานวน 1,240 ชุด ได้รับคืนจานวน 818 ชุด คิดเป็นร้อยละ 65.9
เมื่อพิจารณาเพศของครูที่ทาการประเมินทั้งหมดจากจานวน 818 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีจานวน 613 คน (ร้อยละ 74.9) ในขณะที่มีเพศชายมีจานวน 205 คน (ร้อยละ 25.1)
เมื่อพิจารณาช่วงอายุของครู พบว่า ส่วนใหญ่มีช่วงอายุมากกว่า 50 ปี จานวน 288 คน (ร้อย
ละ 35.2) รองลงมา คือ ช่วงอายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 170 คน (ร้อยละ 20.8) ช่วงอายุ 46 – 50 ปี
จ านวน 135 คน (ร้ อ ยละ 16.5) ช่ ว งอายุ 31 – 35 ปี จ านวน 95 คน (ร้ อ ยละ 11.6) ช่ ว งอายุ
41 – 45 ปี จานวน 70 คน (ร้อยละ 8.6) และช่ว งอายุ 36 – 40 ปี จานวน 60 คน (ร้อยละ 7.3)
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาสูงสุดของครู พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี จานวน 585 คน (ร้อยละ 71.5) รองลงมา คือ วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท จานวน 229 คน
(ร้ อ ยละ 28.0) และต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี จ านวน 4 คน (ร้อ ยละ 0.2) ตามล าดั บ โดยครูที่ ท าการ
ประเมินไม่พบวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก
เมื่อพิจ ารณาประสบการณ์ในการทางานของครู พบว่า ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ทางาน
มากกว่า 25 ปี จานวน 300 คน (ร้อยละ 36.7) รองลงมา คือ ประสบการณ์น้อยกว่า 6 ปี จานวน
203 คน (ร้ อ ยละ 24.8) ประสบการณ์ 16-20 ปี จ านวน 96 คน(ร้ อ ยละ 11.7) ประสบการณ์
21-25 ปี จานวน 94 คน (ร้อยละ 11.5) ประสบการณ์ 6 -10 ปี จานวน 72 คน (ร้อยละ 8.8) และ
ประสบการณ์ 11-15 ปี จานวน 53 คน (ร้อยละ 6.5) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาขนาดโรงเรียนที่สังกัดอยู่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจานวน
375 คน (ร้อยละ 45.8) รองลงมา คือ โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 216 คน (ร้อยละ 26.4) โรงเรียน
ขนาดใหญ่ จ านวน 193 คน (ร้อยละ 23.6) และโรงเรียนขนาดเล็ ก จานวน 34 คน (ร้อยละ 4.2)
ตามลาดับ
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สาหรับระดับชั้นที่ครูสอน พบว่า ส่วนใหญ่ครูจะสอนมากกว่า 2 ระดับชั้น จานวน 516 คน
(ร้ อ ยละ 63.1) รองลงมา คื อ สอนในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 จ านวน 63 คน (ร้ อ ยละ 7.7)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 62 คน (ร้อยละ 7.6) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 56 คน
(ร้อยละ 6.8) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 44 คน (ร้อยละ 5.4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จ านวน 42 คน (ร้ อ ยละ 5.1) และระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 จ านวน 35 คน (ร้ อ ยละ 4.3)
ตามลาดับ
สาหรับการศึกษา/อบรมด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า ส่วนใหญ่ครูมีการศึกษาหรือเข้าอบรม 1 – 2 ครั้ง/ปี จานวน 603
คน (ร้อยละ 73.7) รองลงมาคือ ไม่เคยศึกษาหรือเข้าอบรม จานวน 139 คน (ร้อยละ 17.0) ศึกษา
หรื อ เข้ า อบรม 3 – 4 ครั้ ง /ปี จ านวน 47 คน (ร้ อ ยละ 5.7) และศึ ก ษาหรื อ เข้ า อบรมมากกว่ า
4 ครั้ง/ปี จานวน 29 คน (ร้อยละ 3.5) ตามลาดับ
สาหรับการศึกษา/ทาความเข้าใจแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูของสานักงาน
คณะกรรมการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน พบว่า ส่ ว นใหญ่ ค รูมีการศึกษาหรือท าความเข้าใจแนวปฏิ บั ติ
จานวน 738 คน (ร้อยละ 90.2) และไม่ศึกษาหรือทาความเข้าใจแนวปฏิบัติ จานวน 80 คน(ร้อยละ
9.8) มีรายละเอียดดังตาราง 4.1
ตาราง 4.1 ข้อมูลทั่วไปของครู
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

205

25.1

613

74.9

170
95
60
70
135
288

20.8
11.6
7.3
8.6
16.5
35.2

4
585
229
0

0.5
71.5
28.0
0.0

203
72
53

24.8
8.8
6.5

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 45 ปี
46 – 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณ์ในการทางาน
น้อยกว่า 6 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
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ข้อมูลทั่วไป
16 – 20 ปี
21 – 25 ปี
มากกว่า 25 ปี

ขนาดโรงเรียนที่สังกัดอยู่
ขนาดใหญ่พิเศษ
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ระดับชั้นที่สอน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มากกว่า 2 ระดับชั้น
การศึกษา/อบรมด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ไม่เคย
1 – 2 ครั้ง/ปี
3 – 4 ครั้ง/ปี
มากกว่า 4 ครั้ง/ปี
ศึกษาแนวการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ไม่ได้ศึกษา
ศึกษา

จานวน

ร้อยละ

96
94
300

11.7
11.5
36.7

375
193
216
34

45.8
23.6
26.4
4.2

56
42
35
63
62
44
516

6.8
5.1
4.3
7.7
7.6
5.4
63.1

139
603
47
29

17.0
73.3
5.7
3.5

80
738

9.8
90.2

1.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
การวิเคราะห์สภาพการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย การ
กาหนดคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด การจัดทาตัวบ่งชี้ วิธีการวัด เครื่องมือวัด
ระยะเวลาในการประเมิน รูปแบบการประเมินและการตัดสินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.2.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน เมื่อพิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นิยาม ตัวชี้วัดทั้ง 8 คุณลักษณะตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด พบว่า
ส่วนใหญ่ครูจะทาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนในด้านมีวินัยจานวน 791 คน (ร้อย
ละ 96.7) รองลงมาคือ ใฝ่เรียนรู้จานวน 787 คน (ร้อยละ 96.2) ซื่อสัตย์สุจริต จานวน 769 คน
(ร้อยละ 94.0) มุ่งมั่นในการทางานจานวน 766 คน (ร้อยละ 93.6) มีจิตสาธารณะจานวน 756 คน
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(ร้อยละ 92.4) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์จานวน 729 คน (ร้อยละ 89.1) อยู่อย่างพอเพียงจานวน
706 คน (ร้อยละ 89.3) และรักความเป็นไทยจานวน 694 คน (ร้อยละ 84.8) ตามลาดับ
สาหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมจากเดิม 8 คุณลักษณะที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมซึ่งมี
จานวน 674 คน (ร้อยละ 82.4) รองลงมา คือ ไม่มีการระบุคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีจานวน 117
คน (ร้อยละ 14.3) และมีการเพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ กตัญญู รู้คุณจานวน 10 คน (ร้อย
ละ 1.2) หลักสูตรท้องถิ่น, มาตรฐานสากลจานวน 8 คน (ร้อยละ 1.0) สุภาพบุรุษปทุมคงคาจานวน
6 คน (ร้อยละ 0.7) ความเป็นเลิศทางวิชาการ, สื่อสารได้สองภาษาจานวน 2 คน (ร้อยละ 0.2) และ
ความเป็นพลโลกจานวน 1 คน (ร้อยละ 0.1) ตามลาดับ มีรายละเอียดดังตาราง 4.2
ตาราง 4.2 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

n

%

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

729

89.1

ซื่อสัตย์สุจริต

769

94.0

มีวินัย

791

96.7

ใฝ่เรียนรู้

787

96.2

อยู่อย่างพอเพียง

706

86.3

มุ่งมั่นในการทางาน

766

93.6

รักความเป็นไทย

694

84.8

มีจิตสาธารณะ

756

92.4

10
1
2
8
6
117
674

1.2
0.1
0.2
1.0
0.7
14.3
82.4

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (เพิ่มเติม)
กตัญญูรู้คุณ
ความเป็นพลโลกสากล
เป็นเลิศทางวิชาการ, สื่อสารได้ 2 ภาษา
หลักสูตรท้องถิ่น , มาตรฐานสากล
สุภาพบุรุษปทุมคงคา
ไม่ระบุคุณลักษณะที่เฉพาะเจาะจง
ไม่มี
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1.2.2 การจัดทาตัว/พฤติกรรมบ่งชี้
เมื่อพิจารณาการจัดทาตัวบ่งชี้ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการของโรงเรียนเพื่อศึกษานิยาม
ความหมายแต่ละคุณลักษณะ ตัวชี้วัด และการจัดทาตัว/พฤติกรรมบ่งชี้ พบว่า ในโรงเรียนส่วนใหญ่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการของโรงเรียนซึ่งมีจานวน 519 คน (ร้อยละ 63.4) ในขณะที่บางโรงเรียนไม่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการของโรงเรียนจานวน 299 คน (ร้อยละ 36.6) มีรายละเอียดดังตาราง 4.3
ตาราง 4.3 การจัดทาตัว/พฤติกรรมบ่งชี้
การจัดทาตัว/พฤติกรรมบ่งชี้
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการประเมินคุณลักษณะอันพึงค์

n

%

ไม่มี

299

36.6

มี

519

63.4

1.2.3 วิธีการวัด
ในการวัด/ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เมื่อพิจารณาผู้ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นครูประจาวิชาในแต่ละกลุ่มสาระจานวน 749 คน (ร้อย
ละ 91.6) รองลงมา คือ ครูประจาชั้นจานวน 405 คน (ร้อยละ 49.5) ครูฝ่ายวัดผลจานวน 106 คน
(ร้ อ ยละ 13.0) ผู้ บ ริ ห ารจ านวน 90 คน (ร้ อ ยละ 11.0) และชุ ม ชนจ านวน 60 คน (ร้ อ ยละ 7.3)
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาถึงวิธีการวัด/ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ครูส่วนใหญ่
ใช้วิธีการสังเกตจานวน 750 คน (ร้อยละ 91.7) รองลงมา คือ การบันทึกกิจกรรมจานวน 489 คน
(ร้อยละ 59.8) การสอบถามจานวน 422 คน (ร้อยละ 51.6) การสัมภาษณ์จานวน 398 คน (ร้อยละ
48.7) การทดสอบจานวน 352 คน (ร้อยละ 43.0) แฟ้มสะสมผลงานจานวน 309 คน (ร้อยละ 37.8)
ตามลาดับ
สาหรับการจัดกิจกรรม/โครงการที่ร่วมกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า ใน
โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ ไม่ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม/โครงการดั ง กล่ า วซึ่ ง มี จ านวน 356 คน (ร้ อ ยละ 43.5)
รองลงมา คือ ไม่ระบุจานวน 249 คน (ร้อยละ 30.4) นิทรรศการต่างๆภายในโรงเรียนจานวน 84 คน
(ร้อยละ 10.3) ค่ายคุณธรรมจริยธรรม, ค่ายต่าง ๆ จานวน 73 คน (ร้อยละ 8.9) กิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียนจานวน 34 คน (ร้อยละ 4.2) กิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จานวน 15 คน (ร้อยละ 1.8)
การอบรมให้ความรู้แก่ครูจานวน 3 คน (ร้อยละ 0.4) และกิจกรรม Big book กับกิจกรรมอาเซียน
เดย์มีจานวน 2 คน(ร้อยละ 0.2) ตามลาดับ มีรายละเอียดดังตาราง 4.4
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ตาราง 4.4 วิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน

n

%

ผู้บริหาร

90

11.0

ครูฝ่ายวัดผล

106

13.0

ครูประจาวิชาแต่ละกลุ่มสาระ

749

91.6

ครูประจาชั้น

405

49.5

ชุมชน

60

7.3

750
398
422
489
352
309

91.7
48.7
51.6
59.8
43.0
37.8

73
84
34
15
2
3
2
249
356

8.9
10.3
4.2
1.8
0.2
0.4
0.2
30.4
43.5

วิธีการวัด/การประเมิน
การสังเกต
การสัมภาษณ์
การสอบถาม
การบันทึกกิจกรรม
การทดสอบ
แฟ้มสะสมผลงาน
การจัดกิจกรรม/โครงการที่ร่วมกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม, ค่ายต่างๆ
นิทรรศการต่างๆภายในโรงเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
อาเซียนเดย์
การอบรมให้ความรู้แก่ครู
Big book

ไม่ระบุ
ไม่มี

1.2.4 เครื่องมือวัด
เมื่อพิจารณาถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า
โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ ใช้ แบบสั งเกตซึ่ งมี จานวน 729 คน (ร้อ ยละ 89.1) รองลงมา คื อ แบบบั น ทึ ก
กิ จ กรรมมี จ านวน 453 คน (ร้ อ ยละ 55.4) แบบสอบถามมี จ านวน 357 คน (ร้ อ ยละ 43.6)
แบบทดสอบจ านวน 345 คน (ร้ อ ยละ 42.2) แบบสั ม ภาษณ์ จ านวน 324 คน (ร้ อ ยละ 39.6)
แฟ้มสะสมผลงานจานวน 249 คน (ร้อยละ 30.4) แบบวัดสถานการณ์จานวน 85 คน (ร้อยละ 10.4)
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ไม่มีเครื่องมือจานวน 73 คน (ร้อยละ 8.9) และ ปพ.5 จานวน 8 คน (ร้อยละ 1.0) ตามลาดับ มี
รายละเอียดดังในตาราง 4.5
ตาราง 4.5 วิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
แบบบันทึกกิจกรรม
แบบทดสอบ
แฟ้มสะสมผลงาน
แบบวัดสถานการณ์
ปพ.5
ไม่มเี ครื่องมือ

n

%

729
324
357
453
345
249
85
8
24

89.1
39.6
43.6
55.4
42.2
30.4
10.4
1.0
2.9

1.2.5 ระยะเวลาในการประเมิน
เมื่ อ พิ จ ารณาถึงระยะเวลาในการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข องผู้ เรีย น พบว่ า
ช่วงเวลาที่โรงเรียนส่วนใหญ่ทาการประเมิน คือ รายภาคจานวน 232 คน (ร้อยละ 28.4) รองลงมา
คือ รายคาบจ านวน 232 คน (ร้ อยละ 28.4) รายสั ปดาห์ จานวน 70 คน (ร้อยละ 8.6) รายเดือน
จานวน 52 คน (ร้อยละ 6.4) และรายปีจานวน 4 คน (ร้อยละ 0.5) ตามลาดับ
สาหรับการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า ช่วงเวลาที่โรงเรียนส่วน
ใหญ่ทาการตัดสินผล คือ รายภาคจานวน 690 คน (ร้อยละ 84.4) รองลงมา คือ รายคาบจานวน 55
คน (ร้อยละ 6.7) รายปีจานวน 29 คน (ร้อยละ 3.5) รายสัปดาห์จานวน 23 คน (ร้อยละ 2.8) และ
รายเดือนจานวน 21 คน (ร้อยละ 2.6) ตามลาดับ มีรายละเอียดดังในตาราง 4.6
ตาราง 4.6 ระยะเวลาในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ช่วงเวลาในประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

n

%

รายคาบ

232

28.4

รายสัปดาห์

70

8.6

รายเดือน

52

6.4

รายภาค

460

56.2

4

0.5

รายปี

64
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน
รายคาบ
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายภาค
รายปี

n

%

55
23
21
690
29

6.7
2.8
2.6
84.4
3.5

1.2.6 รูปแบบการประเมินและการตัดสินผล
เมื่อพิจารณารูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน พบว่า ส่วนใหญ่มี การ
จัดการประเมินโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะมีจานวน
343 คน (ร้อยละ 41.9) รองลงมา คือ ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชา ชุมชน พัฒนาและประเมิน
หรื อ ร่ ว มพั ฒ นาและประเมิ น ซึ่ งมี จ านวน 338 คน (ร้อ ยละ 41.9) กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละผู้ ที่
รับผิดชอบพัฒนาและประเมินเฉพาะคุณลักษณะที่เหมาะสมมีจานวน 130 คน (ร้อยละ 15.9) และ
ผู้เรียนประเมินตนเองจานวน 7 คน (ร้อยละ 0.9) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาระดับเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ครูมีการ
ใช้เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่านมีจานวน
372 คน (ร้อยละ 45.5) รองลงมา คือ 3 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน จานวน 364 คน (ร้อยละ
44.5) และ 2 ระดับ ได้แก่ ผ่าน ไม่ผ่าน จานวน 82 คน (ร้อยละ 10.0)
สาหรับเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้
เกณฑ์การประเมิน แบบองค์รวม (holistic rubric) ซึ่งมีจานวน 567 คน (ร้อยละ 69.7) รองลงมา
คือ เกณฑ์การประเมิน แบบแยกส่ว น (analytic rubric) มีจานวน 241 คน (ร้อยละ 29.5) ไม่มี
เกณฑ์ในการประเมินมีจานวน 6 คน (ร้อยละ 0.7) และทั้งสองเกณฑ์รวมกัน จานวน 4 คน (ร้อยละ
0.5) ตามลาดับ
สาหรับเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพิ่มเติ่ มที่สถานศึกษากาหนด
พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการกาหนดเกณฑ์เพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งมีจานวน 701 คน (ร้อยละ 85.7)
รองลงมา คือ ไม่มีการระบุจานวน 114 คน (ร้อยละ 13.9) และกตัญญู รู้คุณ จานวน 3 คน (ร้อยละ
0.4) ตามลาดับ มีรายละเอียดดังในตาราง 4.7
ตาราง 4.7 รูปแบบและการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุก
คุณลักษณะ

n

%

343

41.9

65
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมิน
เฉพาะคุณลักษณะที่เหมาะสม
ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชา ชุมชน พัฒนาและประเมิน
หรือร่วมพัฒนาและประเมิน
ผู้เรียนประเมินตนเอง

n

%

130

15.9

338

41.3

7

0.9

ระดับเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
82
2 ระดับ (ผ่าน ไม่ผ่าน)
364
3 ระดับ (ดีเยี่ยม ดี ผ่าน)
372
4 ระดับ (ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน)
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
567
เกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม (holistic rubric)
241
เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (analytic rubric)
4
ทั้งสองเกณฑ์รวมกัน
6
ไม่มีเกณฑ์ในการประเมิน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพิ่มเติ่มที่สถานศึกษากาหนด
3
กตัญญู รู้คุณ
114
ไม่ระบุ
701
ไม่มี

10.0
44.5
45.5
69.7
29.5
0.5
0.7
0.4
13.9
85.7

1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด การจัดทาตัวบ่งชี้ วิธีการ
วัด เครื่ อ งมื อ วั ด ระยะเวลาในการประเมิ น รู ป แบบการประเมิ น และการตั ด สิ น ผล โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด
เมื่ อ พิ จ ารณาสภาพปั ญ หาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ นิ ย าม ตั ว ชี้ วั ด พบว่ า
ส่วนใหญ่คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัดมีลักษณะเป็นนามธรรม ยากต่อการวัด ซึ่งมีจานวน
511 คน (ร้อยละ 62.5) รองลงมาคือ ไม่มีปัญหาจานวน 118 คน (ร้อยละ 14.4) นิยามความหมาย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัดไม่ชัดเจนมีจานวน 118 คน (ร้อยละ 14.4) พบปัญหาทั้งสอง
ประเด็น มี จ านวน 72 คน (ร้อ ยละ 8.8) และคุณ ลั ก ษณะทั้ ง 8 คุ ณ ลั กษณะมี จานวนมากเกิน ไปมี
จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.1) ตามลาดับ มีรายละเอียดดังในตาราง 4.8

66
ตาราง 4.8 สภาพปัญหาเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยามและตัวชี้วัด
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยามและตัวชี้วัด
นิยามความหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัดมีลักษณะเป็นนามธรรม
ยากต่อการวัด
พบปัญหาทั้ง 2 ประเด็น
คุณลักษณะทั้ง 8 คุณลักษณะมีจานวนมากเกินไป
ไม่มีปญ
ั หา

n

%

116

14.2

511

62.5

72

8.8

1
118

0.1
14.4

1.3.2 การจัดทาตัว/พฤติกรรมบ่งชี้
เมื่ อ พิ จ ารณาสภาพปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด /พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ พบว่ า ส่ ว นใหญ่
การจัดทาตัวบ่งชี้ไม่ตอบสนองต่อสภาพการณ์ได้จริง ซึ่งมีจานวน 397 คน (ร้อยละ 48.5) รองลงมาคือ
ตัวชี้วัดบางคุณ ลักษณะไม่ชัดเจน จานวน 236 คน (ร้อยละ 28.9) ไม่มีปั ญ หาจานวน 117 คน (ร้อยละ
14.3) และพบปัญหาทั้งสองประเด็นมี จานวน 68 คน (ร้อยละ 8.3) ตามลาดับ มีรายละเอียดดังใน
ตาราง 4.9
ตาราง 4.9 สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดทาตัว/พฤติกรรมบ่งชี้
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การจัดทาตัว/พฤติกรรมบ่งชี้
ตัวชี้วัดบางคุณลักษณะไม่ชัดเจน

n

%

236

28.9

การจัดทาตัวบ่งชี้ไม่ตอบสนองต่อสภาพการณ์ได้จริง

397

48.5

พบปัญหาทั้ง 2 ประเด็น

68

8.3

ไม่มีปญ
ั หา

117

14.3

1.3.3 วิธีการวัด
เมื่ อ พิ จ ารณาสภาพปั ญ หาเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารวั ด พบว่ า ส่ ว นใหญ่ ยั งคง ใช้ ก ารวั ด แบบเดิ ม
เหมือนกับการวัด จิตพิสัย ซึ่งมีจานวน 352 คน (ร้อยละ 43.0) รองลงมาคือ วิธีการวัด/ประเมินไม่
ชัดเจนเป็นรูปธรรมมีจานวน 225 คน (ร้อยละ 27.5) ขาดการกาหนดผู้มีส่วนร่วมในการประเมินที่
ชัดเจนจานวน 129 คน (ร้อยละ 15.8) ไม่มีปัญหา จานวน 88 คน (ร้อยละ 10.8) และพบปัญหาทั้ง
สามประเด็นจานวน 24 คน (ร้อยละ 2.9) ตามลาดับ มีรายละเอียดดังในตาราง 4.10

67
ตาราง 4.10 สภาพปัญหาเกี่ยวกับวิธีการวัด
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

n

%

วิธีการวัด
มีวิธีการวัด/ประเมินไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

225

27.5

ใช้การวัดแบบเดิมเหมือนกับการวัดจิตพิสัย

352

43.0

ขาดการกาหนดผู้มีส่วนร่วมในการประเมินที่ชัดเจน

129

15.8

พบปัญหาทั้ง 3 ประเด็น
ไม่มีปัญหา

24
88

2.9
10.8

1.3.4 เครื่องมือวัด
เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือวัด พบว่า ส่วนใหญ่ เครื่องมือขาดความเป็นไปได้
ในเชิ ง ปฏิ บั ติ ซึ่ งมี จ านวน 336 คน (ร้ อ ยละ 41.1) รองลงมาคื อ ไม่ มี เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมีจานวน 212 คน (ร้อยละ 25.9) ไม่มีปัญหามีจานวน 138 คน
(ร้อยละ 16.9) เครื่องมือที่ใช้ไม่เหมาะสม/ไม่มีคุณ ภาพมี จานวน 129 คน (ร้อยละ 15.8) และพบ
ปัญหาทั้งสามประเด็นจานวน 3 คน (ร้อยละ 0.4) ตามลาดับ มีรายละเอียดดังในตาราง 4.11
ตาราง 4.11 สภาพปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือวัด
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

n

%

212

25.9

เครื่องมือที่ใช้ไม่เหมาะสม/ไม่มีคุณภาพ

129

15.8

เครื่องมือขาดความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ

336

41.1

พบปัญหาทั้ง 3 ประเด็น
ไม่มีปญ
ั หา

3
138

0.4
16.9

เครื่องมือวัด
ไม่มีเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

1.2.5 รูปแบบการตัดสินผล
เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินผล พบว่า ส่วนใหญ่ การตัดสินผลการ
ประเมิ น ไม่ ต รงกั บ ความเป็ น จริ ง ซึ่ งมี จานวน 368 คน (ร้อ ยละ 45.0) รองลงมาคื อ เกณฑ์ รูบ ริ ค
ที่กาหนดไม่ครอบคลุมมีจานวน 293 คน (ร้อยละ 35.8) ไม่มีปัญหามีจานวน 148 คน (ร้อยละ 18.1)
และพบปั ญหาทั้งสองประเด็น จานวน 9 คน (ร้อยละ 1.1) ตามลาดับ มีรายละเอียด ดังในตาราง
4.12
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ตาราง 4.12 สภาพปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รูปแบบการตัดสินผล
เกณฑ์รูบริคที่กาหนดไม่ครอบคลุม
การตัดสินผลการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง
พบปัญหาทั้ง 2 ประเด็น
ไม่มีปญ
ั หา

n

%

293

35.8

368

45.0

9

1.1

148

18.1

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจาก
การวิเคราะห์แนวปฏิบัติดี
4.1 ผลการวิเคราะห์แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ดี
ขั้นตอนนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงบรรยายโดยทาการศึกษาในสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี เพื่อวิเคราะห์
การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตั้งแต่ขั้นของการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม
ตัวชี้วัด การจัดทาตัวบ่งชี้ วิธีการวัด เครื่องมือ ระยะเวลาในการประเมิน รู ปแบบการประเมิน
และการตัดสินผล รวมทั้งเทคนิคหรือวิธีการที่นอกเหนือจากแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี
(good practice) จากสถานศึ ก ษาที่ ได้ รั บ รางวั ล ดี เด่ น ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมระดั บ เขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ในปี 2555 – 2556 จานวน 4 สถานศึกษา และสถานศึกษา
ที่มีอัตลักษณ์การปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเลิศ จานวน 2 สถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.1.1 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
สภาพทั่วไป
โรงเรี ย นวัด นวลนรดิ ศ ตั้ งอยู่ บ นถนนเพชรเกษม เขตภาษี เจริญ กรุงเทพมหานคร การ
คมนาคมสะดวก เนื่องจากอยู่ใกล้ถนนใหญ่มีรถประจาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขส
มก.) ผ่านหลายสายและสามารถเดินเข้าซอยหรือใช้บริการมอเตอร์ไซด์รับจ้างได้ ซึ่งระยะทางจาก
ถนนใหญ่เข้าไปถึงตั วโรงเรียนประมาณ 300 เมตร โดยโรงเรียนวัดนวลนรดิศมีการแบ่งแยกพื้นที่
ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนที่อยู่ทางทิศตะวันออกของวัดนวลนรดิศเป็นสถานที่เรียนของนักเรียน
ชั้น มั ธ ยมศึ กษาตอนต้ น พื้ น ที่ ส่ ว นที่ อยู่ ท างทิ ศ ตะวัน ตกของวัด นวลนรดิ ศเป็ น สถานที่ เรีย นของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีชุมชนแออัดติดกับวัดนวลนรดิศ ประตู
ระบายน้าภาษีเจริญ วัดปากน้าภาษีเจริญและโรงพยาบาลบางใหญ่ อยู่รอบๆโรงเรียน นอกจากนี้ใน
ด้านสภาพครูของโรงเรียนวัดนวลนรดิศส่วนใหญ่เป็นคุณครูที่ทุ่มเทกับการจัดการเรียนการสอน การ
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อบรมสั่งสอนนักเรียนให้อยู่ในกรอบ มีระเบียบวินัย โดยเฉพาะครูที่มีประสบการณ์การทางานมากว่า
20 ปีและมีความอาวุโสในเส้นทางทางการศึกษาอยู่จานวนค่อนข้างมาก ทาให้มีการผลิตบุคลากรที่มี
ชื่อเสียงมากมายออกสู่สังคม จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรีย น ซึ่งคุณครู
โรงเรียนวัดนวลนรดิศมีจานวน 113 ท่าน และจานวนนักเรียน 2,859 คน โดยมีอัตราส่วนระหว่างครู
ต่อนักเรียน ประมาณ 1 : 27 ซึ่งจานวนครูดังกล่าวสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ในด้านสภาพ
นักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงค่อนข้างต่า เนื่อ งจากผู้ปกครองจะประกอบ
อาชีพรับจ้างค้าขาย แต่สาหรับด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี รวมทั้ง
การมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือโรงเรียนก็ยังอยู่ในระดับดีถึงดีมากอีกด้วย
เหตุผ ลที่สาคัญ ที่ทาให้ นักเรียนมีลั กษณะเป็นนักเรียนที่ดีนอกจากตัวนักเรียนเองแล้ ว โรงเรียนยัง
เล็งเห็นถึงความสาคัญในด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จะต้องมีการส่งเสริม ปลูกฝัง และให้นักเรียนได้
ตระหนั กในเรื่องนี้ ซึ่งสอดคล้ องกับเป้ าประสงค์ของโรงเรียน ทั้ งด้านปรัช ญา คาขวัญ อัตลั กษณ์
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มีการเน้ นในด้านคุณธรรมที่จะต้องควบคู่ไปกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีจึง
จะเป็ น เยาวชนที่ส มบู รณ์ แบบ เช่น ปรัชญาของโรงเรียน ได้แก่ “เรียนดีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
ดารงไทย” หรือ คาขวัญของโรงเรียน ได้แก่ “นวลจะงาม นามจะดี ก็ที่ศิษย์ ” หรือ วิสัยทัศน์
ของโรงเรียน คือ “วิชาการล้าเลิศ เชิดชูคุณธรรม นาเทคโนโลยี มีความเป็นไทย” โดยโรงเรียนจะ
มีกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่น่าสนใจให้กับนักเรียนและให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนั้นๆเพื่อฝึกให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจนกลายเป็นนิสัยที่อยู่ติดตัวกับ นักเรียนอีก
ด้วย ซึ่งในระหว่างการทากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะอยู่ภ ายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนคณะครู
อาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนก็จะดาเนินการประเมิน
ควบคู่ไปด้วย
“เด็กของโรงเรียนเราเป็นเด็กดีอยู่แล้ว เด็กๆที่จบออกไปรุ่นก่อนๆ ก็มีเสียงสะท้อนกลับมาว่า
เด็กโรงเรียนวัดนวลนรดิศเป็นเด็กดี มีสัมมาคาราวะ มารยาทดี ใครๆก็อยากเข้ามาเรียนกันทั้งนั้น
เพราะในขณะที่เด็กยังอยู่กับเราเป็นลูกศิษย์เรา คุณครูต่างก็ช่วยกันปลูกฝังกล่อมเกลานิสัย/พฤติกรรม
ให้ศิษย์เป็นคนดี ยิ่งวัยเด็กๆเป็นช่ วงเข้าสู่วัยรุ่น การทาให้เขาได้ทา ได้เห็น ได้สัมผัสด้วยตัวเอง เขาก็
จะเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมเหล่านั้นมันก็จะอยู่กับเขาเองต่อไป”
ครูจิณณวัตต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
“สมั ย นี้ เด็ กๆจะเก่งอย่ างเดีย วไม่ได้ ถ้าเก่ งแต่วิช าการโดยไม่มี คุณ ธรรม จริย ธรรม ก็ ไม่
สามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมหรือทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เก่งแล้วก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ด้วยถึงจะ
เป็นเยาวชนของสังคมได้อย่างสมบูรณ์แบบและเป็นที่ต้องการของสังคมอีกด้วย”
ครูกรกมล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
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โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 กรุงเทพมหานคร ในปีพุทธศักราช 2555 โดยโรงเรียนมีนโยบาย
ส่ ง เสริ ม ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ า นิ ย มอั น พึ งประสงค์ ข องสถานศึ ก ษาอย่ างชั ด เจน ซึ่ ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมด้วยความเต็มใจ ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่จัดให้กับนักเรี ยนนั้นจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้ อยู่
อย่างพอเพีย ง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตามที่ห ลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานระบุไว้ โดยโรงเรียนวัดนวลนรดิศมีการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้ เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น มาอี ก หนึ่ งคุ ณ ลั ก ษณะ จากเดิ ม ที่ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแปด
คุณลักษณะ คือ มีศักยภาพเป็นพลโลก เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพความสามารถ มีคุณภาพและ
พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างเต็มตัว

ภาพ 4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
นอกจากนี้ ผลการประเมินคุณ ภาพภายนอก รอบสามจาก สมศ. ในด้านคุณ ภาพผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังอยู่ในระดับดีมาก (อ้างจากรายงานการประเมิน
ตนเองเพื่ อประเมิ น สถานศึก ษารางวัล พระราชทาน ประจาปี 2556 )อี กด้ ว ย ซึ่งสิ่ งส าคัญ ที่ เป็ น
แรงผลักดันให้โรงเรียนประสบความสาเร็จทั้งเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาและผู้เรียนมีคุณภาพในด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ใน
ระดับดีมากนั้น เหตุผลที่สาคัญคือผู้อานวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหารให้ความสาคัญและเป็นผู้นาใน
การจัดกิจ กรรมต่างๆอย่ างเป็ น ระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากครูอาจารย์แต่ละกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้และนักเรียนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศเป็นผู้มีจิตอาสาและช่วยเหลือ
งานของโรงเรียนต่างๆด้วยความเต็มใจ เนื่องจากด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นโรงเรียนวัดได้รับการกล่อม
เกลาจิตใจทาให้นักเรียนเป็นคนดีรู้จักช่วยเหลือ เสียสละเพื่อส่วนรวมและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นนักเรียนที่
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ดีอยู่แล้ว ซึ่งในบางครั้งนักเรียนก็เป็นผู้เสนอในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมด้วยตนเองโดยให้คณะครู
อาจารย์ได้พิจารณาความเหมาะสมแต่ละกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
สมาคมศิ ษ ย์ เก่า เครื อ ข่ ายผู้ ป กครองหรือ ชุ ม ชนใกล้ เคี ยงที่ มี ก ารร่ว มกั น จัด กิ จ กรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตักบาตร
ทุกวันอังคารเพื่อปลูกจิตสานึกที่ดีให้กับนักเรียน เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็น
ประจาเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสาคัญในด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เป็นต้น
“สิ่งสาคัญที่ทาให้โรงเรียนวัดนวลนรดิศประสบความสาเร็จในด้ านคุณธรรม จริยธรรม คือ
ฝ่ า ยบริ ห าร ทั้ ง ผู้ อ านวยการ รองผู้ อ านวยการ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง สมาคมศิ ษ ย์ เก่ า ที่ จ ริ ง จั ง และมี
กระบวนการดาเนินงานอย่างเป็นลาดับรวมทั้งติดตามผลการดาเนินงานหลังเสร็จสิ้น ซึ่งการมีผู้นาที่
ตั้งใจและทางานอย่างเป็นระบบทาให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบผลสาเร็จส่วนหนึ่ง และส่วนที่
ส าคัญ อีกส่ วนหนึ่ งคือความร่ว มมือร่วมใจกันระหว่างครูอาจารย์ และนั กเรียนที่เสี ยสละให้ ค วาม
ร่วมมือเป็นอย่างดี”
ครูกาญจนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
“นักเรียนถือเป็นกาลังที่สาคัญในการทากิจกรรมต่างๆ บางครั้งนักเรียนเป็นผู้เ สนอโครงการ/
กิจกรรมต่างๆแล้วให้คณะครูอาจารย์ได้พิจารณาความเหมาะสมแต่ละกิจกรรม เนื่องจากบางกิจกรรม
น่าสนุกและสามารถสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ ไม่
ยากและมีความสนุกสนาน ซึ่งถ้ายิ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมเสนอกั นมาแล้วได้รับการอนุญาต
ให้ทา พวกเขาก็จะยิ่งเต็มที่ในการทากิจกรรมกันมาก”
ครูฉัตรลดา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัด
โรงเรี ย นวัด นวลนรดิ ศ มี ก ารประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์โดยมี ก ารประเมิ น ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาเพื่อ
กาหนดแนวทางการประเมิน มีการศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวชี้วัด/พฤติกรรมบ่งชี้ เกณฑ์
การประเมิน ให้สอดคล้องตามที่หลักสูตรกาหนด โดยเฉพาะทางโรงเรียนวัดนวลนรดิศมีการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมจากเดิม 8 ประการ เป็น 9 ประการ โดยอีก 1 ประการที่เพิ่มเติม
ขึ้นมา คือ มีศักยภาพเป็ นพลโลก ซึ่งมีการให้นิยาม พร้อมทั้งการอธิบายพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ล ะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนน ตัวอย่างเช่น
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ภาพ 4.2 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
ซึ่งหลังจากที่มีการศึกษานิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ รวมถึงเกณฑ์แล้วจะมีการแจ้งให้ครูผู้สอน ครู
ที่ปรึกษาทราบและดาเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทาความเข้าใจกับ
การ
ประเมินในแต่ละคุณลักษณะ โดยหลังจากการประเมินเรียบร้อยแล้ วจะต้องส่งผลการประเมินให้กับ
ฝ่ายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาเพื่อรายงานผลคะแนนให้นักเรียนทราบว่าการประเมินนั้นผ่าน
หรือไม่ผ่าน
“มี ค ณะกรรมการของสถานศึ ก ษาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ใ น
การพิจารณาคุณลักษณะแต่ละข้อ ตัวชี้วัด แล้วแจ้งทาความเข้าใจให้กับครูทุกคนทราบเพื่อประเมิน
นักเรียน หลังประเมินแล้วส่งผลให้ฝ่ายวัดผลเพื่อจะนาข้อมูลไปเข้าระบบ และแจ้งให้นักเรียนรู้ ซึ่งที่นี่
จากที่ประเมินไม่ค่อยมีนักเรียนตก เพราะส่วนใหญ่นักเรียนดี”
ครูดวงพร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
“ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ข้อ ตามที่หลักสูตรแกนกลางกาหนด แต่ว่าของ
โรงเรียนเราจะเพิ่มมาอีก 1 ข้อ ก็คือ มีศักยภาพเป็นพลโลก เพราะโรงเรียนกาลังปรับให้นักเรียนของ
เราพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งก็จะมีการประเมินพร้อมๆกันทั้ง 9 ข้อ ”
ครูศราวุธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
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เครื่องมือ/วิธีการวัด
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่วนใหญ่ครูแต่ละท่านจะมีการประเมินควบคู่ไปกับ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง ซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะแทรกอยู่ใน
แผนการจัดการเรียนการสอนเรื่องนั้นๆว่าสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อใดบ้าง ซึ่งจะ
ประเมินตามสภาพจริงในขณะที่นักเรียนแสดงพฤติกรรมออกมา รวมทั้งมีการให้นักเรียนประเมิน
ตนเองโดยผ่านชิ้นงาน/งานที่ได้รับมอบหมาย โดยวิ ธีที่ใช้ในการประเมินส่วนใหญ่ คือ การสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างเรียนหรือการร่วมกิจกรรม/โครงการต่างภายในสถานศึกษาซึ่งง่ายต่อ
การประเมินในสภาพจริง อีกทั้งยังมีการให้นักเรียนประเมินตนเองโดยให้นักเรียนได้มีส่วนในการแสดง
ความคิดเห็น/คิดทบทวนในสิ่งที่ได้กระทาในแต่ละวัน โดยออกมาในรูปของหนังสือบันทึกความดีของ
แต่ละคน สาหรับเครื่องมือที่ครูส่วนใหญ่ใช้ในการประเมินจะเป็นใบรายชื่อนักเรียนเพื่อบันทึกคะแนน
หรือความถี่ขณะปฏิบัติ/แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมภายในห้องเรียน โดยเมื่อได้ข้อมูลในส่วนดังกล่าว
ช่วงปลายภาคเรียนจะนาไปบันทึกในสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)

ภาพ 4.3 เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
“ วิธีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะประเมินควบคู่ไปกับกระบวนการจัด การเรียน
การสอน เพราะต้องสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์เข้าไปแผนการจัดการเรียนการสอนของครู
ทุกคน มีการสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนว่านักเรียนเป็นอย่างไร ประเมินจากผลงานที่นักเรียนส่ง”
ครูจุฬาลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
“ประเมิน ตามสภาพจริง โดยการสั งเกตพฤติกรรมของนักเรียนระว่างเรียน ระหว่างร่ว ม
กิจ กรรม/โครงการของโรงเรี ยน แล้ วบั นทึกลงในใบรายชื่อนักเรียนจนปลายภาคจะบั นทึกลงใน
ปพ.5”
ครูศราวุธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
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“ให้นักเรียนประเมินตนเองควบคู่โดยมีการเขียนลงในสมุดบันทึกความดีที่นักเรียนแต่ละคน
ต้องมี และบันทึกกิจวัตรในแต่ละวันที่ทาความดี”
ครูจิณณวัตต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ซึ่งในประเมิน คุณ ลั กษณะอัน พึงประสงค์ในบางครั้งก็มีปัญ หา/อุปสรรคเกิ ดขึ้น ทาให้ ไม่สามารถ
ประเมินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากสภาพนักเรียนที่มีจานวนมาก ภาระงานครูแต่ละท่าน
ที่ไม่สะดวกในการประเมิน หรือการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆภายในโรงเรียนมีค่อนข้างมาก ทาให้
การประเมินในบางครั้งต้องประเมินนักเรียนในภาพรวม หรือแม้ แต่ปัญหาที่ตัวนักเรียนเองซึ่งมีส่วน
น้อยที่ไม่มาโรงเรียน ขาดโรงเรียนบ่อยครั้งทาให้ประเมินไม่ได้
“บางทีประเมินต้องดูภาพรวมๆ ว่านักเรียนเป็นอย่างไร เพราะจานวนนักเรียนมาก ถ้าจะให้
มานั่งสังเกตนักเรียนที่ละคน จะเสียเวลา อีกทั้งภาระงานครูยังมีมาก”
ครูกาญจนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
“นักเรียนขาดเรียนหรือไม่มาโรงเรียนบ่อยๆ ทาให้ไม่สามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนได้
ว่ามีลักษณะพฤติกรรมอย่างไร”
ครูกรกมล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
4.1.2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
สภาพทั่วไป
โรงเรี ย นบดิ น ทรเดชา (สิ ง ห์ สิ ง หเสนี ) 4 ตั้ ง อยู่ แ ขวงล าต้ อ ยติ่ ง เขตหนองจอก
กรุ งเทพมหานคร ในด้านคมนาคมไม่ ส ะดวก เนื่ อ งจากตั ว สถานศึ กษาอยู่ ภ ายในสนามกอล์ ฟ
เพรสซิเด้นท์คันทรีคลับซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 4 กิโลเมตรและอยู่ด้านหลังสุดของสนาม
กอล์ฟ ทาให้ไม่มีรถรับจ้างทั้งรถประจาทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) หรือมอเตอร์ไซด์
รับจ้างวิ่งผ่าน ดังนั้นการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ส่วนใหญ่จะเป็นรถรับส่งนักเรียน รถยนต์
ส่วนตัว รวมทั้งนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้น สาหรับครูและบุคลากรของ
โรงเรีย นนิ ยมใช้รถยนต์ส่ วนตัว รถมอเตอร์ไซต์ เป็นต้น พื้นที่บริเวณรอบโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิ งห์ สิ งหเสนี ) 4 เป็ นทุ่งนาและพื้นที่ว่างเปล่าเกือบทั้งหมด ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการทากิจกรรม
ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน โดยเฉพาะการทาแปลงเศรษฐกิจพอเพียง
มีการปลูกข้าว/ทานา ทาแปลงปลูกผักเพื่อนาไปจาหน่ายในโครงการที่ครูนักเรียนร่วมกันจัดขึ้น หรือ
นาผลผลิตที่เหลือใช้จากการเกษตรมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ ทาให้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้
โรงเรียน รวมถึงตัวนักเรียนอีกด้วย นอกจากนี้
ด้านสภาพครูของโรงเรีย นบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) 4 ส่ วนใหญ่ ทุ่มเทกับการพั ฒ นา
หลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียน ชุมชน บุคลากร และอัตรากาลังของครูที่
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มีอยู่ รวมทั้งในการพัฒนาทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะในการดาเนินชีวิต ซึ่งครูสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน วิธีการสอนได้ตามสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มีความเข้าใจผู้เรียน
รวมทั้งมีการเน้นการศึกษาทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทาให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ มี
คุณ ธรรมจริ ย ธรรมรวมทั้งทัก ษะในการดาเนิ นชีวิตจริง จึงเป็ น อีกหนึ่งเหตุผ ลที่ ผู้ ป กครองเชื่อถื อ
ในการส่งบุตรหลานมาเรียน ในด้านสภาพนักเรียนส่วนใหญ่มีความหลากหลายทางศาสนา ซึ่งมีทั้ง
นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ ทาให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ต่ า งๆ ภายในสถานศึ ก ษามี ก ารบู ร ณาการศาสนาเพื่ อ ชี ว ตเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งด้ ว ย รวมทั้ ง การมี
คุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดี มีมารยาทและอ่อนน้อมถ่อมต่อผู้อื่น เนื่องจากศาสนาเป็นส่วนสาคัญใน
การขัดเกลาจิตใจของตัวนักเรียนเองอยู่แล้วในเบื้องต้น รวมทั้งโรงเรียนได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสาคัญในด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จะต้องได้รับการปลูกฝังและมีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
พฤติกรรมขึ้นจริง โดยสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน ได้แก่ “ลูกบดินทร เป็นผู้ประพฤติดีและมี
ความรู้” ซึ่งโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษามากมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
นักเรียนได้ปฏิบัติและมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นในการเรียนรู้และ
ซึมซับ สิ่งดี ๆ ให้กลายเป็ นพฤติกรรมที่อยู่ติดตัวกับนักเรียนต่อไป ซึ่งในขณะที่มีการจัดกิจกรรม/
โครงการของสถานศึกษานั้นการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ครู
อาจารย์ที่เกี่ยวข้องจะทาการประเมินไปด้วยควบคู่ไปด้วยกับการประเมินในชั้นเรียน
“มีความเชื่อมั่น ว่าลูกบดินทรร้อยละ 90 จะเป็นเด็กที่มีคุณภาพและศักยภาพที่ดี เพราะ
โรงเรี ย นได้ มี การส่ งเสริ ม และปลู ก ฝั งในเรื่อ งคุ ณ ธรรม จริย ธรรมอย่ างจริงจัง เห็ น ได้ จากการจั ด
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่นักเรียนให้ความร่วมมืออย่างดีมาก และโรงเรียนของเราก็อยู่ห่างไกลจาก
อบายมุขเนื่องจากสภาพโรงเรียนค่อนข้างอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง รอบ ๆ โรงเรียนเป็นทุ่งนาเป็นพื้นที่
โล่ ง ดังนั้ น การควบคุมผู้ เรีย น การให้ นั กเรียนเข้าร่ว มกิจกรรมต่าง ๆ หรือได้ร่วมกัน คิดในการจัด
กิจกรรมในพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียนจึงเป็นไปได้ง่าย ”
ครูจุฑามาศ กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
“การที่เด็กจะเป็นคนดีทั้งความรู้คู่คุณธรรม ครูเป็นส่วนสาคัญมากในการอบรมสั่งสอนรอง
จากครอบครัว เพราะช่วงอายุ ของเด็กในขณะที่อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นช่วงเวลาที่เด็กกาลั ง
เรียนรู้และเกิดการจดจา ดังนั้นถ้าครูผู้สอนมีการสอดแทรกคาสอน และส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรม ได้สัมผัส นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้และซึมซับสิ่งดี ๆ ให้กลายเป็นพฤติกรรมที่อยู่ติดตัวกับ
นักเรียน ซึ่งจากคาชมของเด็กโรงเรียนบดินทรแต่ละรุ่นที่จบออกไปก็เป็นเครื่องการันตีได้อีกส่วนหนึ่ง
ครูนิภาวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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“เด็กเรามีหลายศาสนา เกือบครึ่งหนึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นพื้นฐานในเรื่องคุณธรรม
จริย ธรรม จึงมีศาสนาเป็ น ตัวขัดเกลาจิตใจในเบื้องต้น และเด็กโรงเรียนเราก็มีพ่อแม่ผู้ ปกครองที่
ค่อนข้างจะใส่ใจบุตรหลานที่ส่งมาเรียน ดังนั้นพื้นฐานของเด็กนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กดีอยู่
แล้ว”
ครูปิยะดา กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรีย นบดิน ทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี ) 4 เป็น โรงเรียนที่ ได้รับรางวัล ดีเด่ นด้านคุณ ธรรม
จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ในปีพุทธศักราช 2556 โดย
โรงเรียนมีการพัฒนาในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะในการดาเนินชีวิตอย่างจริงจัง
ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน ที่มุ่งให้ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้ นอกจากนั้นยัง
มี ก ารส่ ง เสริ ม และปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมอย่ างต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรม/โครงการที่
สอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และชุมชนในท้องถิ่นที่น่าสนใจ ประกอบกับให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความ
เป็ น ไทย มีจิตสาธารณะ ตามที่ห ลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้ โดยโรงเรียน
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 มีการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นมาอีกห้า
คุณลักษณะ จากเดิมที่หลักสูตรแกนกลางไว้แปดคุณลักษณะ ได้แก่ เป็นเลิศทางวิชาการ, สื่อสารได้
อย่างน้อยสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม
โลก เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

ภาพ 4.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
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อีกทั้ งสิ่ งส าคัญ อีกประการหนึ่ งคือ ผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาจะมี การติด ตามผลทุ กกิ จกรรม/
โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ทาให้เป็นแรงผลักดัน
ให้โรงเรียน บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 ประสบความสาเร็จในการเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากครูอาจารย์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
รวมทั้งนักเรียนที่มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานโรงเรียนต่างๆ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนื่องจาก
พื้นฐานลักษณะนิสัยของนักเรียนดี มีศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจทั้งศาสนาพุทธและศาสนา
อิสลาม อีกทั้งสภาพโรงเรียนอยู่ห่างไกลแหล่งอบายมุข ครูแต่ละท่านสามารถดูแลควบคุมนักเรียนได้
อย่างทั่วถึง ซึ่งการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนั้ น จะจัดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม/โครงการที่แทรกอยู่ในการจัดกิจกรรมของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรม/โครงการที่แทรกอยู่ ในกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ห รือแม้แต่จาก
การจั ดนิ ทรรศการของโรงเรียน เพื่ อให้ นักเรียนได้ตระหนั กและเห็ นถึงความส าคัญ ของการเป็น ผู้
ประพฤติดีมีความรู้ที่ต้องควบคู่กันไปทั้งในด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม จึงจะขึ้นชื่อได้เป็นผู้ที่มี
คุณภาพ
“โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 ประสบความสาเร็จในด้านคุณธรรม จริยธรรม สิ่ง
หนึ่งเกิดจากการที่ฝ่ายบริหารสถานศึกษาจะมีการติดตามผลกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อ
การประเมิ น คุณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค์ของผู้ เรียนอย่างจริงจังภายหลั งจากเสร็จสิ้ น กิจกรรมนั้ น
รวมทั้งให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการจัดทารายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร โดยเป็นลาดับขั้นตอน
ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ที่จัดขึ้นทางฝ่ายบริหารสถานศึกษาจะเข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์และดูพฤติกรรม
ของนักเรียนด้วย”
ครูคุณครูนิตยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
“โรงเรี ย นเรามี ก ารจั ด กิ จ กรรม/โครงการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม/โครงการที่แทรกอยู่ในการจัดกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ กิ จ กรรม/โครงการที่ แทรกอยู่ ในกิ จกรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ
ประโยชน์หรือแม้แต่จากการจัดนิทรรศการของโรงเรีย น และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วม
กิจกรรมนั้น ซึ่งทุก ๆ กิจกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากระหว่างครูอาจารย์
และนักเรียนที่ช่วยกันจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมา”
ครูบุญเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัด
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 มีการจัดการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
สานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข องผู้เรียน เพื่อศึกษานิยามความหมาย รวมทั้งจัดทาพฤติกรรมบ่งชี้ให้
สอดคล้องกับแนวทางตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยโรงเรียน บดินทรเดชา(สิงห์ สิง
หเสนี ) 4 มี การประเมิน คุณ ลั กษณะของผู้ เรียนเพิ่ มขึ้น มาอีก ห้ าคุณ ลั ก ษณะ จากเดิ มที่ ห ลั กสู ต ร
แกนกลางไว้แปดคุณลักษณะ ได้แก่ เป็นเลิศทางวิชาการ, สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา, ล้าหน้าทาง
ความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ซึ่งมีการให้นิยาม พร้อมทั้ง
การอธิบายพฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละคุณลักษณะ รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น

ภาพ 4.5 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แทรกไว้ในแต่ละรายวิชา
โดยหลังจากที่มีการศึกษานิยามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ จะมีการประชุมเพื่อแจ้งให้ครูที่มี
ส่วนร่วมในการประเมินทราบและดาเนินการประเมินคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยให้ทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับ การคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะที่สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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กาหนดและคุ ณ ลั กษณะที่ ส ถานศึ กษาเพิ่ ม ขึ้น ซึ่งหลั งจากครูที่ มีส่ ว นร่ว มในการประเมิน ท าการ
ประเมินเรียบร้อยแล้วจะต้องนาผลการประเมินส่งให้กับฝ่า ยทะเบียนวัดผล เพื่อรายงานผลคะแนนให้
นักเรียนทราบ
“มีการประเมินคล้ายกับที่สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด คือ มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อศึกษานิยามตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ และชี้แจงให้ครูที่มีส่วนร่วมในการประเมิน
ทราบและดาเนินการประเมิน เมื่อเสร็จสิ้นจะส่งผลการประเมินให้ฝ่ายวัดผลของโรงเรียนเพื่อแจ้งให้
นักเรียนทราบ ”
คุณครูภัชธีญา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
“ในการประเมิน คุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนจะมีการบูรณาการเข้ากับรายวิช า
ที่สอน ซึ่งนอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดแล้ว
ยังต้องประเมิน คุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ที่สถานศึกษามีการเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งมีห้ าคุณลั กษณะ
เพิ่มเติม ได้แก่ เป็นเลิศทางวิชาการ, สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก”
คุณครูสุภาพร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เครื่องมือวัด/วิธีการวัด
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ครูส่วนใหญ่จะมีการประเมินควบคู่ไป
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง โดยครูบางท่านจะมีการกาหนดเกณฑ์ใน
การประเมินเป็นของตนเองโดยให้สอดคล้องตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษากาหนด ซึ่งแต่
ละคุณลักษณะจะถูกบูรณาการเข้ากับรายวิชาที่สอน และมีการทาการประเมินพฤติกรรมของผู้เรียน
ตามสภาพความเป็นจริงในระหว่างการจัดการเรียนการสอน การเข้าร่ วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
ของสถานศึกษา โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกมาระหว่าง
การเรียนหรือการเข้าร่วมกิจกรรม สาหรับเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ครูใช้ในการประเมิน คือ สมุดบันทึก
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ซึ่งมีการบันทึกคะแนนระหว่ างการเรียนการสอน การเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ ตามรายชื่อของนักเรียนโดยมีการทดไว้ในใบรายชื่อของนักเรียน และตอนปลาย
ภาคเรีย นจะมีก ารสรุ ป รวมลงในสมุ ดบั น ทึ กผลการพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เรีย น (ปพ.5) และส่ งให้ ฝ่ าย
ทะเบียนวัดผลบันทึกลงโปรแกรม Bookmark เพื่อรายงานผลคะแนนให้นักเรียนทราบ นอกจากนี้ยัง
มีผลงานของนักเรียนในรูปแบบหนังสือบันทึกความดีของแต่ละคนที่เป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้กิจกรรมความดีที่บันทึกอีกด้วย
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ภาพ 4.6 เครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
“จะท าการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข องผู้ เรี ย นควบคู่ ไปกั บ การจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษา
เนื่ องจากจะสั งเกตพฤติก รรมของนั กเรี ยนขณะปฏิ บั ติห รือร่วมทากิจกรรม และทดคะแนนลงใน
ใบรายชื่อนักเรียน เพื่อสรุปผลรวมลงในสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) และส่งต่อให้
ฝ่ายวัดผล”
คุณครูครองธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
“ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากการแสดงพฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นโดย การสั ง เกตและ
ตรวจผลงานของนั ก เรี ย นที่ ได้ รั บ มอบหมาย โดยเฉพาะหนั ง สื อ บั น ทึ ก ความดี ที่ จ ะให้ นั ก เรี ย น
ประเมินตนเองว่าได้ทาความดีอะไรลงไปบ้างในแต่ละวัน”
ครูบุญเรือน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
“จะมี ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ น เป็ น ของตั ว เองแต่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษากาหนด และทาการประเมินโดยบูรณาการควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการ
สอน”
ครูจุฑามาศ กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย
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ด้ า นปั ญ หา/อุ ป สรรคของการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย น พบว่ า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์บางคุณลักษณะวัดยาก เช่น รักความเป็นไทย เป็นต้น นอกจากนี้ครู ยังมี
ปัญหา/อุปสรรคโดยเฉพาะเมื่อครูมีภาระงานทาให้ไม่สะดวกในการประเมินหรือดูภาพรวมรวมของ
นักเรียน อีกทั้งจานวนนักเรียนที่ต้องรับผิดชอบในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจานวน
มากส่งผลให้บางครั้งครูจะนึกหน้านักเรียนและจาพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงไว้ภายในห้องเรียนหรือ
การร่วมกิจกรรม/โครงการเพื่อบันทึกคะแนน
“ภาระงานที่ทาอยู่ทุกวันเยอะมากทั้งงานสอน งานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ บางทีก็ไม่ได้
ประเมินอย่างละเอียดดูภาพรวม เพราะงานเยอะ จานวนเด็กก็เยอะ ทาให้เสียเวลา”
คุณครูสุภาพร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
“บางคุณลักษณะที่กระทรวงกาหนดมาวัดยาก อย่างเช่น รักความเป็นไทย จะรู้ได้อย่างไรว่า
เด็กรักความเป็นไทยจริงๆ ประกอบกับบางทีเวลาประเมิน ก็นั่งนึกหน้านักเรียนว่าตอนที่อยู่ในห้องมี
พฤติกรรมอย่างไร ถ้าคนที่ช่วยเหลืองานดี มีส่วนร่วมในห้องเรียนเยอะก็จะจาให้ดี โดยดูภาพรวมๆให้
สอดคล้องกับแปดคุณลักษณะ”
ครูคุณครูนิตยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4.1.3 โรงเรียนศึกษานารี
สภาพทั่วไป
โรงเรี ย นศึ ก ษานารี ตั้ งอยู่ บ นถนนประชาธิ ป ก เขตธนบุ รี กรุงเทพมหานคร ในด้ า น
การคมนาคมสะดวกเนื่ อ งจากอยู่ ติ ดถนนใหญ่ มีรถประจาทางขององค์การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
(ขสบก.) ผ่านหลายสาย ประกอบกับมีป้ายรถเมล์อยู่ด้านข้างประตูโรงเรียน พื้นที่ของโรงเรียนมี
จากัดเประมาณ 6 ไร่ ประกอบกับพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเป็นย่านธุรกิจ วัดและชุมชนแออัด ซึ่ง
ผู้ปกครองของผู้เรียนมีหลากหลายทั้งรับจ้าง เจ้าของกิจการในภาคธุรกิจหรือแม้แต่รับราชการ เป็น
เหตุให้พื้นฐานครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
พฤติกรรม ซึ่งในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในพื้นที่จากัดโรงเรียนจึงมีการเน้นหลักคุณธรรมจริยธรรม
มาเป็นหลักในการปฏิบัติโดยมุ่งหวังให้ทุกคนมีจิตสานึกของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในด้าน
สภาพของครูของโรงเรียนศึกษานารีส่วนใหญ่จะมีการทางานแบบมีส่วนร่วม ระดมความคิด พัฒนา
งานอยู่ตลอด โดยเฉพาะการตระหนักดีว่า “ครู” เป็นบุคคลที่สาคัญที่จะทาให้ลูกศิษย์ได้พัฒนาตนเต็ม
ตามศักยภาพ อีกทั้งครูที่มีประสบการณ์การทางานมามากกว่า 20 ปี จะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตจริงเนื่องจากการ
บริหารงานของโรงเรียนจะใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) จึงทาให้มีการผลิตบุคลากรที่มี
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ชื่อเสีย งสู่ สังคมได้อย่ างมากมาย อีกทั้งคาชมเชยที่ ได้รับจากศิษย์รุ่นก่อน ๆ การสร้างชื่อ เสียงจน
ประสบความสาเร็จของศิษย์จึงกลายเป็นเครื่องการันตีและเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสาคัญที่ทาให้ผู้ปกครอง
ส่ว นใหญ่ นิ ยมส่ งบุ ตรหลานเข้ามาเรียน ซึ่งโรงเรียนศึกษานารีมีครูจานวน 128 ท่าน มีนักเรียน
จานวน 3,431 คน โดยมีอัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียน 1:26 ในด้านสภาพนักเรียน โดยพื้นฐาน
นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ดีมีสัมมาคารวะ นอบน้อม โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงเรียนศึกษานารี
เป็นโรงเรียนที่มีแต่ผู้หญิงนั กเรียนเชื่อฟังคาสั่งสอนของครูอาจารย์ พร้อมนาไปปฏิบัติประกอบกับ
พื้นฐานทางครอบครัวที่มีลักษณะนิสัยที่ดีอยู่เป็นทุนเดิม นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสาคัญในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม กิริยามารยาท ที่มีการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นถึงความสาคัญของ
การเป็นคนดี เพราะการจะเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์จะต้องมีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่
ไปกับ ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน ได้แก่ “เทิดคุณธรรม นาวิชาการ รักสถานศึกษา
จรรยาเป็ น เลิศ ” หรือ วิสัย ทัศน์ ของโรงเรียนที่ว่า “จัดการศึกษาให้ ได้มาตรฐานสากล เปี่ยมล้ น
คุณธรรม ล้าเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสถาบัน สร้างสรรค์สังคมไทยและสังคมโลก”
โดยโรงเรียนศึกษานารีมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียนและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่
ดี ซึ่งในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูอาจารย์ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่จะดาเนินการประเมินไปด้วยควบคู่ไป
ด้วยกับการประเมินในภายในห้องเรียน
“นักเรียนแต่ละคนมีสภาพทางครอบครัวที่แตกต่างกัน แต่พื้นฐานลักษณะนิสัยส่วนใหญ่เป็น
เด็ ก ที่ มี ค วามประพฤติ ดี เป็ น ทุ น เดิ ม ประกอบกั บ โรงเรี ย นได้ ส่ ง เสริ ม ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
กิริย ามารยาท ท าให้ ศิษ ย์ เก่า ๆ รุ่ น ที่จ บออกไปก็ ได้ รับ คาชมเชย ประสบความส าเร็จมี การสร้าง
ชื่อเสียงให้โรงเรียนจึงกลายเป็นเครื่องการันตี และเป็นเหตุผลที่ทาให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งบุตร
หลานเข้ามาเรียน”
คุณครูเครือวัลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
“การจะเป็นนักเรียนที่สมบูรณ์จะเก่งด้านวิชาการอย่างเดียวไม่พอ จะต้องประกอบด้วยด้าน
คุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป จึงจะเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์และเป็นที่ต้องการของสังคม”
คุณครูโสภณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนศึกษานารีเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ในปีพุทธศักราช 2556
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ภาพ 4.7 รางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจาปี 2556
โดยโรงเรีย นมีห ลั กการปฏิบั ติตนของผู้บ ริห ารและครูว่า “สอนให้ รู้ ทาให้ ดู อยู่ให้ เห็ น ”
โดยเฉพาะ ผู้เป็นครูจะต้องเป็นทั้งผู้จัดการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อมีเป้าหมายร่วมกันว่า
“จะสร้ างเยาวชนให้ เป็ น คนดี มี ความรู้คู่ความคิดและมีจิตยึด มั่นในคุ ณ ธรรม” โดยประกอบกั บ
หลักธรรมอิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นคุณธรรมที่นาไปสู่ความสาเร็จ อีกทั้งยังมีนโยบายอย่างชัดเจนในการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียนโดยสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “เทิดคุณธรรม
นาวิชาการ รักสถานศึกษา จรรยาเป็นเลิศ ” และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า “จัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล เปี่ยมล้นคุณธรรม ล้าเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสถาบัน สร้างสรรค์
สังคมไทยและสังคมโลก” อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม/โครงการที่น่าสนใจและให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้ นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามจาก สมศ. ในด้านคุณภาพผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังอยู่
ในระดับดีมาก (อ้างจากแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษา ประจาปี 2555 ) อีกด้วย ซึ่งสิ่งสาคัญที่เป็น
แรงผลักดันให้โรงเรียนประสบความสาเร็จคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งความร่วมมือจากครู
อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าและองค์กรภายนอกที่เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่อง
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าค่ายธรรมะ กิจกรรมเติมธรรมนาสุข
สมุ ด บั น บั น ทึ ก ความดี ฯลฯ โดยเฉพาะการมี ส่ ว นร่ว มของนั ก เรีย นถื อ เป็ น ก าลั งส าคั ญ ที่ ท าให้
กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ประสบความสาเร็จเนื่องจากนักเรียนมีจิตสาธารณะและช่วยเหลืองานต่าง
ๆ ของโรงเรีย นด้ ว ยความเต็ม ใจ ซึ่ งกิจ กรรม/โครงการที่ โรงเรีย นได้ จัดขึ้น มี วัตถุป ระสงค์เพื่ อ ให้
นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสาคัญในด้านคุณธรรม จริยธรรม
“เหตุผลอย่างหนึ่งที่ทาให้โรงเรียนเราประสบความสาเร็จนั้นเป็นเพราะการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ทั้งความร่วมมือจากครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า และองค์กรภายนอก
ที่เล็งเห็ นถึงความสาคัญในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ กับผู้ เรียน โดยเฉพาะกิจกรรม/
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โครงการต่าง ๆ ของโรงเรีย นที่จัดขึ้น เช่น กิจกรรมเติ มธรรมนาสุข การเข้าค่ายธรรมะ สมุดบัน
บันทึกความดี”
คุณครูยงยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
“การร่วมมือร่วมใจของนั กเรียนเป็นกาลังสาคัญที่ทาให้ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ประสบ
ความสาเร็จเนื่องจากนักเรียนมีจิตสาธารณะและช่วยเหลืองานต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ
เพราะด้วยพื้นฐานลักษณะนิสัยของนักเรียนจะเชื่อฟังคาสั่งสอนของครูอ าจารย์ มีความเสียสละต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม บางครั้งครูหลาย ๆ ท่านไม่ต้องพูดหรือสั่งอะไรมาก นักเรียนก็จะเข้ามาช่วยงาน
เสมอ”
คุณครูนนทน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัด
โรงเรียนศึกษานารีมีการจัดการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒ นาและประเมินคุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งทางฝ่ าย
วิชาการจะเป็นฝ่า ยรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยจะมี
การศึกษา/ทาความเข้าใจเกี่ยวคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะ นิยาม ตัวชี้วัด/พฤติกรรมบ่งชี้ รวมทั้ง
เกณฑ์การให้คะแนน ตัวอย่างเช่น

ภาพ 4.8 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “ใฝ่เรียนรู้”
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ซึ่งโรงเรียนมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามสานักคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานที่ กาหนดไว้ทั้ ง 8 คุณ ลั กษณะ ประกอบไปด้วย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสั ตย์สุจริต
มี วิ นั ย ใฝ่ เรี ย นรู้ อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง มุ่ ง มั่ น ในการท างาน รั ก ความเป็ น ไทย มี จิ ต สาธารณะ
หลังจากที่มีการร่วมกันศึกษาและทาความเข้าใจคุณลักษณะดังกล่าวแล้วจะมีการประชุมชี้แจงให้ครูที่
มีส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น การประเมิ นคุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ข องผู้ เรียนทราบเพื่ อ ดาเนิ น การ
ประเมินผู้เรียน ซึ่งภายหลังจากที่ประเมินผู้เรียนเรียบร้อยแล้วจะมีการส่งผลการประเมินให้กับฝ่าย
ทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาเพื่อรายงานผลคะแนนให้นักเรียนทราบ
“การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่กาหนด ตั้งแต่มีคณะกรรมการในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่ง
ทางฝ่ายวิชาการจะเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบ มีการศึกษานิยาม ตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งครูที่ทา
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหลังประเมินเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งคะแนนให้ทาง
ฝ่ายวัดผล ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนโรงเรียนเราไม่ค่อยมีใครไม่ผ่านการประเมินในด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์”
คุณครูโสภณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
“มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 คุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย ใฝ่ เรี ย นรู้ อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง มุ่ ง มั่ น ในการท างาน รั ก ความเป็ น ไทย
มีจิตสาธารณะ โดยบางคุณลักษณะจะแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการไปกับการเรียน
การสอน”
คุณครูศิริวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
เครื่องมือ/วิธีการวัด
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ครูส่วนใหญ่จะมีการแทรกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการไปกับจัดการเรียนการสอนซึ่งจะพิจารณา
ความสอดคล้องของเนื้อหาที่สอนกับคุณลักษณะนั้น ๆ และมีการประเมินคุณลักษณะดังกล่าวระหว่าง
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยวิธีที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนจาก
ครูผู้สอน ซึ่งจะประเมินตามสภาพความเป็นจริงที่นักเรียนได้แสดงพฤติกรรมออกมา หรือการเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการของสถานศึกษาที่กาหนด เนื่องจากง่ายต่อการประเมินและไม่เสี ยเวลามากนั ก
นอกจากนั้นครูบางส่วนยังประเมินจากผลงานของนักเรียนจากการทาแบบฝึกหัดในลักษณะเขียนตอบ
(อัตนัย) เพื่อดูความคิดของนักเรียน การทดสอบ การวัดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในโรงเรียน
อีก ด้ ว ย ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ที่ ค รู ส่ ว นใหญ่ ใช้ ในการประเมิ น จะเป็ น ใบรายชื่ อ นั ก เรีย นเพื่ อ บั น ทึ ก
พฤติกรรมของนักเรียนในแต่ละคาบ เช่น การเข้าห้องเรียน ความตั้งใจในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือในลักษณะของใบกิจกรรม/ใบงานที่จะให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น
โดยในรูปของบทความ สถานการณ์ และยังมีสมุดบันทึกความดีของนักเรียนอี กด้วย หลังจากนั้น
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ครูผู้สอนจะทาการบันทึกคะแนนทั้งจากการสังเกตและผลงานของนักเรียนในช่วงปลายภาคเรียนเพื่อ
สรุปข้อมูลดังกล่าวจะส่งให้ฝ่ายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาในการบันทึกลงโปรแกรม Bookmark
เพื่อรายงานผลคะแนนให้นักเรียนทราบผลคะแนนตนเอง
“วิธีการประเมิ น มั กจะแทรกคุณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ ไว้ในแผนการจั ดการเรียนรู้เพื่ อ
บูรณาการไปกับจัดการเรียนการสอน และดูความสอดคล้องของเนื้อหาที่ส อนกับคุณ ลักษณะนั้น
ประกอบกับ ประเมิน คุณ ลั กษณะระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชาเลย ซึ่งครูจะทาการสั งเกต
พฤติกรรมนักเรียนในขณะการทากิจกรรม”
คุณครูยงยุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
“ประเมินจากผลงาน คือ มีการสั่ง/มอบหมายให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด หรือในบางครั้งจะมี
การทดสอบ โดยรูปแบบบางครั้งก็จะเป็นบทความ/สถานการณ์ การให้นักเรียนได้บันทึกพฤติกรรม
ตนเองในแต่ละวันเสมือนกับการประเมินตนเองโดยมีสมุดบันทึกความดีแจกให้”
คุณครูเครือวัลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
“เครื่องมือที่ใช้ประกอบการประเมินมักจะเป็นใบรายชื่อนักเรียน ที่จะบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนในแต่ละคาบ ซึ่งในช่วงเวลาปลายเทอมจะสามารถสรุปคะแนนนักเรียนแต่ละคนเพื่อส่งให้
ฝ่ายวัดผลเพื่อคีย์ลง Bookmark”
คุณครูนนทน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับ ปั ญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในประเมินคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า
จานวนนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของครูในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจานวนมาก
เนื่ อ งจากโรงเรี ย นศึ ก ษานารี เป็ น โรงเรี ย นขนาดใหญ่ พิ เศษมี นั ก เรีย นมาก ดั งนั้ น ในการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในบางครั้งอาจจะประเมินโดยดูพฤติกรรมภาพรวมของนักเรียน อีกทั้ง
ภาระงานครู แต่ ล ะท่ านมี ห น้ าที่ ที่ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบมากมายจึ งท าให้ จัด สรรเวลาในการประเมิ น ไม่
เหมาะสมและการประเมินไม่เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงเพราะมีการลาเอียงสาหรับนักเรียนที่
ช่วยเหลืองานครูบ่อยจะทาให้ครูสามารถให้คะแนนสูงกว่านักเรียนที่ไม่ค่อยได้ช่วยงานครู
“ภาระงานครูแต่ละท่านมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายจึงทาให้จัดสรรเวลาในการประเมิน
ไม่เหมาะสมและการประเมินไม่เป็นไปตามสภาพความเป็นจริง”
คุณครูเครือวัลย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

87
“ในการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ในบางครั้งอาจจะประเมิ น โดยดู พ ฤติ ก รรม
ภาพรวมของนักเรียนเนื่องจากเด็กมีจานวนมาก ”
คุณครูสุรชัย กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพละศึกษา
4.1.4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
สภาพทั่วไป
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ตั้งอยู่บนถนนถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในด้าน
การคมนาคมสะดวกเนื่องจากอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสถานีสะพานตากสิน รวมทั้งอยู่ติดถนนใหญ่มีรถประจา
ทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสบก.) ผ่านหลายสาย พื้นที่บริเวณโดยรอบของโรงเรียนเป็น
ย่ า นธุ ร กิ จ วั ด ชุ ม ชน รวมทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพ ในด้ า นครู โ รงเรี ย น
สตรีศรีสุริโยทัย มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาและดูแล
นักเรียนโดยให้ความสาคัญกับนักเรียนในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย พัฒนา
นักเรียนทั้งความรู้และทักษะในการดาเนินชีวิตจริง ซึ่งครูของโรงเรียนเกื อบครึ่งที่มีประสบการณ์บน
เส้นทางการศึกษาอย่างเชี่ยวชาญ มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสูง ทาให้มีการสร้างบุคลากร/ศิษย์
ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ มีความก้าวหน้าและเจริญในหน้าที่การงาน จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่
ท าให้ ผู้ ป กครองมี ค วามเชื่ อ มั่ น และส่ งบุ ต รหลานเข้ ามาศึ ก ษาที่ โ รงเรี ย นสตรีศ รีสุ ริ โยทั ย รวมทั้ ง
คาชมเชยจากภายนอกที่ได้รับฟังจากศิษย์รุ่นก่อน ๆ ตลอดจนการสร้างชื่อเสียงจนประสบความสาเร็จ
ของศิษย์จึงกลายเป็นเครื่องการันตี ที่สาคัญ สาหรับในด้านสภาพนักเรียน โดยพื้นฐานนักเรียนส่วน
ใหญ่มีความประพฤติที่ดีมีสัมมาคารวะ นอบน้อม โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เป็ นโรงเรียนที่มีแต่ผู้หญิ ง ซึ่งโดยพื้นฐานนักเรียนหญิงจะเชื่อฟังคาสั่งสอนของครูอาจารย์ อยู่เป็น
ทุนเดิม ประกอบกับพื้นฐานครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่ ติดตามผล
การเรียนรวมทั้งความประพฤติของนักเรียนอยู่ตลอด ทาให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดี เชื่อฟังคาสั่ง
สอนของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความสาคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ที่มีการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นถึงความสาคัญของการเป็น คนดีและนาไปปฏิบัติใช้จริงใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อให้เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์ แบบ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน ที่กล่าวว่า
“วิชฺชาจารณสมฺปนฺนา สาเสฎฺฐา ผู้รู้ดีและประพฤติดีเป็นผู้เจริญ ” หรือคติธรรมของโรงเรียน ที่กล่าว
ว่า “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ ประกอบกรรมดี มีวินัย” และ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ที่กล่าวว่า “โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒ นาศักยภาพ
ผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย รู้เท่าทันวิทยาการ กอรป
ความดีงาม สมเกียรติศักดิ์แห่งพระนามสมเด็จพระสุริโยทัย โดยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเกี่ยวกับการส่ งเสริมในด้านคุณ ธรรม จริยธรรมให้ กั บ
นักเรียนได้เข้าร่วมและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ใน
ชีวิตประจาวัน โดยในขณะที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนครูอาจารย์ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนก็จะดาเนินการประเมินควบคู่ไปด้วย
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“มีความเชื่อมั่นว่านักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเป็นเด็กที่ดีและมีคุณภาพ เนื่องจากตลอด
ระยะเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนจะได้รับ การปลูกฝังและตระหนักให้เห็ นถึงความส าคัญ ในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม เพราะทางครูอาจารย์ตระหนักดีว่าการอยู่ในสังคมด้วยความรู้เพียงอย่างเดียว
จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมไม่ได้ ดังนั้นการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีควบคู่ไปกับคนเก่งนอกจากจะทาให้
ตนเองเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบแล้วยังสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”
คุณครูวรรณภา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
“พื้นฐานครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่ ติดตามผลการเรียน
รวมทั้งความประพฤติของนักเรียนอยู่ ตลอด ทาให้นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดี เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อ
แม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์”
คุณครูพีรทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร ในปีพุทธศักราช 2555 ซึ่งโรงเรียนมีนโยบาย
ส่งเสริมและพัฒ นาในด้านคุณ ธรรม จริยธรรม เพื่อให้ เกิดความรู้และทักษะในการดาเนินชีวิตอยู่
ร่ว มกับ ผู้ อื่น ในสั งคมได้ อีก ทั้ งโรงเรีย นสตรีศ รีสุ ริโยทั ย ยังได้ กาหนดมาตรฐานการศึก ษาในด้ าน
คุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่กล่าวว่า
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเอื้ออาทรต่อ
ผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อการอยู่
รวมกันอย่างมีความสุข มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและเป็นคนดีของ
สังคม ซึ่งในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้นจึงเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้มาตรฐานการศึกษาของ
ผู้เรียนดีขึ้น สอดคล้องกับปรัชญา คติธรรมและวิสัยน์ของโรงเรียนที่กาหนดไว้ รวมทั้งการจัดกิจกรรม/
โครงการที่สอดคล้องกับสภาพโรงเรียน และชุมชนที่น่าสนใจ ประกอบกับให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ นักเรียนได้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจ ริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความ
เป็นไทย มีจิตสาธารณะ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้ นอกจากนี้ผลการ
ประเมิน คุณ ภาพภายนอก รอบสามจาก สมศ. ในด้านคุณ ภาพผู้ เรียนมีคุณ ธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังอยู่ในระดับดีเยี่ยม (สรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนสตรีศรีสุริโย
ทัย ปี การศึ กษา 2554) ซึ่งสิ่ งส าคัญ ที่ เป็น แรงผลั กดัน ให้ โรงเรียนประสบความส าเร็จคือผู้ บริห าร
สถานศึกษาเล็งเห็นถึงความสาคัญถึงในการผลักคุณภาพนักเรียนให้มีประสิทธิภาพทั้งด้านความรู้และ
คุณธรรม จริยธรรม จึงมีการประเมินติดตามกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระตุ้นให้ครู
อาจารย์และนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น งานคนดีมีคุณธรรมนาความรู้
พุทธมามะกะ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของผู้เรียน กิจกรรมสานึกดี CSR งานเด็กดีศรีสุริโยทัย ฯลฯ
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ซึ่งการจัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนั้น จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้การปฏิบัติตนให้มีลักษณะเป็นคนดี เป็นที่ ต้องการของสังคมอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
“ผู้บริหารสถานศึกษาจะมีการติดตามผลกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รวมทั้งมีการกระตุ้นให้ครูอาจารย์และนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม”
คุณครูสุวรรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
“โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะในด้านคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานที่ 2 ที่มีการพัฒ นาผู้เรียนให้ มีคุณ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามที่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้ ซึ่งมีการผลักดันให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตน
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมงานคนดีมีคุณธรรมนาความรู้พุธมามะกะ กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของผู้เรียน
กิจกรรมสานึกดี CSR งานเด็กดีศรีสุริโยทัย เป็นต้น”
คุณครูราตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัด
โรงเรียนสตรีศรีสุ ริโยทัย มีการประเมินคุณลั กษณะอันพึงประสงค์โดยมีการประเมินตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒ นาและประเมินคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้ เรี ย น เพื่ อศึ กษานิ ย ามความหมาย รวมทั้ งจัดท าพฤติก รรมบ่ งชี้ให้ ส อดคล้ องกับ แนวทางตามที่
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนน ตัวอย่างเช่น

ภาพ 4.9 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “มุ่งมั่นในการทางาน”
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โดยหลั งจากที่ มี การศึ กษานิ ยามตั ว ชี้วัดและพฤติก รรมบ่ งชี้ จะมีก ารแจ้งให้ ครูท ราบและ
ดาเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยให้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะที่สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดซึ่งบางครั้งครูที่ทา
การประเมิ น จะมี การออกแบบให้ ส อดคล้ อ งกับ การประเมิ น ในสภาพจริง ซึ่งหลั งจากครูท าการ
ประเมินเรียบร้อยแล้วจะต้องนาผลการประเมินส่งให้กับฝ่ายทะเบียนวัดผล เพื่อรายงานผลคะแนนให้
นักเรียนทราบต่อไป
“ประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง
แปดคุณลักษณะและมีการจัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา”
คุณครูอาทิตยา บุคลากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
“ครูที่ทาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหลังประเมินเสร็จเรียบร้อยก็จะส่ง
คะแนนให้ทางฝ่ายวัดผล เพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบผลการประเมิน”
คุณครูพรรณนภา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เครื่องมือ/วิธีการวัด
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่วนใหญ่ ครูแต่ละท่านจะมีการประเมินควบคู่ไปกับ
การจั ดกระบวนการเรี ย นการสอนในรายวิช าของตนเอง เพราะเป็ นวิธีที่ ได้ ใกล้ ชิด และสั ม ผั ส กั บ
นั ก เรี ย นในการร่ วมกิ จ กรรมต่ าง ๆ ซึ่งคุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ข้อ ใดที่ ส อดคล้ องและสามารถ
ประเมินร่วมกับเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะถูก แทรกไว้กับแผนการจัดการเรียนรู้ในราย
คาบนั้น โดยวิธีการที่ครูส่ วนใหญ่ใช้ในการประเมินคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน คือ การ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างเรียนหรือการร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาซึ่ง
ง่ายต่ อการประเมิ น ในสภาพจริ ง นอกจากนั้ น ครูบ างส่ ว นยั งประเมิ น จากงานที่ ม อบหมาย เช่ น
แบบฝึ กหั ด ใบงาน เป็ น ต้น สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวัด คือ สมุดบันทึกผลการพัฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรียน (ปพ.5) ซึ่งมีการบันทึกคะแนนระหว่างการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ตาม
รายชื่อของนักเรียน ซึ่งมีการบันทึกคะแนน/พฤติกรรมไว้ในใบรายชื่อของนักเรียน โดยช่วงปลายภาค
เรียนจะมีการสรุปรวมลงในสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) และส่งให้ฝ่ายทะเบียน
วั ด ผลบั น ทึ ก ลงโปรแกรม Bookmark ซึ่ ง ฝ่ า ยวั ด ผลจะรวบรวมข้ อ มู ล สรุ ป เป็ น ผลการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ดังตัวอย่างเช่น
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ภาพ 4.10 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
“ ประเมินควบคู่ไปกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเอง เพราะเป็นวิธี
ที่ได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับนักเรียนได้ง่าย ซึ่งสามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม/
การเรียนการสอน”
คุณครูยุวดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
“เครื่องมือที่ใช้ คือใบรายชื่อของนักเรียนเพื่อบันทึกพฤติกรรมจากการสังเกต รวมทั้งสมุด
บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลการประเมินให้กับฝ่ายทะเบียน
วัดผล”
คุณครูสุวรรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4.1.5 โรงเรียนวัดพุทธบูชา
สภาพทั่วไป
โรงเรี ย นวั ด พุ ท ธบู ช า ตั้ ง อยู่ บ นถนนพุ ท ธบู ช า เขตทุ่ ง ครุ กรุ ง เทพมหานคร ในด้ า น
การคมนาคมสะดวกเนื่ อ งจากอยู่ ติ ด ถนนใหญ่ ร ถประจ าทางขององค์ ก ารขนส่ งมวลชนกรุงเทพ
(ขสบก.) ผ่านโดยเฉพาะสาย 75 หัวลาโพง – พุทธบูชา สุดสายซึ่งมีสายเดียว นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้บริการแท๊กซี่หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้างได้ แต่รายจ่ายค่าเดินทางจะมากเพราะโรงเรียน วัดพุ ทธบูชา
อยู่ ไกลจากจากกรุ งเทพชั้ น ในหรื อ ติ ด กั บ เขตจั งหวัด สมุ ท รสาคร บริ เวณถนนพระราม 2 พื้ น ที่
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โดยรอบ/บริ เวณใกล้ เคี ย งโรงเรี ย นเป็ น วั ด พุ ท ธบู ช า ชุ ม ชน รวมทั้ งอยู่ ไม่ ไกลจากมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) พื้นที่โรงเรียนวัดพุทธบูชาเดิมเป็นส่วนหนึ่งของวั ดพุทธบูชา
ซึ่งก่อนหน้านี้ในย่านดังกล่าวยังไม่มีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาประกอบกับขยายตัวมีการเพิ่ม
ของประชากรซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนมากขึ้นตามลาดับ พ่อแม่ผู้ปกครองของชุมชนใน
ละแวกนั้นจึงได้พยายามส่งเสียบุตรหลานของตนให้ได้รับการศึกษา จนมีการจัดตั้งโรงเรียนวัดพุทธ
บูชาขึ้นโดยท่านพระครูวินัยสารสุภัทร เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
ด้านสภาพครูของโรงเรียนวัดพุทธบูชาส่วนใหญ่เป็นคุณครูรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน มีความเชื่อมั่นและปฏิบัติห น้าที่ความเป็นครูได้ดี สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน
วิธีการสอนได้ตามสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจะมีครูรุ่นอาวุโสเป็นครูพี่เลี้ยงและมีฝ่าย
บริหารที่ดีในการดูแลและประเมินครูอยู่ตลอด ซึ่งคุณครูโรงเรียนวัดพุทธบูชามีจานวน 80 ท่าน และ
จานวนนักเรียน 1,800 คน โดยมีอัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียน ประมาณ 1 : 22 ซึ่งจานวนครู
ดังกล่าวสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง สาหรับในด้านสภาพนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่
มีฐานะปานกลางถึงค่อนข้างต่า เนื่องจากผู้ปกครองจะประกอบอาชีพรับจ้างค้าขายหรือประกอบ
ธุรกิจอยู่ในบริเวณชุมชนนั้น ๆ โดยในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
พอใช้ แต่ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน คิด
เป็น ทาเป็น รวมทั้งการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีก็ยังอยู่ในระดับดีถึงดีมากอีกด้วย (อ้างจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจาปี 2556) ซึ่งเหตุผลที่สาคัญที่ทาให้นักเรียนมีลักษณะเป็น
นักเรียนที่ดีถึงแม้นักเรียนบางคนจะอ่อนในด้านวิชาการไปบ้าง นอกจากปัจจัยด้านตัวนักเรียนเองแล้ว
โรงเรียนยังเล็งเห็นถึงความสาคัญในด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จะต้องมีการส่งเสริม ปลูกฝัง และให้
นักเรียนได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน ทั้งด้านปรัชญาของโรงเรียน ที่
กล่าวว่า “ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ได้รับการฝึกดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุด ” หรือ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่
กล่าวว่า “สร้างสังคมแห่ งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นคุณ ภาพและคุณ ธรรมแก่ผู้เรียน” และอัตลั กษณ์ ที่
กล่าวถึง “คนดีศรีพุทธบูชา” หมายถึง การปฏิบัติบัติตนด้วยการบริหารจิต เจริญปัญญา ยิ้ม ไหว้
ทักทาย ด้วยวาจาอันไพเราะ โดยโรงเรียนวัดพุทธบูชาเป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียน
วิถีพุทธ โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการคนดีศรีพุทธบูชา และโครงการพัฒนานิสัยเด็กไทยให้เป็นคนดี มีวินัย ฯลฯ และให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเป็นการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
ซึ่งนักเรียนจานวนมากประสบความสาเร็จในด้านการเรียน การทากิจกรรมที่สร้างชื่อให้แก่โรงเรียน
เป็นอย่างมาก โรงเรียนจึงกาหนดให้คาว่า "กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน
เพื่อสะท้อนผลสาเร็จตามจุดเน้น และจุดเด่นของสถานศึกษา โดยในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูอาจารย์ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินคุณลักษณะ
อัน พึ งประสงค์ของผู้ เรีย นที่ จ ะดาเนิ น การประเมิน ไปด้ว ยควบคู่ไปด้ว ยกั บการประเมิน ในภายใน
ห้องเรียน
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ภาพ 4.11 วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดพุทธบูชา
“ นั กเรียนส่ วนใหญ่ มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงค่อนข้างต่า เพราะผู้ป กครอง
มักจะประกอบอาชีพรับจ้างค้าขายหรือประกอบธุรกิจอยู่ในบริเวณชุมชน ซึ่งแม้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นของนั ก เรี ย นจะไม่ ค่ อ ยดี นั ก แต่ นั กเรีย นของเราส่ ว นใหญ่ ก็ เป็ น คนดี มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
พยายามตั้งใจศึกษาเล่าเรียน”
คุณครูขวัญใจ กลุ่มสระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
“ โรงเรียนของเรามีการจัดกิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธและให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน”
คุณครูสิทธิโชค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

“โรงเรียนเล็งเห็นถึงความสาคัญในด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จะต้องมีการส่งเสริม ปลูกฝัง
และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการเป็นคนดีควบคู่ไปกับการเรียนทางด้านวิชาการ เพราะในปัจจุบันจะ
มีแค่ความรู้ทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่ได้”
คุณครูธฤตภณ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
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การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัด
โรงเรียนวัดพุทธบูชา มีการจัดการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งแปดคุณลักษณะ ประกอบด้วย ด้วย รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน เพื่อศึกษานิยามความหมาย การจัดทาพฤติกรรมบ่งชี้รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนน โดยหลังจาก
ที่มีการศึกษาดังกล่าวแล้วจะมีการประชุมเพื่อแจ้งให้คณะครูอาจารย์ภายในโรงเรียนได้รับทราบและ
ดาเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งหลังจากที่ทาการประเมินเรียบร้อยแล้ว
จะต้องส่งผลการประเมินให้กับฝ่ายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาเพื่อรายงานผลคะแนนให้นักเรียน
ทราบว่าการประเมินนั้นผ่านหรือไม่ผ่าน

ภาพ 4.12 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งแปดคุณลักษณะ
“ ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นทั้ ง แปดคุ ณ ลั ก ษณะ ตามที่ ห ลั ก สู ต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด เช่น รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ”
คุณครูกมลักษณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
“ โรงเรียนมีคณะกรรมการเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีการประชุม
ครูเพื่อชี้แจงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และในกระบวนการสุดท้ายจะต้องส่ง
การประเมินให้กับฝ่ายวัดผล”
คุณครูภัทรานิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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เครื่องมือ/วิธีการวัด
ในการประเมิ น คุณ ลั กษณะอัน พึงประสงค์ ของผู้ เรียน ครูส่ วนใหญ่ ใช้วิธีการประเมิน โดย
การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งในขณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคุณ ลักษณะ
อันพึงประสงค์จะแทรกอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา รวมทั้งกิจกรรม/โครงการที่โรงเรียน
จัดขึ้นมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง สาหรับเครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่ครูจะใช้สมุด
บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ซึ่งมีการบันทึกคะแนนระหว่างการเรียนการสอน การเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการโดยบางท่านจะบันทึกลงในใบรายชื่อนักเรียนแล้วดูพัฒนาการตลอดระยะเวลา
แต่ละภาคการเรียนเพื่อสรุปผลส่งให้ฝ่ายวัดผลของโรงเรียนในการบันทึกลงโปรแกรม bookmark ซึ่ง
นอกจากนั้ น เครื่ องมือที่ ค รูใช้ป ระกอบการสั งเกตยังมี ใบงาน การท าแบบฝึ ก หั ดในแต่ ล ะรายวิช า
รวมถึงสมุดบันทึกความดีที่ให้นักเรียนนาไปบันทึกกิจวัตรในแต่ละวันเพื่อเป็นการประเมินตนเอง

ภาพ 4.13 เครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
“ วิธีการประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมทั้งในขณะการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งให้นักเรียนประเมิน
ตนเองควบคู่โดยมีการเขียนลงในสมุดบันทึกความดีที่นักเรียนแต่ละคนต้องมี และบันทึกกิจวัตรในแต่
ละวันที่ทาความดี”
คุณครูสิทธิโชค กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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“เครื่องมือที่ใช้จะเป็นสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ร่วมกับใบรายชื่อของ
นักเรียน ซึ่งจะคอยบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออกมาระหว่างการเข้าร่วมทากิจกรรมต่าง ๆ”
คุณครูภัทรานิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ซึ่งในระหว่างการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในบางครั้งก็มีปัญหา/อุปสรรคเกิดขึ้น
ทาให้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่เป็นไปตามที่กาหนดไว้ เนื่องจากคุณลักษณะบางตัวไม่
สามารถประเมินได้โดยตรง ยากต่อการวัด ส่งให้ครูมีการประเมินตามการรับรู้ของครูเอง ซึ่งอาจเกิด
ความเป็นลาเอียงกับนักเรียน
“คุ ณ ลั ก ษณะบางตั ว ไม่ ส ามารถประเมิ น ได้ โ ดยตรง ยากต่ อ การวั ด เช่ น รั ก ชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ครูจะไม่สามารถรับรู้ได้จริงๆว่าเด็กรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หรือถ้าจะดูจากการเข้าแถว สวด
มนต์ เคารพธงชาติตอนเช้า ก็ไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดว่าเด็กรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จริง ๆ ทาให้ครูมี
การประเมินตามการรับรู้ของครูเอง ว่าถ้าเด็กเชื่อฟัง เข้าแถวตอนเช้า ก็ได้คะแนน”
คุณครูขวัญใจ กลุ่มสระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4.1.6 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
สภาพทั่วไป
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมอยู่ในซอยเพชรเกษม 15 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในด้านการคมนาคมสะดวกเนื่องจากซอยเพชรเกษมอยู่ติดถนนใหญ่ มีรถประจาทางขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสบก.) ผ่านหลายสาย ซึ่งเมื่อถึงปากซอยดังกล่าวแล้วสามารถนั่งวินมอเตอร์
ไซต์หน้าปากซอยเข้าไปถึงหน้าโรงเรียนได้ เนื่องจากระยะทางเข้าประมาณ 600 เมตร โรงเรียนวัด
ประดู่ในทรงธรรมมีพื้น ทีประมาณ 6 ไร่กว่า ประกอบกับพื้นที่โดยรอบโรงเรี ยนเป็นวัดและชุมชน
แออัดซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนมีห ลากหลายอาชีพทั้งรับจ้าง เจ้าของกิจการในภาคธุรกิจหรือแม้แต่
รับ ราชการ เป็ นเหตุให้พื้นฐานครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสังคม
เศรษฐกิจ และพฤติกรรม ซึ่งในการอยู่ร่วมกันของนักเรียนในพื้นที่จากัดโรงเรียนจึงมีการเน้นหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมาเป็นหลักในการปฏิบัติโดยมุ่งหวังให้ทุกคนมีจิตสานึกของการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
ด้านสภาพครูของโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมมีทั้งครูรุ่นใหม่และครูรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์
การทางานในด้านครูและมีความอาวุโสอยู่มาก โดยครูรุ่นเก่าก็จะเป็นเหมือนครูพี่เลี้ยงให้ กับครูรุ่น
ใหม่ในด้านการสอน การทางานต่างๆภายในโรงเรียน ซึ่งครูแต่ละท่านมีความเชื่อมั่นและปฏิบัติหน้าที่
ความเป็นครูได้ดี ดูแล ใส่ใจนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สาหรับในด้านสภาพนักเรียนถึงแม้ว่าพื้นฐาน
ครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่นักเรียนส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมที่ดี สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้ ประกอบกับโรงเรียนให้ความสาคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ที่มีการปลูกฝังและ
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ส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็นถึงความสาคัญของการเป็นคนดีที่สามารถควบคู่ไปกับความรู้ ซึ่งสอดคล้อง
กับ วิสั ย น์ ของโรงเรีย นที่ กล่ าวว่า “คุณ ธรรมน าความรู้ มุ่งสู่ ส ากลบนพื้ น ฐานความเป็ นไทย ” หรือ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน "โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม" โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมไทยและ
ส่งเสริ มศักยภาพนั กเรีย น เยาวชนประชาธิป ไตย ต้านยาเสพติด ค่ายคุณ ธรรม จริยธรรม และ
โครงการพัฒนานิสัยเด็กไทยให้เป็นคนดี มีวินัยของฝ่ายปกครอง ฯลฯ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเป็นการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจาวัน โดยในขณะที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนครูอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรีย นก็จ ะดาเนิ น การประเมินควบคู่ไปด้วย และด้วยความพร้อมในด้านปัจจัยต่าง ๆ ทาให้
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมยิ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเน้นการพัฒนาในด้านคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
อย่างจริงจัง เช่น การจัดอุทยานวิถีพุทธ วิถีไทย การจัดนิทรรศการ กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เป็นต้น

ภาพ 4.14 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
เช่น การจัดอุทยานวิถีพุทธวิถีไทย
“ โรงเรียนให้ความสาคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนได้เห็น
ถึงความสาคัญของการเป็นคนดี โดยมีการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมการ
ประกวดมารยาทไทยเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เยาวชน
ประชาธิปไตย ต้านยาเสพติด ค่ายคุณธรรม จริยธรรม และโครงการพัฒนานิสัยเด็กไทยให้เป็นคนดี
มีวินัยของฝ่ายปกครอง ”
คุณครูสุวิมล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
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“พื้นฐานครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
พฤติกรรม การอยู่ร่วมกันของนักเรียนจึงมีการเน้นหลักคุณธรรม จริยธรรมมาเป็นหลักในการปฏิบัติ
โดยมุ่งหวังให้ทุกคนมีจิตสานึกของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข”
คุณครูปรีชาภรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัด
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมมีการจัดการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
การจัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อศึกษา/
ทาความเข้าใจเกี่ยวคุณลักษณะแต่ละคุณลักษณะ นิยาม ตัวชี้วัด/พฤติกรรมบ่งชี้ รวมทั้งเกณฑ์การให้
คะแนน โดยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนมีจานวน 8 คุณลักษณะ ประกอบไปด้วย รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็น
ไทย มีจิตสาธารณะ หลังจากที่มีการร่วมกันศึกษาและทาความเข้าใจคุณลักษณะดังกล่าวแล้วจะมี
การประชุมชี้แจงให้ครูที่มีส่วนร่วมในการดาเนินการประเมินคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ทราบเพื่ อดาเนิ น การประเมิน ผู้ เรียน จากนั้น นาผลการประเมิน ส่ งให้ กับ ฝ่ ายทะเบี ยนวัดผล เพื่ อ
รายงานผลคะแนนให้นักเรียนทราบ
“ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด”
คุณครูขัติญา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
“ประเมิน ทั้ งแปดคุณ ลั กษณะอันพึ งประสงค์ พร้อ มทั้ งสรุปรายงานผลคะแนนส่ งให้ ฝ่ าย
ทะเบียนวัดผลทราบ”
คุณครูวาทสิทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เครื่องมือวัด/วิธีการวัด
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ครู ส่วนใหญ่จะมีการประเมินควบคู่ไป
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองที่แทรกอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยครู
บางท่ า นจะมี ก ารก าหนดเกณฑ์ ในการประเมิ น เป็ น ของตนเอง ซึ่ ง สอดคล้ อ งตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษากาหนด โดยวิธีที่ใช้ส่วนใหญ่ จะเป็นการสั งเกตพฤติ กรรมของผู้ เรียนจาก
ครูผู้สอนในระหว่างการเรียนการสอนหรือการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษาที่กาหนด
สาหรับเครื่องมือส่วนใหญ่ครูจะใช้สมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) ที่โรงเรียนแจกให้
ในการบันทึกคะแนนของผู้เรียนทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน
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และการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นอกจากนั้นยังมีงานในส่วนต่าง ๆ ที่ครูมอบหมาย เช่น
แบบฝึกหัด ใบงานหรือแม้แต่สมุดบันทึกความดี

ภาพ 4.15 เครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สาหรับในด้านปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า จาก
จานวนนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของครูในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจานวนมาก
ทาให้การประเมินในบางครั้งไม่เป็นไปตามความเป็นจริง
“นักเรียนมีจานวนมากทาให้การประเมินในบางครั้งไม่เป็นไปตามความเป็นจริง”
คุณครูปรีชาภรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การสั งเคราะห์ ส ถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ดี (Good practice) เพื่ อ วิ เคราะห์ ก ารประเมิ น ผล
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตั้งแต่ขั้นของการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด การ
จัดทาตัวบ่ งชี้ วิธีการวัด เครื่องมือ ระยะเวลาในการประเมิน รูปแบบการประเมินและการ
ตัดสินผล รวมทั้งเทคนิคหรือวิธีการที่นอกเหนือจากแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
ของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน รวมจานวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัด
นวลนรดิศ โรงเรีย นบดิน เดชา(สิ งห์ สิ งหเสนี ) 4 โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนสตรีศรีสุ ริโยทั ย
โรงเรียนวัดพุทธบูชาและโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โดยจาแนกตามกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยกาหนดไว้
มีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้
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ผลการสั ง เคราะห์ แ น วทางการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณ ะอั น พึ งประสงค์ ใ นสถาน ศึ ก ษาดี
(Good Practice)
สภาพของสถานศึกษาที่ดี
ในด้านสภาพทั่วไปของสถานศึกษาที่ดี ทั้ง 6 สถานศึกษา พบว่า มีการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมต่างๆที่ส่งเสริมต่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งภายในและ
ภายนอกนอกห้องเรียน เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในสถานศึกษาหรือบริเวณรอบๆ สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ต่อ
ผู้เรียน เช่น การจัดอุทยานวิถีพุทธ วิถีไทย การจัดพื้นที่ในการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ชุมชน
และวัดใกล้เคียง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
เช่ น การจั ด ค่ า ยต่ างๆ กิ จ กรรมตามแนววิ ถี พุ ท ธ กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรีย น การประกวดมารยาท
กิจกรรมตักบาตรทุกวันพระ เป็นต้น ซึ่งในการจัดทากิจกรรมนั้นได้รับความร่วมมือทั้งครูนักเรียนเป็น
อย่างดี ในบางครั้งนักเรียน (สภานักเรียน) เป็นผู้เสนอต่อครูและฝ่ายบริหารในการจัดกิจกรรมทาให้
นักเรียนได้แสดงศักยภาพทั้งความเป็นผู้นาและการทางานร่วมกันเพราะพื้นฐานของนักเรียนส่วนใหญ่
มาจากครอบครัวที่ดีมีการเอาใจใส่ ดูแลจากผู้ปกครอง อีกทั้งพื้นฐานทางด้านศาสนาเป็นตัวช่วยขัด
เกลาจิตใจของผู้เรียนในระดับหนึ่ง รู้จักเชื่อฟังคาสั่งสอนของครูอาจารย์และเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม นอกจากนี้ โรงเรีย นยั งมีการส่ งเสริมให้ ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินได้เข้ารับการ
อบรม/สัมมนาในด้านการวัดและประเมินผลเพื่อนาความรู้ที่ได้มาขยายผลต่อให้เพื่อนครูทราบและ
สามารถนาไปใช้ในการสอนและการประเมินต่างๆอีกด้วย ซึ่งการที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
จะทาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเห็นความสาคัญเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเองและสะดวกต่อการประเมินสาหรับครูในการพัฒนาผู้เรียน
การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สาหรับการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง
6 สถานศึกษา พบว่า มีการจัดตั้งคณะกรรมการของสถานศึกษาขึ้นทุกสถานศึกษาที่ดีเพื่อให้ มี
หน่วยงานในสถานศึกษาที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่
สถานศึกษาต้องการ รวมทั้งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมที่สถานศึกษากาหนด โดยบทบาท
หน้าที่ที่สาคัญของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้ 1) มีการแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดาเนินการโดย
ครู ที่ เข้ามามีส่ ว นร่ ว มจะต้อ งมี การเสนอความคิด เห็ น ร่ว มกัน พิ จ ารณาในประเด็ นที่ เกี่ยวข้อ งกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ยังไม่ชัดเจนและไม่สามารถดาเนินการประเมินได้ มีการประสานงานเพื่อ
ขยายผลที่ได้ให้เพื่อนครูที่มีส่วนในการประเมินทราบ 2) มีการศึกษานิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ใน
แต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้งแนวทางในการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ดั งกล่ าวเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้าใจร่ว มกั น 3) มี ก ารก าหนดพฤติ ก รรมบ่ งชี้ เพิ่ ม เติ ม จากที่
หลักสูตรกาหนดสาหรับคุณลักษณะบางข้อที่ทาการประเมินได้ยากหรือครูผู้ประเมินมีการกาหนด
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รายละเอียดของคุณลักษณะแต่ละข้อมากขึ้นเพื่อปรับการประเมินให้สอดคล้ องกับการจัดการเรียน
การสอน เช่น คุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ มีการเพิ่ม “การส่งงานที่มอบหมายครบทุกชิ้นตรงตามเวลาที่
ก าหนด” เป็ น ต้ น 4) ร่ ว มกั น ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ เพิ่ ม เติ ม ของสถานศึ ก ษาและ
พฤติกรรมบ่งชี้ใหม่ ซึ่งสาหรับ 2 สถานศึกษาที่มีการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติม ได้แก่
โรงเรี ย นวั ด นวลนรดิ ศ มี ก ารก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น มาอี ก หนึ่ ง
คุณลักษณะ คือ มีศักยภาพเป็นพลโลก เพื่อให้นักเรียนมีศักยภาพความสามารถ มีคุณภาพและ
พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างเต็มตัว ในขณะที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
มีการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพิ่มขึ้นมาอีกห้าคุณลักษณะ ได้แก่ เป็นเลิศทาง
วิชาการ, สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา, ล้าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคมโลก เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ก้าวทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลงของโลกและพั ฒ นาตนเองอยู่ ต ลอดเวลา 5) จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงและท าความเข้ า ใจ
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้ครูผู้ประเมินและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ ซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่ าวในมุมมองของครูนั้นก็พบว่าทาให้ ครูมีห น้าที่
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากงานสอนมีมากอยู่แล้ว อีกทั้งงานในส่วนอื่นๆมีเข้ามาตลอด ซึ่งบางครั้งเมื่อ
คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ
ครูบ างท่านไม่ส ามารถเข้าร่วมฟั งได้ นอกจากนี้ บางสถานศึกษายังขาดการส่ งเสริมการให้ ความรู้
ทางด้านวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดอบรม/สัมมนาที่มีไม่มากนักทาให้บางครั้งครูผู้
ประเมินไม่เข้าใจหลักการประเมินที่ถูกต้อง
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
การประเมิน คุณลั กษณะอันพึงประสงค์ผู้ เรียนในสถานศึกษามีการจัดการประเมินผู้ เรียน
อย่างเป็นระบบ โดยประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนดรวมทั้งคุณลักษณะ
เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ สถานศึ ก ษาบางแห่ ง อี ก ทั้ งควรมี ก ารจั ด ตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นาและประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายและมีการระบุผู้มีส่วนร่วม
ในการประเมินอย่างชัดเจน เช่น ครูประเมิน เพื่อนประเมินหรือนักเรียนมีการประเมินตนเอง และครู
ดาเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยมีหลักฐานแสดงการประเมิน และนาผล
การประเมินดังกล่าวมาสรุปเพื่อนาไปตัดสินระดับคุณภาพของผู้เรียน และส่งผลดังกล่าวให้กับฝ่าย
ทะเบียนวัดผลในการแจ้งให้นักเรียนทราบผลการประเมิน
การดาเนินการประเมิน (วิธีการวัด)
การด าเนิ น การประเมิ น ในส่ ว นของวิ ธีก ารวัด /ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ทั้ ง 6
สถานศึ ก ษา พบว่ า มี ก ารวางแผนในการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ โ ดยสอดแทรก
คุณลักษณะที่จะประเมินไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ประเมินเพื่อนาไปประเมินในรายคาบ
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน ซึ่งในแต่ละคาบเรียนจะมีการประเมินคุณลักษณะที่สอดคล้องและ
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ และในระหว่างการจัดการเรียนการสอนครูผู้ประเมินจะต้อง
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ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนก่อนเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีลักษณะพฤติกรรมไม่เหมือนกันดังนั้น
เพื่อให้ทราบข้อมูลของนักเรียนครูผู้ประเมินควรจะศึกษาลักษณะของผู้เรียนตั้งแต่คาบแรกของการ
เรียนในรายวิชานั้น และมีการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในการร่วมทากิจกรรมระหว่างการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เช่น ดูการมีส่วนร่วม การตอบคาถาม การทางาน ฯลฯ เนื่องจากง่าย
และสะดวกต่อการประเมินของครูผู้สอนเอง รวมทั้งมีการประเมินจากผลงาน/ชิ้นงาน/ใบงานของ
นักเรียนที่ครูมอบหมาย เช่น ผลงานจากการทางานกลุ่ม สมุดบันทึกความดี แบบฝึกหัดในส่วนของ
คาถามปลายเปิดเพื่อดูทัศนคติ ความคิดเห็นหรือข้อสอบทั้งในส่วนของข้อสอบอัตนัยและข้อสอบวัด
สถานการณ์โดยบางครั้งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงภายในโรงเรียน ซึ่งวิธีการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์แม้ครูผู้ประเมินจะมีการจัดระบบของตนเองแล้ว แต่ในสภาพจริงยังมีการเร่งประเมิน
ในช่วงท้ายของภาคการศึกษาทาให้ผลการประเมินในบางครั้งไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นการประเมินใน
ภาพรวมอย่างคร่าว ๆ เพราะภาระงานนอกที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทาให้ครูไม่มีเวลาหรือบางครั้งไม่
สามารถประเมินนักเรียนได้อย่างสม่าเสมอ ประกอบกับนักเรียนบางกลุ่มไม่มาโรงเรียนหรือมาแต่ไม่
เข้าเรียนส่งผลให้นักเรียนบางคนมีผลประเมินไม่ผ่านต้องกลับมาซ่อมเพื่อแก้ผลการประเมินโดยจะให้
ความสนใจเป็นพิเศษแต่ก็เป็นนักเรียนส่ว นน้อยที่มีปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรม
ผู้เรียนครูผู้ประเมินต้องใช้ความพยายาม ใช้เวลาเนื่องจากจานวนนักเรียนมีมาก (ครู 1 ท่าน สอน 6
ห้อง ห้องละประมาณ 40 คน) ทาให้ประเมินไม่ทันและไม่เป็นระบบ
การดาเนินการประเมิน (เครื่องมือวัด)
การดาเนิ น การประเมิน ในส่วนของเครื่องมือวัด /ประเมินคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 6
สถานศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้แบบสังเกตร่วมกับ ใบรายชื่อนักเรียนเพื่อบันทึกพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในแต่ละคาบระหว่างการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ประเมิน เช่น การเข้าห้องเรียน ความ
ตั้งใจในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งงาน ฯลฯ รวมทั้ งใช้แบบฝึกหัด/ใบงาน/ข้อสอบในลักษณะ
คาถามปลายเปิด (อัตนัย) เพื่อดูทัศนคติความคิดเห็นของผู้เรียนที่แสดงออกมาหรือข้อสอบในลักษณะ
ของแบบวัดสถานการณ์ ซึ่งบางครั้งเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน อีกทั้งยัง มีสมุดบันทึก
ความดีที่ผู้เรียนได้ประเมินตนเองในการทากิจวัตรประจา ซึ่งครูผู้ประเมินมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง
โดยการบันทึกคะแนนและการตรวจผลงานต่าง ๆ ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องโดยดูพัฒนาการของผู้เรียน
จากการวินิจฉัยพฤติกรรมและชิ้นงานที่ผู้เรียนได้ทาขึ้นในรายคาบและมีการสรุปรวมในช่วงท้ายของ
ภาคการเรียนเพื่อตัดสิ น ระดับ คุณ ภาพ และทาการบันทึกลงในสมุดบันทึกผลการพั ฒ นาคุณ ภาพ
ผู้เรีย น (ปพ.5) เพื่อน าข้อมูล ดังกล่ าวจะส่ งให้ ฝ่ ายทะเบี ยนวัดผลของสถานศึกษาในการบั นทึกลง
โปรแกรม Bookmark เพื่อรายงานผลคะแนนให้ นักเรียนทราบผลคะแนนตนเอง ซึ่งในการตรวจ
ชิ้นงานของผู้เรียนนั้นเนื่องจากนักเรียนมีจานวนมากทาให้ครูผู้ประเมินจะต้องใช้ระยะเวลาและความ
อดทนอย่างสูงซึ่งส่งผลให้ครูผู้ประเมินเกิดความเหนื่อยล้า รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ประเมินนั้นส่วนใหญ่
จะไม่ได้ใช้แบบวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กระทรวงกาหนดเพราะไม่สะดวกและยุ่งยากต่อ
การนาไปใช้ และในช่วง
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การดาเนินการประเมิน (ระยะเวลาในการประเมิน)
การดาเนิ น การประเมิน ในส่ ว นของระยะเวลาในการประเมิน คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์
ทั้ง 6 สถานศึกษา พบว่า มีการประเมิน เป็น รายคาบเนื่องจากมีการสอดแทรกคุณ ลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ประเมิน ดังนั้นจึงมีการประเมินควบคู่ไประหว่าง
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ โดยการประเมินจะมีเกณฑ์การประเมิน ทั้งที่เป็นเกณฑ์การ
ประเมิ น แบบภาพรวมและเกณฑ์ ก ารประเมิ น แบบแยกประเด็ น ซึ่งขึ้ น อยู่กั บ ครู ผู้ ป ระเมิ น ที่ ว าง
แผนการประเมิน ไว้ป ระกอบกับ สอดแทรกเกณฑ์ การประเมินไว้ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่ อ
สามารถเป็นแนวทางในการบันทึกคะแนนพฤติกรรมของผู้เรียนในการร่วมวินิจฉัย และปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและมี พัฒนาการที่ดีขึ้น ซึ่งในช่วงท้ายของภาคการศึกษาจะมี
การสรุ ป ผลการประเมิ น เพื่ อ น าไปตั ด สิ น ระดั บ คุ ณ ภาพเป็ น รายภาคต่ อ ไป โดยครู ผู้ ป ระเมิ น มี
ภาระหน้าที่ในช่วงท้ายภาคการศึกษาจานวนมากทั้งออกข้อสอบ ตรวจงานผู้เรียน เร่งทาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์รวมทั้งภาระงานอื่น ๆ ทาให้มีการประเมินดูภาพรวมอย่างคร่าวๆ และเร่ งตัดสินระดับ
คุณภาพผู้เรียน
ตาราง 4.13 สรุ ป ผลการสั ง เคราะห์ ก ารประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข องผู้ เรี ย นใน
สถานศึกษาที่ดี
แนวทางการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์
สภาพทั่วไป
ของการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงของ
ผู้เรียน

ผลของการจัดการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

จุดเด่น

จุดด้อย

1. นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ส่วนมาก
เป็นไปตามที่
สถานศึกษากาหนด
2. นักเรียน
สนุกสนานในการ
ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมและทาให้
มีการเรียนรู้
เนื่องจากนักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการ
คิดและการ
ดาเนินการกิจกรรม

1. โรงเรียนจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในโรงเรียนและบริเวณรอบๆ
โรงเรียนในการส่งเสริมการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน รวมทั้งมีการปลูกฝัง
คุณลักษณะ ที่ต้องการให้เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน
2. มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่
เสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้
และสอดคล้องกับสภาพของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบาง
สถานศึกษาจะอยู่ห่างไกล แต่ทา
ให้ครูและนักเรียนมีการทา

บางสถานศึกษาอยู่
ห่างไกลชุมชน ทาให้ไม่
ค่อยได้รับความร่วมกับ
ชุมชนใกล้เคียง
นอกเหนือจากองค์กรที่
โรงเรียนได้ไปเข้าร่วม
กิจกรรมไว้
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แนวทางการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

ผลของการจัดการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
นั้นๆ

จุดเด่น

กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
3. สภาพนักเรียนส่วนใหญ่มี
หลากหลายศาสนาทั้งศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งพื้นฐานนักเรียน
จะมีหลักคาสอนของศาสนาเป็นที่
พึ่ง จึงทาให้นักเรียนมีลักษณะที่ดี
เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว รวมทั้งบาง
สถานศึกษานักเรียนมีพื้นฐานมา
จากครอบครัวที่ดีและเป็นโรงเรียน
สตรีล้วนจึงง่ายต่อการประเมิน
4. มีการส่งเสริมครูให้เข้ารับการ
อบรมด้านการวัดและประเมินผล
และขยายผลให้เพื่อนครูทราบ
5. ผู้อานวยการโรงเรียนสนใจ
ติดตามการประเมินผลและ
ตรวจสอบการพัฒนานักเรียนจาก
รายงานที่ครูผู้ประเมินนาเสนอ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นครูผู้
ประเมินอย่างเป็นระบบ
6. กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ แ ละผู้ ที่
รับผิดชอบประเมินทุกคุณลักษณะ
(โรงเรีย นขนาดใหญ่ พิ เศษ/ใหญ่ )
เนื่ อ งจากมี ค วามพร้ อ มในด้ า น
ทรัพยากรและปัจจัยต่างๆที่เอื้อต่อ
การประเมิ น เช่ น งบประมาณ
ความร่วมมือของครูนักเรียน การ
สนับสนุนการองค์กร สมาคมศิษย์
เก่า ชุมชน เป็นต้น
7. มีการนาเสนอกิจกรรมนักเรียน
(สภ านั ก เรี ย น) ที่ ส่ ง เสริ ม การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

จุดด้อย
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แนวทางการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

การจัดตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาและ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียนใน
สถานศึกษา

ผลของการจัดการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์

1. มีผู้รับผิดชอบ
ในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน
เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบการ
ดาเนินการ ปัญหา
หรืออุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว่างการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน
2. มีการเพิ่ม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่
สถานศึกษา
ต้องการให้เกิดกับ
ผู้เรียนเพิ่มเติม
เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่ดีตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษานั้นๆ
3. เข้าใจนิยาม

จุดเด่น

ของผู้เรียนเอง
8. มีการแจ้งหนังสื อเวียนไปตาม
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ให้ ท ราบถึ ง
รายละเอี ย ดของการเพิ่ ม เติ ม
คุ ณ ลั ก ษณะ/พฤติ ก รรมบ่ งชี้ โ ดย
หัวหน้ากลุ่มสาระขยายผลต่อครูผู้
ประเมิน
1. แบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. ศึกษานิยาม ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้ในแต่คุณลักษณะ
ที่หลักสูตรกาหนดรวมทั้งศึกษา
แนวทางการประเมิน
3. จัดทาพฤติกรรมบ่งชี้เพิ่มเติม
ของสถานศึกษาสาหรับบาง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
หลักสูตรกาหนด เนื่องจากเป็น
คุณลักษณะที่วัดยาก
4. ร่วมกันกาหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของสถานศึกษา
เพิ่มเติม จากเดิมที่หลักสูตร
กาหนด
5. กาหนดพฤติกรรมบ่งชี้เพิ่มเติม
จากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งเกณฑ์การประเมิน
6. มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประเมินและทาความเข้าใจ
หลักการที่หลักสูตรกาหนดให้กับ
ครูผู้ประเมินทราบทั้งคุณลักษณะ
เดิมที่หลักสูตรกาหนดและที่

จุดด้อย

1. โรงเรียนไม่ค่อยมีการ
จัดอบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับหลักการวัด
และประเมินผลให้ครูผู้
ประเมิน หรือขาดการ
ส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว
ทาให้บางครั้งครูไม่
เข้าใจในหลักการบาง
เรื่อง
2. ภาระงานครูเพิ่มขึ้น
บางครั้งกระทบต่อการ
เข้าฟังรายละเอียดของ
การประเมิน
3. การจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
และประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์แต่ไม่ค่อยมี
บทบาทมากนักส่วน
ใหญ่ฝ่ายที่รับผิดชอบ
คือทะเบียนวัดผลของ
สถานศึกษา

106
แนวทางการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

การประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์ของ
ผู้เรียน

การ
ดาเนินการ
ประเมิน
(วิธีการวัด)

ผลของการจัดการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
พฤติกรรมบ่งชี้ใน
แต่ละคุณลักษณะที่
กาหนดเนื่องจากมี
การร่วมกันศึกษา
พิจารณาให้เข้าใจ
ยิ่งขึ้น
1. มีการประเมิน
อย่างเป็นระบบ 2.
นักเรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติและมีการ
เรียนรู้พฤติกรรมที่
ดีระหว่างทา
กิจกรรม

จุดเด่น

สถานศึกษาเพิ่มเติมขึ้น
7. นาผลการประเมินคุณลักษณะ
ในครั้งก่อนมาเป็นหลักในการ
พิจารณาปรับแก้แนวทางการ
ประเมินหรือปรับให้แนวทาง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1. มีการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
กาหนดครบทั้ง 8 คุณลักษณะและ
คุณลักษณะเพิ่มเติม
2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยอาศัย
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายและมี
การระบุผู้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินอย่างชัดเจน
3. ดาเนินการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยมี
หลักฐานแสดงการประเมินจากครู
ผู้ประเมิน
4. สรุปผลการประเมินและนาไป
ตัดสินระดับคุณภาพของผู้เรียน
เพื่อส่งผลดังกล่าวให้กับฝ่าย
ทะเบียนวัดผลในการแจ้งให้
นักเรียนทราบผลการประเมิน
1. มีการประเมิน 1 มีการวางแผนการประเมิน
อย่างเป็นลาดับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย
ขั้นตอนเพื่อเป็น
แทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
แนวทางในการ
รายคาบของครูผู้สอนแต่ละท่าน
ส่งเสริมให้นักเรียน 2. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ
มีคุณลักษณะอันพึง นักเรียน เนื่องจากแต่ละห้อง

จุดด้อย

1. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์บาง
คุณลักษณะเข้าใจยาก
ทาให้ครูผู้ประเมินทา
การประเมินอย่างไม่
เป็นระบบ
2. ครูต้องเสียสละเวลา
และอดทนมากขึ้นต่อ
การประเมินนักเรียน
เนื่องจากจานวน
นักเรียนมีมาก

1. วัดตามสภาพจริง
ซึ่งบางครั้งอาจไม่เป็นไม่
ตามระบบ มีการ
ประเมินนักเรียน
ภาพรวม แต่ถ้านักเรียน
คนใดที่มีลักษณะที่ต้อง
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แนวทางการ
ประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึง
ประสงค์

ผลของการจัดการ
ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
ประสงค์
2. นักเรียนได้
ปรับปรุงตนเองและ
มีความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติส่งผลให้
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

การ
ดาเนินการ
ประเมิน
(เครื่องมือใน

จุดเด่น

ลักษณะนักเรียนไม่เหมือนกัน เช่น
ห้องเด็กเรียนดี ส่วนใหญ่จะมี
พื้นฐานที่ดี
3. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วม
ทากิจกรรมในคาบเรียน
4. ประเมิน จากผลงาน/ชิ้น งาน/
ใบงานของนั ก เรี ย น เช่ น ผลงาน
จากการทางานกลุ่ ม สมุดบัน ทึ ก
ความดี แบบฝึ ก หั ด ในส่ ว นของ
ค าถามปลายเปิ ด เพื่ อ ดู ทั ศ นคติ
ค วาม คิ ด เห็ น ห รื อ ข้ อ ส อ บ วั ด
ส ถ าน ก า ร ณ์ ซึ่ งบ างค รั้ งเป็ น
ส ถ าน ก า รณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จ ริ ง ใน
สถานศึกษา
5. วัดจากกิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยการเข้า
ร่วม การปฏิบัติ ซึ่งครูที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะต้องมีการบันทึก
พฤติกรรม ส่งให้ครูประจาชั้น
6. ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในรายวิชาของครูผู้ประเมิน
7. สรุปพฤติกรรมจากรายคาบ
เพื่อตัดสินผลในช่วงท้ายของภาค
การศึกษา และนาผลการประเมิน
ส่งให้กับฝ่ายทะเบียนวัดผล
1. ทราบถึง
1. ประเมินโดยใช้แบบสังเกต
พฤติกรรมของ
ร่วมกับใบรายชื่อนักเรียนในการ
นักเรียนที่ปฏิบัติไว้ บันทึกพฤติกรรมผู้เรียนระหว่าง
ในแต่ละคาบและมี การจัดการเรียนการสอน

จุดด้อย

ปรับปรุงพฤติกรรมจะ
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ
2. บางช่วงเวลาครูผู้
ประเมินติดภารกิจ/งาน
อื่น ๆ ทาให้ไม่สามารถ
ประเมินได้สม่าเสมอ
3. นักเรียนบางคนขาด
เรียนบ่อยทาให้ไม่
สามารถประเมินได้
(ต้องรู้ถึงสาเหตุที่ขาด
เนื่องจากตัวนักเรียน
อาจจะมีเหตุผล)
4. ครูผู้ประเมินต้อง
สัมผัสกับนักเรียนทุกคน
เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมของนักเรียน
คนนั้นๆ ทาให้ครูต้องใช้
ความพยายาม ใช้
ระยะเวลา ซึ่งการ
ประเมินบางกิจกรรมไม่
สามารถทาได้ ก็เลือก
เฉพาะบางกิจกรรมที่
สะดวก

ครูต้องใช้เวลาตรวจ
ชิ้นงานของนักเรียน
จานวนมากจึงต้องใช้
เวลาและมีความอดทน
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แนวทางการ ผลของการจัดการ
ประเมิน
ประเมิน
คุณลักษณะ คุณลักษณะอันพึง
อันพึง
ประสงค์
ประสงค์
การประเมิน) หลักฐานการ
ประเมินเพื่อ
ตรวจสอบการ
ทางานของครูผู้
ประเมิน
2. นักเรียนมีส่วน
ในการประเมิน
ตนเอง
การ
ดาเนินการ
ประเมิน
(ระยะเวลาใน
การประเมิน)

มีเวลาในการ
ปรับปรุง พัฒนา
ผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามที่
ต้องการ

จุดเด่น

จุดด้อย

2. ประเมินจากการใช้แบบฝึกหัด/
ใบงาน/ข้อสอบในลักษณะคาถาม
ปลายเปิดหรือแบบวัดสถานการณ์
3. สรุปผลการประเมินเพื่อตัดสิน
ผลลงในสมุดบันทึกผลการพัฒนา
ผู้เรียน (ปพ.5) และนาส่งฝ่าย
ทะเบียนวัดผลของสถานศึกษา
1. ประเมินผู้เรียนในชั่วโมงการ
จัดการเรียนการสอนรายคาบ ทา
ให้เห็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดง
ออกมา เพื่อวินิจฉัยพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่ควรมีการปรับปรุง/พัฒนา
และทาการแก้ไขโดยครูผู้ประเมิน
สามารถปรับเปลี่ยน ส่งเสริม
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน
เพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียน
2. ติดตามพัฒนาการของผู้เรียน
และสรุปผลในช่วงท้ายของภาค
การศึกษาเพื่อตัดสินผลการ
ประเมิน

จานวนนักเรียนที่มาก
ประกอบกับในช่วงท้าย
เทอมต้องทาข้อสอบ
ประเมินผลสอบ และ
ภาระงานอื่นๆ ทาให้ครู
จัดสรรหาเวลาในการ
ประเมินไม่เพียงพอจึง
ต้องเร่งการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน
และการสรุปรวมเพื่อ
ตัดสินผล

4.2 ผลการนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสอดคล้องกับการ
ประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็น
นักวิชาการที่ร่วมจัดทาแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานและครูที่เป็ น ผู้ ป ระเมิน คุณ ลั กษณะอันพึ งประสงค์ของผู้ เรียนในสถานศึกษาที่ปฏิบั ติดี
(Good practice) มีส่วนในการพิจารณาถึงสาเหตุของสภาพปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งเสนอ
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แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการประเมินตามหลักสูตร
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ด้ว ยการใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ ม ซึ่งผลการเข้าร่วมสนทนากลุ่ มจาแนก
ออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1) สาเหตุของปัญหาที่พบจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้ เรี ย น และ 2) แนวทางการประเมิน คุ ณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ของผู้ เรียนให้ ส อดคล้ องกับ การ
ประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.2.1 สาเหตุของปัญหาที่พบจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
จากการสนทนากลุ่มเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาที่พบจากการศึกษาสภาพการประเมิน
คุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ของผู้เรียนตั้งแต่ขั้นของการกาหนดคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม
ตัวชี้วัด/พฤติกรรมบ่งชี้ การจัดทาตัวชี้วัด/พฤติกรรมบ่งชี้ วิธีการวัด เครื่องมือ ระยะเวลาในการ
ประเมิน รูปแบบการประเมินและการตัดสินผล พบว่า สาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่มาจากการที่ครูไม่
ทราบและไม่ได้ศึกษาแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานที่ กาหนดอย่ างชั ดเจน เนื่ องจากการผลิ ตคู่ มือของส านัก งานคณะกรรมการศึ กษาขั้ น
พื้น ฐานมีจ านวนน้ อย รวมทั้งการมอบให้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเผยแพร่ไปยัง
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ยั ง ไม่ ชั ด เจน อี ก ทั้ ง เมื่ อ สถานศึ ก ษาได้ รั บ คู่ มื อ ดั งกล่ า วแล้ ว ไม่ ได้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ครูที่มีส่วนสาคัญในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทราบหรือไม่มี
การติดตามเพื่อศึกษาในแต่ละตัวชี้วัด/พฤติกรรมบ่งชี้ วิธีการวัด เครื่องมือ รวมถึงเกณฑ์ในการ
ประเมิ น อย่ างเข้ า ใจ โดยเหตุ ผ ลที่ ส าคั ญ ประการหนึ่ งคื อ เป็ น การสร้ า งภาระงานให้ ค รู เพิ่ ม ขึ้ น
ประกอบกับครูบางท่านแม้จะมีการศึกษาแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่เมื่อเกิดข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจก็ไม่ได้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม
หรือปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการวัด และประเมินผลทาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
รวมทั้งครูยังคงใช้การวัดแบบเดิมเหมือนกับการวัดจิตพิสัยของผู้เรียน เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวก ง่าย
ต่อการประเมิน นอกจากนี้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านวัดและประเมินผลกับสถานศึกษาไม่ได้
ร่วมกันในการจัดประชุม/อบรมมากเท่าที่ควรจึงทาให้ครูไม่เห็นถึงความสาคัญของการประเมินในเรื่อง
ดังกล่าว และบางสถานศึกษายังขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวัดและประเมินผลอีกด้วย
“การผลิตเอกสาร ตาราต่าง ๆ รวมทั้งคู่มือที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวนน้อย ไม่ทั่วถึงทาให้ไม่ทราบแนวทาง
ที่ถูกต้อง”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4 (ครู)
“ในการประชาสัมพันธ์ให้ครูที่มีส่วนในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ทราบรายละเอียดมีน้อย และไม่มีการติดตามเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติอย่างเข้าใจ รวมทั้งเมื่อครูเกิด
ข้อข้องใจหรือสงสัยไม่ศึกษาหรือถามผู้รู้ เพราะกลัวจะถูกเพิ่มภาระงานจึงเกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5 (ครู)
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“บางครั้งแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้บางข้อที่ทางกระทรวงกาหนด เป็นการ
เพิ่ม ภาระงานให้ ครู ซึ่งพู ดตามตรงว่ามีการประเมิ นตามความสะดวกของครูและไม่เป็ นไปตามที่
กระทรวงกาหนด ”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6 (ครู)
“ขาดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านวัดและประเมินผล ทาให้บางครั้งการประเมินผู้ เรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ครูตั้งขึ้น และบางทียังคงเข้าใจวิธีการวัดแบบเดิมที่เหมือนกับการวัดจิตพิสัยของผู้เรียน”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7 (ครู)
4.2.2 แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการประเมิน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นิยามและตัวชี้วัด
จากสภาพปั ญ หา/อุ ป สรรคในการประเมิ น คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ของผู้ เรียนในด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นิยามและตัวชี้วัด ส่วนใหญ่พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัด
มีลักษณะเป็นนามธรรม ยากต่อการวัด นิยามความหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัดไม่
ชัดเจน โดยจากผลการสนทนากลุ่มเพื่อนาเสนอแนวทางดังกล่าว พบว่า สถานศึกษาในแต่ละแห่งต้อง
มีการศึกษา ทาความเข้าใจในเอกสาร ตาราหรือคู่มือที่ทางสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทาขึ้น ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือฝ่ายบริหารที่รับผิ ดชอบเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนจะต้องจัดประชุมชี้แจงให้ครูที่ทาการประเมินทุกท่านรับทราบ รวมทั้งชี้แจงให้เห็น
ถึงความสาคัญของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อีกทั้งในแต่ละสถานศึกษาควรมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการในการพัฒนาและประเมินคุณลัก ษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และจัดทาคู่มือระดับ
สถานศึกษา ในการพิจารณาคุณลักษณะแต่ละตัว พร้อมทั้งปรับแก้พฤติกรรมบ่งชี้ที่ไม่ชัดเจนให้ง่าย
ขึ้นโดยสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ แต่อยู่ในขอบเขตที่สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานก าหนด มี ก ารแตกประเด็ น แต่ ล ะพฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ให้ เข้ า ใจง่ า ยขึ้ น โดยให้ ค รู ภ ายใน
สถานศึกษาร่วมกันเขียนแนวทางดังกล่าวหรือแสดงความคิดเห็นในการจัดทาคู่มือเพื่อความเข้าใจและ
ชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมหรือความพร้อมในด้านทรัพยากรไม่
เหมือนกัน และให้กลุ่มงานวัดและประเมินผลของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการประเมินให้
ชัดเจน นอกจากนี้ควรมีการจัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย
เชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในเรื่องการวัดและประเมินผลมาเป็นผู้ให้ ความรู้และ
อธิบายในหลักการที่ครูเข้าใจไม่ถูกต้อง
“ จัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่าง
ชัดเจนโดยมีการแบ่งหน้าที่ ที่สาคัญควรจัดทาคู่มือระดับสถานศึกษาพิจารณาคุณลักษณะแต่ละตัว

111
พร้อมทั้งปรับแก้พฤติกรรมบ่งชี้ที่ไม่ชัดเจนให้ง่ายขึ้นโดยสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและให้ครู
ที่ทาการประเมินมีส่วนร่วมในการจัดทาคู่มือดังกล่าว”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 (นักวิชาการ)
“ต้องมีการศึกษา ทาความเข้าใจในเอกสาร ตาราหรือคู่มือที่ทางสานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทาขึ้น เพราะถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่เข้าใจจนกลายเป็นปัญหาอีก”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 (นักวิชาการ)
“จัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ ครูมีความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น อาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านวัดและประเมินผลมาเป็นวิทยากรในการบรรยาย”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 (ครูและนักวิชาการ)
“ทาความเข้าใจในแต่ละตัวชี้วัด และปรับพฤติกรรมบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการประเมินใน
สภาพจริงเพื่อที่จะประเมินได้ง่ายและชัดเจนขึ้น”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5 (ครู)
วิธีการวัด
จากสภาพปั ญ หา/อุ ป สรรคในการประเมิ น คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ของผู้ เรียนในด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นิยามและตัวชี้วัด ส่วนใหญ่พบว่า ยังคงใช้การวัดแบบเดิมเหมือนกับการ
วัดจิตพิสั ย วิธีการวัด/ประเมิน ไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้ งขาดการกาหนดผู้ มีส่ว นร่วมในการ
ประเมินที่ชัดเจน ซึ่งจากผลการสนทนากลุ่มเพื่อนาเสนอแนวทางดังกล่าว พบว่า คณะกรรมการใน
การพัฒ นาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาควรมีการแบ่งแยกการ
ประเมิ น คุ ณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค์ ของผู้ เรียนให้ ชั ดเจนโดยกาหนดเป็ น สองส่ ว น ส่ ว นแรกวัด /
ประเมิน จากกลุ่ มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นการบูรณาการไปกับการเรียนการสอนในแต่ล ะรายวิช า
เนื่องจากในแผนการจัดการเรียนการสอนของครูจะต้องมีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนไว้ ส่วนที่สองเป็นการวัด/ประเมินจากกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ซึ่งพิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ เช่น กิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน กิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒ นาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นต้น โดยจะต้องมี
วิธี ก ารวั ด /ประเมิ น ที่ ห ลากหลายและไม่ ส ร้า งภาระให้ กั บ ครูผู้ ส อนเพิ่ ม ขึ้ น ในขณะที่ ผู้ ป ระเมิ น
คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ควรมีความหลากหลาย มีการระบุอย่างชัดเจนว่าใครที่มีบทบาทหน้าที่
ส าคั ญ ต่ อการวัด/ประเมิน บ้ างโดยเฉพาะครูผู้ ส อนที่จะเป็น ผู้ ใกล้ ชิ ดและรู้จักนั กเรียนเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้เพื่อนก็มีบทบาทสาคัญในการประเมินเพื่อนด้วยกันเองเนื่องจากจะรู้นิสัยใจคอ พฤติกรรม
เวลาที่อยู่ร่วมกัน หรือแม้กระทั่งการประเมินตนเองที่จะสามารถบอกถึงพฤติกรรมตนเองได้ ดังนั้น ผู้ที่
มีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ค วรประกอบด้ ว ย ครูป ระเมิ น เพื่ อ น
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ประเมินและประเมินตนเอง โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือบริบทที่เหมาะสม และนาคะแนนมาถ่วง
น้าหนักให้เกิดความยุติธรรม อีกทั้งวิธีการวัด/ประเมินควรมีการวัดมากกว่าหนึ่งครั้ง และทิ้งระยะเวลา
ให้เหมาะสมเพื่อดูพัฒนาการ พฤติกรรม ความคิดและสภาพจิตใจของผู้เรียน
“คณะกรรมการการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาควรมีการ
แบ่งแยกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยแบ่งเป็นสองส่วน สาหรับส่วนแรกวัด/
ประเมินจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่วนที่สองเป็นการวัด/ประเมินจากกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งวิธีการและผู้ประเมินควรมีความหลากหลาย”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 (นักวิชาการ)
“ผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควรมีความรู้ในด้านหลักการวัดและประเมินผล รวมทั้ง
ควรมีความหลากหลายเพื่ อยุติธรรม โดยเฉพาะคนที่ อยู่ใกล้ ชิดตัว นักเรียน เช่น ครูผู้ส อน เพื่ อน
รวมถึงตัวนักเรียนเอง”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 (นักวิชาการ)
“ครูแต่ละท่านควรมีวิธีการวัด/ประเมินที่หลากหลายเพื่อสามารถสังเกตพฤติกรรมนักเรียนได้
รอบด้าน แต่จะต้องไม่สร้างภาระให้กับครูผู้สอนเพิ่มขึ้น”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 (ครูและนักวิชาการ)
“ในการจัดทาแผนการเรียนการสอนของครูจะมีการบูรณาการการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งควรมีการระบุอย่างชัดเจนว่าจะประเมินคุณลักษณะใดบ้าง”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6 (ครู)
เครื่องมือวัด
จากสภาพปั ญ หา/อุ ป สรรคในการประเมิ น คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ของผู้ เรียนในด้าน
เครื่องมือวัด พบว่า ส่วนใหญ่เครื่องมือขาดความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ บางสถานศึกษาไม่มีเครื่องมือ
ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และเครื่องมือที่ใช้ไม่เหมาะสม/ไม่มีคุณภาพ
ซึ่งจากผลการสนทนากลุ่ มเพื่อน าเสนอแนวทางดังกล่าว พบว่า ในการประเมินคุณ ลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนควรมีการกาหนดเครื่องมือสาเร็จที่เป็นมาตรฐานในเชิงวิชาการ ซึ่งจัดทาให้มีความ
น่ า เชื่ อ ถื อ และสามารถใช้ ได้ ในทุ ก สถานศึ ก ษาเพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจนในทางปฏิ บั ติ อี ก ทั้ งใน
สถานการณ์ บ างสถานศึ ก ษาอาจจะมี ก ารปรับ เปลี่ ย นเครื่อ งมื อ ดั งกล่ าวไปตามบริ บ ทหรือ ความ
เหมาะสมและสะดวกที่จะสามารถนาไปใช้ได้จริง มีลักษณะที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแต่ต้องสอดคล้องกับ
เครื่องมือสาเร็จที่มีการกาหนดไว้ และเครื่องมือนั้นจะต้องมีความหลากหลาย และมีวิธีการประเมินได้
หลายวิธีเพื่อนาผลมาสรุปเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนภาพรวมว่าส่วนใหญ่มีลักษณะอย่างไร ซึ่งอาจจะ
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เป็ นการเพิ่มภาระให้ครูมากขึ้นแต่จะได้เห็ นพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้มากขึ้น นอกจากนี้
เครื่องมือที่ใช้จะต้องสะดวกในการประมวลผล/แปลผล เพื่อนาผลคะแนนที่ได้ออกมา ไปเทียบกับ
เกณฑ์รูบริคที่กาหนด ซึ่งในการใช้เครื่องมือดังกล่าวผู้ที่จะนาไปใช้ในประเมินจะต้องมีความเข้าใจใน
เครื่องมือด้วย
“มี ก ารก าหนดเครื่ อ งมื อ ส าเร็จ ที่ เป็ น มาตรฐานในเชิ ง วิ ช าการและสามารถใช้ ได้ กั บ ทุ ก
สถานศึกษา ซึ่งในบางสถานการณ์อาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
สถานศึกษานั้นๆ ”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 (นักวิชาการ)
“เครื่องมือที่ดีควรมีความหลากหลาย และทาให้ผู้เรียนสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาให้
ได้มากที่สุด รวมทั้งเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนแต่อาจจะเพิ่มภาระให้ครูมากขึ้น”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 (นักวิชาการ)
“เครื่องมือที่ใช้จะต้องสะดวกในการประมวลผล/แปลผลเพื่อนาผลคะแนนที่ได้ออกมาไป
เทียบกับเกณฑ์รูบริคที่กาหนด”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 (ครูและนักวิชาการ)
รูปแบบการตัดสินผล
จากสภาพปั ญ หา/อุ ป สรรคในการประเมิ น คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ของผู้ เรียนในด้าน
รูป แบบการตัดสิน ผล พบว่า การตัดสินผลการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริงและเกณฑ์รูบริคที่
กาหนดไม่ครอบคลุม ซึ่งจากผลการสนทนากลุ่มเพื่อนาเสนอแนวทางดังกล่าว พบว่า ในการใช้เกณฑ์
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นแบบเกณฑ์การประเมินแบบภาพรวมหรือ เกณฑ์
การประเมิน แบบแยกส่ ว นควรมีการตรวจสอบเกณฑ์ การประเมิ นนั้ น โดยการนาไปทดลองใช้กั บ
นั กเรี ย นบางส่ วนก่อนแล้ ว พิ จ ารณาว่าคะแนนที่ ครูแต่ ล ะท่านได้ระบุ มีความสอดคล้ องกัน หรือไม่
ประกอบกับ น าเกณฑ์ การประเมิน ดังกล่ าวไปให้ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์การวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาพิจารณาความถูกต้อง หลังจากนั้นอาจจะมีการปรับแก้แล้วนาไปใช้จริง ซึ่ง
ในแต่ละสถานศึกษาอาจมีการกาหนดเกณฑ์เพิ่มเติมหรือเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาเองโดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
“ควรมีการตรวจสอบเกณฑ์การประเมินนั้นโดยการนาไปทดลองใช้กับนักเรียนบางส่วนก่อน
แล้วดูว่าครูแต่ละท่านมีการให้คะแนนที่สอดคล้องกันหรือไม่”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 (นักวิชาการ)
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“น าเกณฑ์ ก ารประเมิ น ดั งกล่ า วไปให้ อ าจารย์ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร์ก ารวั ด และ
ประเมินผลทางการศึกษาพิจารณาความถูกต้อง”
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 (นักวิชาการ)
ตาราง 4.14 สรุปการนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจากการ
สนทนากลุ่ม (Focus groups)
กรอบแนวคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นิยาม
และตัวชี้วัด

วิธีการวัด

เครื่องมือวัด

รูปแบบการตัดสินผล

การนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ศึ ก ษาเอกสาร ต าราหรื อคู่ มื อที่ ทางส านัก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานจัดทาขึ้น
- มี การประชุม ชี้แจงให้ ครูที่ทาการประเมินทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประเมิน
- จัดทาคู่มือระดับสถานศึกษาโดยปรับแก้พฤติกรรมบ่งชี้ที่ไม่ชัดเจนให้ง่าย
ขึ้นและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
- จัดอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
- แบ่งแยกการประเมินเป็นสองส่วน
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้
2) กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
- มีวิธีการที่หลากหลายและไม่สร้างภาระให้กับครูผู้สอน
- มีการระบุผู้ประเมินอย่างชัดเจน โดยเฉพาะครูประเมิน เพื่อนประเมินและ
การประเมินตนเอง
- มีการวัดมากกว่าหนึ่งครั้ง และทิ้งช่วงระยะเวลาให้เหมาะสม
- มีการกาหนดเครื่องมือสาเร็จที่เป็นมาตรฐานในเชิงวิชาการ
- เครื่องมือมีความหลากหลาย ประเมินได้หลายวิธี
- เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนและสอดคล้องกับเครื่องมือสาเร็จทีม่ ีการกาหนด
- เครื่องมือที่ใช้จะต้องสะดวกในการประมวลผล/แปลผล
- ผู้ประเมินควรมีความรู้ความเข้าใจกับเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- มีการตรวจสอบเกณฑ์การประเมินนั้นโดยการนาไปทดลองใช้
- ให้ อาจารย์ ที่มี ค วามเชี่ ย วชาญในศาสตร์ การวัด และประเมิ น ผลทางการ
ศึกษาพิจารณาความถูกต้อง

ผลการสั ง เคราะห์ ก ารน าเสนอแนวทางการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย น
สอดคล้องกับการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากผลข้อมูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งจากเอกสารแนวปฏิบัติ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการสารวจ
สภาพและปัญหาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (เชิงปริมาณ) ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจากสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี (Good practice) ผลการนาเสนอ
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แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการสนทนากลุ่ม (Focus group) มีรายละเอียด
ดังนี้
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
สถานศึ กษาในแต่ล ะแห่ งควรมีก ารจัด ตั้งคณะกรรมการพั ฒ นาและประเมิน คุ ณ ลั กษณะ
อัน พึงประสงค์ของผู้ เรีย นเพื่อพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มีคุณ ลั กษณะอัน พึงประสงค์ รวมทั้ งมีคุณ ลั กษณะ
อั น พึ ง ประสงค์ เพิ่ ม เติ ม ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดในสถานศึ ก ษาบางแห่ ง โดยบทบาทหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรปฏิบัติดังนี้ 1) มีการแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดาเนินการโดยครู
ที่ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มจะต้ อ งมี ก ารเสนอความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น พิ จ ารณาในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ยังไม่ชัดเจนและไม่สามารถดาเนินการประเมินได้ มีการประสานงานเพื่อ
ขยายผลที่ได้ให้เพื่อนครูที่มีส่วนในการประเมินทราบ 2) มีการศึกษานิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ใน
แต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้งแนวทางในการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดังกล่ าวเพื่อให้ เกิดความเข้าใจร่วมกัน 3) จัดทาคู่มือระดับสถานศึกษาโดยการกาหนด
พฤติกรรมบ่งชี้เพิ่มเติมให้เหมาะกับสภาพสถานศึกษาสาหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ไม่ชัดเจน
และจัดการประเมินได้ยากหรือครูผู้ประเมินมีการกาหนดรายละเอียดของคุณลักษณะแต่ละข้อมากขึ้น
เพื่อปรับการประเมินให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน 4) ร่วมกันกาหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพิ่มเติมของสถานศึกษาและพฤติกรรมบ่งชี้ใหม่และ 5) จัดประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจ
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้ครูผู้ประเมินและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนในสถานศึกษาควรมีการ
จัดการประเมิน ผู้เรี ยนอย่ างเป็ น ระบบ โดยประเมิน คุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์ตามที่ส ถานศึกษา
กาหนดรวมทั้งคุณลักษณะเพิ่มเติมสาหรับสถานศึกษาบางแห่ง อีกทั้งควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายและมี
การระบุผู้มีส่วนร่วมในการประเมินอย่างชัดเจน เช่น ครูประเมิน เพื่อนประเมินหรือนักเรียนมีการ
ประเมินตนเอง และครูดาเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยมีหลักฐานแสดง
การประเมิน และนาผลการประเมินดังกล่าวมาสรุปเพื่อนาไปตัดสินระดับคุณภาพของผู้เรียน และ
ส่งผลดังกล่าวให้กับฝ่ายทะเบียนวัดผลในการแจ้งให้นักเรียนทราบผลการประเมิน
การดาเนินการประเมิน (วิธีการวัด)
สถานศึกษาควรมีการแบ่งการประเมินเป็นสองส่วนโดยประเมินจากการบูรณาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และประเมินจากการจัดกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา ซึ่งในการประเมินจาก
การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมีลาดับขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 1) วางแผนการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ประเมินเพื่อนาไปใช้ใน
การประเมินรายคาบ 2) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน เนื่องจากลั กษณะนักเรียนแต่ละห้องและ
แต่ ล ะบุ ค คลไม่ เหมื อ นกัน (ศึก ษาตั้ งแต่ ค าบแรกของการจัด การเรีย นการสอน) 3) ประเมิน จาก
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การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการทากิจกรรมในคาบเรียน 4) ประเมินจากผลงาน/ชิ้นงาน/
ใบงานของนักเรียน เช่น ผลงานจากการทางานกลุ่ม สมุดบันทึกความดี แบบฝึกหัดในส่ วนของ
คาถามปลายเปิดเพื่อดูทัศนคติ ความคิดเห็นหรือข้อสอบวัดสถานการณ์ 5) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาของครูผู้ประเมิน 6) สรุปรวมผลการประเมินพฤติกรรม
รายคาบในช่วงท้ายภาคการศึกษาเพื่อตัดสินผลระดับคุณภาพ นอกจากนี้ยังรวมทั้งการประเมินจาก
การจัดกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษาอีกด้วย
การดาเนินการประเมิน (เครื่องมือวัด)
สถานศึกษาสามารถบู ร ณาการการใช้แบบสั งเกตร่วมกับใบรายชื่อนั กเรียนในการบั นทึ ก
พฤติกรรมผู้ เรีย นระหว่างการจั ดการเรียนการสอนรวมทั้ งสามารถใช้แบบฝึ กหั ด/ใบงาน/ข้อสอบ
ในลักษณะคาถามปลายเปิดหรือแบบวัดสถานการณ์ ซึ่งหลังจากที่มีการประเมินและตรวจสอบผลงาน
สามารถใช้เป็นหลักฐานในการสรุปผลการประเมินเพื่อตัดสินผลลงในสมุดบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน
(ปพ.5) และนาส่งฝ่ายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษา
การดาเนินการประเมิน (ระยะเวลาในการประเมิน)
สถานศึกษาควรประเมินผู้เรียนเป็นรายคาบ ซึ่งสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนใน
แต่ละคาบ โดยการวินิจฉัยผู้เรียนและนาข้อที่ควรแก้ไขมาปรับปรุงให้ผู้เรียนมีลักษณะตามทีต้องการ
มากที่สุด โดยหลังจากที่มีการประเมินแล้วจะมีการสรุปผลรวมการประเมินเพื่อการตัดสินผลระดับ
คุณภาพเป็นรายภาค
ตาราง 4.15 สรุป ผลการน าเสนอแนวทางการประเมิน คุณ ลักษณะอัน พึ งประสงค์ของผู้เรี ยน
สอดคล้องกับการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรอบแนวคิด
การนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึง
1) การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง
ประสงค์นิยาม ตัวชี้วัด/ ประสงค์ของผู้เรียน
พฤติกรรมบ่งชี้
1.1 แบ่ งหน้ าที่ ผู้ รับ ผิ ดชอบในคณะกรรมการพั ฒ นาและประเมิ น
(การประเมินคุณลักษณะ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ชัดเจน
อันพึงประสงค์)
1.2 ศึกษาเอกสาร/คู่มือตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานจั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นิ ย าม ตั ว ชี้ วั ด
พฤติกรรมบ่งชี้ในแต่คุณลักษณะ ที่หลักสูตรกาหนดรวมทั้งศึกษา
และร่วมกาหนดแนวทางการประเมิน
1.3 จั ด ท าคู่ มื อ ระดั บ สถานศึ ก ษาโดยการก าหนดพฤติ ก รรมบ่ ง ชี้
เพิ่มเติมให้เหมาะกับสภาพสถานศึกษาสาหรับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ไม่ชัดเจนและจัดการประเมินได้ยาก
1.4 ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ เพิ่ ม เติ ม ของสถานศึ ก ษา
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กรอบแนวคิด

การดาเนินการประเมิน
(วิธีการวัด)

การนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รวมทั้ งนิ ย ามและพฤติก รรมบ่ งชี้ ของคุณ ลั ก ษณะใหม่ ส าหรับ
สถานศึกษาที่มีความพร้อมสูง
1.5 จัด ประชุ ม ชี้ แ จงและท าความเข้ าใจรายละเอี ย ดเกี่ย วกั บ การ
ประเมินให้กับครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งจัดอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยนควรมีการอย่างเป็น
ระบบ
2.1 มีก ารประเมิน คุ ณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ ตามที่ ส ถานศึ กษา
กาหนดรวมทั้งคุณลักษณะเพิ่มเติม
2.2 จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายและมี
การระบุผู้มีส่วนร่วมในการประเมินอย่างชัดเจน เช่น ครูประเมิน เพื่อน
ประเมินหรือมีการประเมินตนเอง
2.3 ดาเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยมี
หลักฐานแสดงการประเมินจากครูผู้ประเมิน
2.4 สรุปผลการประเมินและนาไปตัดสินระดับคุณภาพของผู้เรียน
เพื่อส่งผลดังกล่าวให้กับฝ่ายทะเบียนวัดผลในการแจ้งให้นักเรียนทราบ
ผลการประเมิน
มีการแบ่งการประเมินเป็นสองส่วนโดยประเมินจากการบูรณาการใน
กลุ่ มสาระการเรีย นรู้และประเมิ น จากการจัด กิจ กรรม/โครงการของ
สถานศึกษา
1) ประเมินจากการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
1.1 วางแผนการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ โ ดย
สอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ประเมินเพื่อนาไปใช้ใน
การประเมินรายคาบ
1.2 ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของนั ก เรี ย น เนื่ อ งจากลั ก ษณะ
นักเรียนแต่ละห้องและแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน (ศึกษาตั้งแต่คาบแรก
ของการจัดการเรียนการสอน)
1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการ
ทากิจกรรมในคาบเรียน
1.4 ประเมิ น จากผลงาน/ชิ้ น งาน/ใบงานของนั ก เรี ย น เช่ น
ผลงานจากการทางานกลุ่ม สมุดบันทึกความดี แบบฝึกหัดในส่วนของ
คาถามปลายเปิดเพื่อดูทัศนคติ ความคิดเห็นหรือข้อสอบวัดสถานการณ์
1.5 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในรายวิชาของครูผู้ประเมิน
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กรอบแนวคิด

การดาเนินการประเมิน
(เครื่องมือวัด)

การดาเนินการประเมิน
(ระยะเวลาในการ
ประเมิน)

การนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.6 สรุปรวมผลการประเมินพฤติกรรมรายคาบในช่ว งท้ายภาค
การศึกษาเพื่อตัดสินผลระดับคุณภาพ
2) ประเมินจากการจัดกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา
1) แบบสังเกตร่วมกับใบรายชื่อนักเรียนในการบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2) แบบฝึกหัด/ใบงาน/ข้อสอบในลักษณะคาถามปลายเปิดหรือแบบวัด
สถานการณ์
3) สรุปผลการประเมินเพื่อตัดสินผลลงในสมุดบันทึกผลการพัฒนา
ผู้เรียน (ปพ.5) และนาส่งฝ่ายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษา
1) ประเมินผู้เรียนเป็ นรายคาบ ซึ่งสามารถติดตามความก้าวหน้ าของ
ผู้ เรี ย นในแต่ ล ะคาบ โดยการวินิ จ ฉั ยผู้ เรียนและน าข้อ ที่ ค วรแก้ ไขมา
ปรับปรุงให้ผู้เรียนมีลักษณะตามทีต้องการมากที่สุด
2) สรุปผลรวมการประเมินเพื่อการตัดสินผลระดับคุณภาพเป็นรายภาค

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจาก
การวิเคราะห์ แนวปฏิบั ติดี ” มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ ส ภาพและ
ปัญหาของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2) เพื่อวิเคราะห์แนวทางการประเมิน
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข องผู้ เรี ย นที่ ดี 3) เพื่ อ น าเสนอแนวทางในการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนสอดคล้องกับการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ระยะที่ 1 สารวจสภาพและปัญ หาของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ของครูทั่วประเทศโดยแบ่งตามเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และขนาดโรงเรียน จานวน
1,240 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 วิเคราะห์ แนวทางการประเมิ น คุณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค์ ของผู้ เรีย นที่ ดี จาก
สถานศึกษาที่ปฏิบัติดี (Goodpractice) จานวน 6 สถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสั มภาษณ์และ
แบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ระยะที่ 3 น าเสนอแนวทางในการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย น จาก
นักวิชาการที่ร่วมจัดทาแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 10 ท่านและครูที่เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนใน
สถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ดี (Good practice) โดยสถานศึ ก ษาละ 10 คน โดยการจั ด สนทนากลุ่ ม
เครื่องมือที่ใช้ คือ แนวทางการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content
analysis)
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สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยเรื่องการนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
จากการวิเคราะห์ แนวปฏิบั ติดี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2) ผลการวิเคราะห์แนวทางการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ดี และ 3) ผลการนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนสอดคล้องกับการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ครูส่วนใหญ่มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 คุณลักษณะ บางสถานศึกษา
มีการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมและมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมิน
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นโดยเมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง วิ ธี ก ารวั ด /ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
อัน พึ งประสงค์ของผู้ เรี ย น พบว่า ครูส่ ว นใหญ่ ใช้ วิธีก ารสั งเกต รองลงมาเป็ น การบั น ทึ กกิจ กรรม
สาหรับเครื่องมือจะใช้แบบสังเกต รองลงมาคือ แบบบันทึกกิจกรรม เมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาใน
การประเมิน ช่วงเวลาที่โรงเรียนส่วนใหญ่ทาการประเมิ น คือ รายภาค รองลงมาจะเป็นรายคาบ
ซึ่งจะคล้ายกับ การตัดสิ นผลการประเมินคุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนที่พบว่าส่ วนใหญ่ มี
การตั ด สิ น ผลเป็ น รายภาครองลงมาเป็ น รายคาบ ในระดั บ เกณฑ์ การประเมิ น ครูมี ก ารใช้ เกณฑ์
การประเมิ น คุ ณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค์ 4 ระดั บ ได้ แก่ ดี เยี่ย ม ดี ผ่ าน ไม่ ผ่ าน มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ 3 ระดับ ได้แก่ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ซึ่งเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม
เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอั นพึงประสงค์ พบว่า ส่วนใหญ่
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัดมีลักษณะเป็นนามธรรม ยากต่อการวัด ในส่วนของวิธีการวัด/
ประเมินพบว่า ยังคงใช้การวัดแบบเดิมเหมือนกับการวัดจิตพิสัย รองลงมาคือ วิธีการวัด/ประเมินไม่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม สาหรับเครื่องมือวัด พบว่า เครื่ องมือขาดความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ รองลงมา
คือ ไม่มีเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และรูปแบบการตัดสินผล
พบว่า การตัดสิ น ผลการประเมิ น ไม่ตรงกับ ความเป็น จริง รองลงมาคื อ เกณฑ์ รูบริคที่ กาหนดไม่
ครอบคลุม
5.2 ผลการวิเคราะห์แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาที่ดี
สถานศึ ก ษาที่ ดี มี ก ารประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย น โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการของสถานศึ ก ษาขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ห น่ ว ยงานในสถานศึ ก ษาที่ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบในการ
ประเมิน เพื่อพัฒ นาผู้ เรีย นให้ มีคุณ ลักษณะตามที่ สถานศึกษาต้องการ รวมทั้งมีคุณ ลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์เพิ่มเติมที่สถานศึกษากาหนด โดยบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนี้
1) มีการแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดาเนินการประเมิน 2) มีการศึกษานิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรม
บ่งชี้ในแต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้งแนวทางในการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน 3) มีการกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้เพิ่มเติมจากที่
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หลักสูตรกาหนดสาหรับคุณลักษณะบางข้อที่ทาการประเมินได้ยาก 4) ร่วมกันกาหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์เพิ่มเติมของสถานศึกษาและพฤติกรรมบ่งชี้ใหม่ 5) จัดประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจ
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้ครูผู้ประเมินและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบขั้นตอน ในส่วนของ
วิธีการวัดมีการวางแผนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูผู้ประเมินเพื่อนาไปใช้ในการประเมิน รายคาบโดยศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนก่อน
เนื่องจากลักษณะนักเรียนแต่ละห้องและแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน และทาการสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียนระหว่างการทากิจกรรมในคาบเรียนรวมทั้งประเมินจากผลงาน/ชิ้นงาน/ใบงานของนักเรียนที่
ครู ม อบหมาย ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ วัด มี ก ารใช้ แ บบสั งเกตร่ว มกั บ ใบรายชื่ อ นั ก เรีย นในการบั น ทึ ก
พฤติกรรมผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนประกอบกับใช้แบบฝึกหัด/ใบงาน/ข้อสอบในลักษณะ
คาถามปลายเปิดหรือแบบวัดสถานการณ์ และหลังจากการประเมินควรมีการสรุปผลการประเมินเพื่อ
ตัดสินผลลงในสมุดบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5) และนาส่งฝ่ายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษา
นอกจากนี้ระยะเวลาในการประเมินในสถานศึกษาที่ดีส่วนใหญ่ จะมีการประเมินผู้เรียนเป็นรายคาบ
ซึ่งสามารถติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในแต่ละคาบ โดยการวินิจฉัยผู้เรียนและนาข้อที่ควรแก้ไข
มาปรับปรุงให้ผู้เรียนมีลักษณะตามทีต้องการมากที่สุด อีกทั้งยังมีการสรุปผลรวมการประเมินเพื่อการ
ตัดสินผลระดับคุณภาพเป็นรายภาค
5.3 ผลการนาเสนอแนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสอดคล้องกับการ
ประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาในแต่ละแห่งต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยมีหน้าที่อย่างชัดเจน ดังนี้ 1) แบ่งหน้าที่ครูผู้รับผิดชอบใน
คณะกรรมการพัฒ นาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2) ศึกษานิยาม ตัวชี้วัด
พฤติกรรมบ่งชี้ในแต่คุณลักษณะที่หลักสูตรกาหนดรวมทั้งศึกษาแนวทางการประเมิน 3) จัดทาคู่มือ
ระดับ สถานศึ กษาโดยการก าหนดพฤติ กรรมบ่ งชี้ เพิ่ ม เติม ให้ เหมาะกั บ สภาพสถานศึ กษาส าหรับ
คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ที่ ไม่ ชั ด เจนและจั ด การประเมิ น ยากหรื อ ครู ผู้ ป ระเมิ น มี ก ารก าหนด
รายละเอียดของคุณลั กษณะแต่ละข้อมากขึ้นเพื่อปรับการประเมินให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอน 4) ร่วมกันกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมของสถานศึกษาและพฤติกรรมบ่งชี้
ใหม่และ 5) จัดประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนให้ครูผู้ประเมินและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้ในการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผู้เรียนในสถานศึกษาควรมีการจัดการประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดตั้ง
คณะกรรมพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระบุผู้มีส่วนร่วมในการประเมินอย่างชัดเจน
เช่น ครู ป ระเมิน เพื่ อนประเมิน และตั ว นั กเรีย นร่ว มประเมิ น ตนเอง เป็ น ต้น ในด้านวิธีการวัด /
ประเมินมีการแบ่งการประเมินเป็นสองส่วนโดยประเมินจากการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ประเมินจากการจัดกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา ซึ่งในการประเมินของกลุ่มสาระการเรียนรู้ก
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ควรมี ล าดั บ ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ดั งนี้ 1) วางแผนการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ โดย
สอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ประเมินเพื่อนาไปใช้ในการประเมินรายคาบ 2) ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน เนื่องจากลักษณะนักเรียนแต่ละห้องและแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน (ศึกษา
ตั้งแต่คาบแรกของการจัดการเรียนการสอน) 3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่าง
การทากิจกรรมในคาบเรียน 4) ประเมินจากผลงาน/ชิ้นงาน/ ใบงานของนักเรียน เช่น ผลงานจากการ
ทางานกลุ่ม สมุดบันทึกความดี แบบฝึกหัดในส่วนของคาถามปลายเปิดเพื่อดูทัศนคติ ความคิดเห็น
หรือข้อสอบวัดสถานการณ์ 5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
ของครูผู้ประเมิน 6) สรุปรวมผลการประเมินพฤติกรรมรายคาบในช่วงท้ายภาคการศึกษาเพื่อตัดสิน
ผลระดับคุณภาพ นอกจากนี้ยังรวมทั้งการประเมินจากการจัดกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา
สาหรับ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสามารถใช้ แบบสังเกตร่วมกับใบรายชื่อนักเรียนในการบันทึก
พฤติกรรมผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับแบบฝึกหัด/ใบงาน/ข้อสอบในลักษณะ
คาถามปลายเปิดหรือแบบวัดสถานการณ์ โดยในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น
ควรมีการประเมินผู้เรียนเป็นรายคาบ และในช่วงท้ายภาคการศึกษาควรมีการสรุปรวมผลการประเมิน
เป็นรายคาบ
อภิปรายผล
1. การสารวจสภาพและปัญหาของการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
จากการศึกษาสภาพการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน พบว่า ครูส่วนใหญ่มี
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 คุณลักษณะ รวมทั้งบางสถานศึกษามีการกาหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อศึกษานิยาม ความหมายแต่ล ะคุณ ลักษณะ ตัวชี้วัด และการจัดทาตัว /
พฤติกรรมบ่งชี้ เกณฑ์การให้คะแนน โดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ในด้านวิธีการวัด/ประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ครูใช้วิธีการประเมินจากการสังเกตมากที่สุด รองลงมา คือ การประเมินจากผลงาน/การ
บันทึกกิจกรรม สาหรับเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูจะใช้แบบสังเกตมาก
ที่สุด รองลงมาคือใบงาน/ใบบันทึกกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในเชิงคุณภาพจากสถานศึกษา
ที่ป ฏิ บั ติดี (Good practice) เนื่ องจากการสั งเกตเป็ น วิธีการที่ ง่ายและสะดวกต่อ ประเมิน มั กจะ
สอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ทาให้สามารถบูรณาการควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน
ในด้ านระยะเวลาในการประเมิ น พบว่า ครูส่ ว นใหญ่ จะประเมิ น เป็ น รายภาค รองลงมาคือ การ
ประเมิ น เป็ น รายคาบ ซึ่ งจะแตกต่ างการศึ ก ษาในเชิ งคุ ณ ภาพจากสถานศึ ก ษาที่ ป ฏิ บั ติ ดี (Good
practice) ที่จ ะเน้ น การประเมิน รายคาบเพราะในแต่ล ะคาบที่ส อนจะมีการบัน ทึกพฤติกรรมของ
ผู้เรียนไว้ และสรุปรวมคะแนนในช่วงปลายภาค ซึ่งจากข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า
สอดคล้องสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) ที่กล่าวว่า สถานศึกษาควรจัดให้มี
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การประเมิ น เป็ น ระยะ ๆ เป็ น รายสั ป ดาห์ รายเดื อ น รายภาคหรื อ รายปี เพื่ อ สั่ งสมและพั ฒ นา
คุณลักษณะอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน สาหรับการตัดสินผลการประเมิน ครูส่วนใหญ่จะตัดสิน
ผลเป็ น รายภาค รองลงมาคื อ การตัดสิ นผลเป็ นรายคาบ ซึ่งแตกต่างกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน (2551) ที่กล่ าวถึงการสรุปประเมิน ผลเมื่อจบปีสุ ดท้ายของแต่ล ะระดับการ
การศึกษา ในด้านเกณฑ์การประเมิน พบว่า ครูส่วนใหญ่ใช้ระดับเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 4 ระดับ ได้แก่ ดี เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน และมีการใช้เกณฑ์การประเมิน แบบองค์รวม
(holistic rubric) โดยสอดคล้องสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551)
ส าหรั บ ปั ญ หาการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เรี ย นเกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด พบว่า ส่วนใหญ่คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัดมีลักษณะเป็น
นามธรรม ยากต่อการวัด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในเชิงคุณภาพจากสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี (Good
practice) เนื่องจากในสถานการณ์จริงคุณลักษณะบางคุณลักษณะไม่สามารถวัดได้โดยตรง อีกทั้ง
คุณลักษณะบางตัวยังไม่สามารถนาไปร่วมประเมินได้ในบางรายวิชา เช่น การประเมินรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ รักความเป็นไทย ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ในกระบวนการบันทึกคะแนนลงโปรแกรมเพื่อ
รายงานผลต้องรายงานคุณลักษณะทุกตัว ในด้านวิธีการวัดพบว่า ยังคงใช้การวัดแบบเดิมคล้ายกับ
การวัด จิ ตพิ สั ย รวมทั้งขาดการกาหนดผู้ มีส่ วนร่ว มในการประเมินที่ ชัดเจน ซึ่งสอดคล้ องกับนวน
ละออง หงส์ ภูและวารุณี ลั ภ นโชคดี (2552) ที่กล่ าวถึง การประเมินโดยครูผู้ สอนคนเดียวมักจะ
เป็นไปตามการรับรู้ของครู ซึ่งอาจเป็นผลการวัดและประเมินที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง จึงควรให้
ผู้เรียนมีการประเมินตนเองด้วย สาหรับเครื่องมือพบว่า ส่วนใหญ่ เครื่องมือขาดความเป็นไปได้ใน
เชิงปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ เบญจลักษณ์ กุลวุฒิ (2555) และภาณุภัทร ลิ้มจารูญ (2551) ที่กล่าวว่า
ในโรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดเครื่องมือในการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างชัดเจน
เครื่องมือวัดยั งมีคุณ ภาพไม่เพี ยงพอ อีกทั้ งการสร้างเครื่องมือส่ ว นใหญ่ มุ่ งพัฒ นาแบบสอบวัด ผล
สั มฤทธิ์มากกว่าการสร้ างแบบวัดคุ ณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ ท าให้ ไม่ส ามารถวัด พฤติ กรรมหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ในสถานศึกษาบางสถานศึกษายังไม่มีเครื่องมือที่
ชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในเชิงคุณภาพจากสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี (Good practice) ที่ว่า
บางครั้งครูไม่เครื่องมือแต่ประเมินโดยดูพฤติกรรมนักเรียนภาพรวมเนื่องจากภาระงานและจานวน
นักเรียนมาก
2. วิเคราะห์แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจากสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี
(Good practice)
จากการศึ ก ษาการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย นสถานศึ ก ษาที่ ดี
(Good practice) พบว่า ส่วนใหญ่มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 คุณลักษณะ
ประกอบด้วย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทางาน รักความเป็ น ไทย มีจิตสาธารณะรวมทั้งบางสถานศึกษามีการกาหนดคุณ ลักษณะอันพึง
ประสงค์เพิ่มเติม โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒ นาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนโดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้น พื้น ฐาน (2551) ซึ่งมีห น้าที่ ดังนี้ 1) มีการแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดาเนินการ
ประเมิน 2) มีการศึกษานิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ในแต่ละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่หลักสูตร
กาหนด รวมทั้งแนวทางในการประเมินคุณ ลั กษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวเพื่อให้ เกิดความเข้าใจ
ร่วมกัน 3) มีการกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้เพิ่มเติมจากที่หลักสูตรกาหนดสาหรับคุณลักษณะบางข้อที่
ทาการประเมิน ได้ยาก 4) ร่วมกันกาหนดคุณลั กษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมของสถานศึกษาและ
พฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ ใ หม่ 5) จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงและท าความเข้ า ใจรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้ครูผู้ประเมินและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
ด้านวิธีก ารวั ดมี การวางแผนการประเมิ น คุณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์โดยสอดแทรกไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ประเมินเพื่อนาไปใช้ในการประเมินรายคาบโดยศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ของนักเรียนก่อนเนื่องจากลักษณะนักเรียนแต่ละห้องและแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน และทาการสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียนระหว่ างการทากิจกรรมในคาบเรียนดังที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2551) กล่าวว่า การดาเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนกระทาได้หลาย
วิธีก ารเพื่ อให้ ผ ลการประเมิน มี ความน่าเชื่ อถื อ รวมทั้ ง ประเมิน จากผลงาน/ชิ้น งาน/ใบงานของ
นักเรียนที่ครูมอบหมายเพื่อดูการแสดงความคิดของนักเรียน การทดสอบ การวัดจากสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงภายในโรงเรียน รวมทั้งวัดจากการให้นักเรียนได้บันทึกพฤติกรรมตนเองในแต่ละวันเพื่อ
เป็นการประเมินตนเองโดยมีสมุดบันทึกความดีแจกให้ซึ่งสอดคล้องกับนวนละออง หงส์ภูและวารุณี
ลัภนโชคดี (2552) ทีก่ ล่าวถึง การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง
ด้านเครื่องมือวัดมีการใช้แบบสังเกตร่วมกับใบรายชื่อนักเรียนในการบันทึกพฤติกรรมผู้เรียน
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนประกอบกับใช้แบบฝึกหัด/ใบงาน/ข้อสอบในลักษณะคาถามปลายเปิด
หรือแบบวัดสถานการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับภาณุภัทร ลิ้มจารูญ (2551) ที่กล่าวว่าเครื่องมือส่วนใหญ่จะ
มุ่งพั ฒ นาแบบสอบวัดผลสั มฤทธิ์มากกว่าการสร้างแบบวัดคุ ณ ลั ก ษณะอันพึ งประสงค์ ซึ่งยังมีค รู
บางส่วนที่นามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และหลังจาก
การประเมินควรมีการสรุปผลการประเมินเพื่อตัดสินผลลงในสมุดบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน (ปพ.5)
และนาส่งฝ่ายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษา โดยระยะเวลาในการประเมินมักจะเป็นรายคาบเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในแต่ละคาบและสรุปรวมผลการประเมินเป็นรายภาค
สาหรับรูปแบบการประเมินและการตัดสินผล พบว่าจะประเมินในรูปแบบที่กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะ เนื่องจากสถานศึกษามีความพร้อมในด้าน
ทรัพยากรต่าง ๆ ค่อนข้างสูงและต้องการเน้นในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ อี กทั้ งเกณฑ์ ก ารประเมิน ดั งกล่ าวจะมี ทั้ งที่ เป็ น เกณฑ์ ก ารประเมิน แบบภาพรวม
(Holistic Rubric) และเกณฑ์ ก ารประเมิน แบบแยกประเด็ น (Analytic Rubric) โดยบางส่ ว นจะ
แทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (2551) ที่ กล่ าวถึ งการสร้างเกณฑ์ ในการประเมิ น
คุณ ลั ก ษณะอัน พึ งประสงค์ของผู้ เรียนที่ ป ระกอบด้ วยเกณฑ์ การประเมิ นแบบภาพรวม (Holistic
Rubric) และเกณฑ์การประเมินแบบแยกประเด็น (Analytic Rubric)
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3. การน าเสนอแนวทางการประเมิ น คุณ ลัก ษณะอัน พึ งประสงค์ ของผู้ เรี ยนสอดคล้อ งกับ การ
ประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากผลการสนทนากลุ่มเพื่อนาเสนอแนวทางการประเมินคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน พบว่า สถานศึกษาในแต่ละแห่ งควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการในการพัฒ นาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน โดยต้องมีบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน ดังนี้ 1) แบ่งหน้าที่ครู
ผู้รับผิดชอบในคณะกรรมการพัฒ นาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 2) ศึกษา
นิยาม ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ในแต่คุณลักษณะที่หลักสูตรกาหนดรวมทั้งศึกษาแนวทางการประเมิน
3) จัดทาคู่มือระดับสถานศึกษาโดยการกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้เพิ่มเติมให้เหมาะกับสภาพสถานศึกษา
สาหรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ไม่ชัดเจนและจัดการประเมินยากหรือครูผู้ประเมินมีการกาหนด
รายละเอียดของคุณลักษณะแต่ละข้อมากขึ้นเพื่อปรับการประเมินให้สอดคล้ องกับการจัดการเรียน
การสอน แต่อยู่ในขอบเขตที่สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดโดยสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์( 2551) ที่กล่าวว่า สถานศึกษาสามารถ
ปรับ ตัว ชี้วัด/พฤติกรรมบ่ งชี้ที่ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานกาหนดได้ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา สภาพปัญหาความต้ องการหรือความจาเป็น
ของชุมชน 4) ร่วมกันกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมของสถานศึกษาและพฤติกรรมบ่งชี้
ใหม่และ 5) จัดประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนให้ครูผู้ประเมินและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) นอกจากนี้ในการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนในสถานศึกษาควรมีการจัดการประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ตั้งแต่การจัดตั้งคณะกรรมพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระบุผู้มีส่วนร่วมใน
การประเมินอย่างชัดเจนเช่น ครูประเมิน เพื่อนประเมินและตัวนักเรียนร่วมประเมินตนเองเพื่อให้ผล
คะแนนมี ค วามหลากหลายไม่ เกิ ด ความล าเอี ย งซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ นวนละออง หงส์ ภู แ ละวารุ ณี
ลัภนโชคดี (2552) ที่กล่าวว่าการประเมินโดยครูผู้สอนคนเดียวอาจเป็นไปตามการรับรู้ของครูจึงควร
ให้นักเรียนประเมินตนเองด้วย
วิธีการวัด/ประเมินมีการแบ่งการประเมินเป็นสองส่วนโดยประเมินจากการบูรณาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และประเมิน จากการจัดกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษาโดยสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2551) ที่ระบุว่าการพัฒนาผู้เรียนจะ
สามารถดาเนิน การพัฒ นาด้วยวิธีการทั้งการบู รณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในกิจกรรมพัฒ นา
ผู้เรียน โครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดย
สอดแทรกในกิจวัตรประจาวันของสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งในการประเมินของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ควรมี ล าดั บ ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ดั งนี้ 1) วางแผนการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ โดย
สอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ประเมินเพื่อนาไปใช้ในการประเมินรายคาบ 2) ศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน เนื่องจากลักษณะนักเรียนแต่ละห้องและแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน (ศึกษา
ตั้งแต่คาบแรกของการจัดการเรียนการสอน) 3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่าง
การทากิจกรรมในคาบเรียน 4) ประเมินจากผลงาน/ชิ้นงาน/ ใบงานของนักเรียน เช่น ผลงานจากการ
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ทางานกลุ่ม สมุดบันทึกความดี แบบฝึกหัดในส่วนของคาถามปลายเปิดเพื่อดูทัศนคติ ความคิดเห็น
หรือข้อสอบวัดสถานการณ์ 5) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชา
ของครูผู้ประเมิน 6) สรุปรวมผลการประเมินพฤติกรรมรายคาบในช่วงท้ายภาคการศึกษาเพื่อตัดสิน
ผลระดับคุณภาพ นอกจากนี้ยังรวมทั้งการประเมินจากการจัดกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา
สาหรับ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสามารถใช้ แบบสังเกตร่วมกับใบรายชื่อนักเรียนในการบันทึก
พฤติกรรมผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับแบบฝึกหัด/ใบงาน/ข้อสอบในลักษณะ
คาถามปลายเปิดหรือแบบวัดสถานการณ์โดยสอดคล้องกับภาณุภัทร ลิ้มจารูญ (2551) ที่กล่าวถึงการ
ประยุกต์ใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ร่วมกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และในการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้นควรมีการประเมินผู้เรียนเป็นรายคาบเพื่อติดตาม
พัฒนาการของผู้เรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(2551) ที่ กล่ าวถึงระยะเวลาในการประเมินควรกระทาเป็นระยะๆเพื่ อติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้เรียนและในช่วงท้ายภาคการศึกษาควรมีการสรุปรวมผลการประเมินเป็นรายคาบ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาใช้ให้เกิดประโยชน์
1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ครูส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรี ย นรู้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ทั้ ง ในเรื่ อ งของวิ ธี ก ารวั ด การใช้ เครื่ อ งมื อ ในการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานศึกษาควรดาเนินการสร้างความเข้าใจ
ให้ ค รู ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรีย นรู้ข องส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนด
2. จากผลการวิจั ย นี้ พ บว่า ปั ญ หา/อุป สรรคที่ เกิดขึ้นในการประเมิ นคุณ ลั กษณะอัน พึ ง
ประสงค์ข องผู้ เรี ย น โดยเฉพาะตัว ชี้ วัด ในแต่ล ะคุณ ลั กษณะที่ เป็ น นามธรรม/ยากต่ อการวัด เช่ น
การประเมินรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย ที่นาไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้ยาก ดังนั้น
กระทรวงศึกษาควรทบทวนและกาหนดตัวบ่งชี้แต่ละคุณลักษณะให้ชัดเจน ง่ายต่อการวัด/ประเมินใน
สภาพจริงทุก ๆ 5 ปีของการใช้หลักสูตร
ข้อเสนอสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. จากผลงานวิจัยนี้เป็นการสารวจสภาพการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ดังนั้น งานวิจัยต่อไป สามารถศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้เรียน หรือศึกษาเกี่ยวกับการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียนของผู้เรียน
2. จากผลการวิจัยนี้ พบว่า ได้รูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่
สอดคล้ อ งกั บ การประเมิ น ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยมี ป ระเด็ น ที่ ส าคั ญ คื อ จั ด ตั้ ง
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คณะกรรมการในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน ซึ่งต้องมีการกาหนด
หน้ าที่ อ ย่ างชั ดเจน มีก ารประเมิน คุ ณ ลั กษณะอัน พึ งประสงค์ข องผู้ เรีย นอย่ างเป็ น ระบบขั้น ตอน
สาหรับวิธีการวัด/ประเมินมีการแบ่งการประเมินเป็นสองส่วนโดยประเมินจากการบูรณาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้และประเมินจากการจัดกิจกรรม/โครงการของสถานศึกษา และเครื่องมือประเมินใช้
แบบสังเกตร่วมกับใบรายชื่อนักเรียนรวมทั้งใบงาน/ชิ้นงาน/ผลงานที่นักเรียนทา โดยระยะเวลาในการ
ประเมิ น จะประเมิน เป็ น รายคาบเพื่ อดูความก้าวหน้าของผู้ เรียน ซึ่งงานวิจัยต่อ ไปควรศึกษาว่า
รูปแบบการประเมินดังกล่าวสามารถนาไปใช้ได้จริงในสถานการณ์มากน้อยเพียงใด
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ครูฝ่ายทะเบียนวัดผล
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
ครูโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
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ภาคผนวก ค
เครื่องมือในการวิจัยเชิงปริมาณ (ระยะที่ 1)
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แบบสอบถามการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คาชี้แจง แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
การสารวจกระบวนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตอนที่ 3
การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่สอดคล้องตามสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
***** ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามถือเป็นความลับ *****
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่กาหนดให้ตามความเป็นจริง
1. ชื่อโรงเรียน…………………………………………….………………… สพม.เขตที่……….
2. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
3. อายุ
 1) น้อยกว่า 30 ปี
 2) 31 – 35 ปี
 3) 36 – 40 ปี
 4) 41 – 45 ปี
 5) 46 – 50 ปี
 6) มากกว่า 50 ปี
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ต่ากว่าปริญญาตรี
 2) ปริญญาตรี
 3) ปริญญาโท
 4) ปริญญาเอก
5. ประสบการณ์ในการทางาน
 1) น้อยกว่า 6 ปี
 2) 6 – 10 ปี
 3) 11 – 15 ปี
 4) 16 – 20 ปี
 5) 21 – 25 ปี
 6) มากกว่า 25 ปี
6. ขนาดโรงเรียนที่สังกัดอยู่
 1) ขนาดใหญ่พิเศษ
 2) ขนาดใหญ่
 3) ขนาดกลาง
 4) ขนาดเล็ก
7. ระดับชั้นที่สอน
 1) มัธยมศึกษาปีที่ 1
 2) มัธยมศึกษาปีที่ 2  3) มัธยมศึกษาปีที่ 3
 4) มัธยมศึกษาปีที่ 4
 5) มัธยมศึกษาปีที่ 5  6) มัธยมศึกษาปีที่ 6

137

8. การศึกษา/อบรมด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
 1) ไม่เคย
 2) 1 – 2 ครั้ง/ปี
 3) 3 – 4 ครั้ง/ปี
 4) มากกว่า 4 ครั้ง/ปี

ตอนที่ 2 การสารวจกระบวนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่กาหนดให้ตามความเป็นจริง
1. ท่านประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละข้อต่อไปนี้หรือไม่
 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2) ซื่อสัตย์สุจริต
 4) ใฝ่เรียนรู้
 5) อยู่อย่างพอเพียง
 7) รักความเป็นไทย
 8) มีจิตสาธารณะ

 3) มีวินัย
 6) มุ่งมั่นในการทางาน

2. สถานศึกษาของท่านมีการกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมจากเดิม 8 ประการที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดไว้หรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี คือ ……………………………………………
3. สถานศึกษาของท่าน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการศึกษานิยาม ความหมายแต่ละคุณลักษณะ
ตัวชี้วัด และการจัดทาตัวบ่งชี้หรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี
4. ท่านประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้วิธีการใดต่อไปนี้
 1) การสังเกต
 2) การสัมภาษณ์
 3) การตรวจสอบรายการ
 4) การสอบถาม
 5) การบันทึกกิจกรรม  6) การวัดจากสถานการณ์
 7) การทดสอบ
 8) อื่นๆ คือ……………………………………………...
5. ในสถานศึกษาของท่าน ใครเป็นผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
 1) ผู้บริหาร
 2) ครูฝ่ายวัดผล
 3) ครูประจาวิชาแต่ละกลุ่มสาระ
 4) ครูประจาชั้น
 5) ชุมชน
 6) อื่นๆ …………………………
6. ในสถานศึกษาของท่าน มีการจัดกิจกรรม/โครงการที่ร่วมกับการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์หรือไม่
 1) ไม่มี
 2) มี คือ …………………………………..
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7. ท่านประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยใช้เครื่องมือใดต่อไปนี้
 1) แบบสังเกต
 2) แบบสัมภาษณ์
 3) แบบตรวจสอบรายการ
 4) แบบสอบถาม  5) แบบบันทึกกิจกรรม
 6) แบบวัดสถานการณ์
 7) แบบทดสอบ
 8) อื่นๆ คือ……………………………………………...
8. ท่านประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระหว่างเรียน ตามช่วงเวลาใดต่อไปนี้
 1) รายสัปดาห์
 2) รายเดือน
 3) รายภาค
 4) รายปี
9. ท่านประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหลังเรียน ตามช่วงเวลาใดต่อไปนี้
 1) รายสัปดาห์
 2) รายเดือน
 3) รายภาค
 4) รายปี
10. ท่านตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามช่วงเวลาใดต่อไปนี้
 1) รายสัปดาห์
 2) รายเดือน
 3) รายภาค
 4) รายปี
11. สถานศึกษาของท่าน มีรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบใดต่อไปนี้
 1) กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินทุกคุณลักษณะ
 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้และผู้ที่รับผิดชอบพัฒนาและประเมินเฉพาะคุณลักษณะที่
เหมาะสม
 3) ครูประจาชั้นหรือครูประจาวิชาพัฒนาและประเมิน หรือร่วมพัฒนาและประเมิน
 4) อื่นๆ………………………………….
12. สถานศึกษาของท่าน กาหนดเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนออกเป็นกี่
ระดับ
 1) 2 ระดับ (ผ่าน ไม่ผ่าน)
 2) 3 ระดับ (ดีเยี่ยม ดี ผ่าน)
 3) 4 ระดับ (ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน)
 4) อื่นๆ………………………….
13. ท่านใช้เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบใดต่อไปนี้
 1) เกณฑ์การประเมินแบบองค์รวม (holistic rubric)
 2) เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (analytic rubric)
 3) อื่นๆ………………………………………………….
14. สถานศึกษาของท่าน มีการกาหนดเกณฑ์เพิ่มเติมในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
กาหนดขึ้นภายในสถานศึกษาของท่านหรือไม่
 1) ไม่มี

 2) มี คือ ……………………………………………
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ตอนที่ 3 การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนที่สอดคล้องตามสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่กาหนดให้ตามความเป็น จริง และเติมความ
คิดเห็นของท่านลงในช่องว่างที่กาหนดไว้
1) ท่านประสบปัญหาในการประประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่สอดคล้องตาม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละด้านหรือไม่ อย่างไร
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์นิยามและตัวชี้วัด
 1) นิยามความหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัดไม่ชัดเจน
 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์และตัวชี้วัดมีลักษณะเป็นนามธรรม ยากต่อการวัด
 3) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………
1.2 การจัดทาตัวบ่งชี้
 1) ตัวบ่งชี้บางคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ชัดเจน
 2) การจัดทาตัวบ่งชี้ไม่ตอบสนองต่อสภาพการณ์ได้จริง
 3) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………
1.3 วิธีการวัด
 1) วิธีการวัด/ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
 2) ใช้วิธีการสังเกตผู้เรียนโดยปรับเข้ากับคะแนนจิตพิสัยในแต่ละรายวิชา
 3) ขาดการกาหนดผู้มีส่วนร่วมในการประเมินที่ชัดเจน
 4) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………
1.4 เครื่องมือวัด
.
 1) ไม่มีเครื่องมือในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
 2) เครื่องมือที่ใช้ไม่เหมาะสม/ไม่มีคุณภาพ
 3) เครื่องมือขาดความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ
 4) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………
1.5 ระยะเวลาในการประเมินและรูปแบบการตัดสินผล
 1) เกณฑ์รูบริคที่กาหนดไม่ครอบคลุม
 2) การตัดสินผลการประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง
 3) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………
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2) ข้ อ เสนอแนะ เกี่ ย วกั บ แนวทางในการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ข องผู้ เรียนที่
สอดคล้องตามสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอกราบขอบพระคุณอย่ างยิ่งที่ท่านได้ เสียสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามฉบับนี 
้ 
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ (ระยะที่ 2 / ระยะที่ 3)
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษาที่ปฏิบัติ
ดีมีรายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย

คาถามวิจัย

แหล่งข้อมูล

เพื่ อ วิ เคราะห์ แ นวทางการ แ น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร • เอกสาร/
ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ หลักฐาน
ประสงค์ของผู้เรียนที่ดี
อั น พึ งประสงค์ ที่ ดี มี • บุคคล
ลั ก ษ ณ ะ ก า ร
ดาเนินการอย่างไร

เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูล
• แบบสังเกตสภาพ
โรงเรียน (ที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่ดี และปัจจัย
ที่ทาให้เกิด
ความสาเร็จ)
• แบบสัมภาษณ์ฝ่าย
บริหารและครู

แหล่งข้อมูล
เอกสาร
• เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี รวมทั้งหลักฐานการ
จัดกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องในการประเมิน
บุคคล
บุคคล
• ผู้บริหารสถานศึกษา

คุณสมบัติ

จานวน

มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสาเร็จด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สถานศึกษา

1 ท่าน

• คณะกรรมการ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสาเร็จด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ดาเนินการประเมิน
สถานศึกษา
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา

1 ท่าน

• ครู (ฝ่ายวัดผล และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้)

9 ท่าน

ครูฝ่ายวัดผล : มีประสบการณ์การทางานทางด้านวัดและ
ประเมินผลอย่างชานาญ และเกี่ยวข้องกับความสาเร็จด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ : เป็นครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
กลุ่ม
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บุคคล

คุณสมบัติ

จานวน

สาระการเรียนรู้ละ 1 ท่าน ทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 7 ปี และ
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน
รวม

11 ท่าน

แนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
1) สถานศึ ก ษาของท่ านมี แ นวนโยบายและแผนการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไร
2) สถานศึกษาของท่านให้ความสาคัญกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน
มากน้อยเพียงใด
3) สถานศึกษาของท่านมีผลงาน/รางวัล เกี่ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรมอะไรบ้างที่โดดเด่น
4) ปัจจัยใดบ้างที่เป็นแรงผลักดันให้สถานศึกษาของท่านประสบความสาเร็จ
5) สถานศึกษาของท่านมีวิธีการ/ขั้นตอน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไร
รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
6) สถานศึกษาของท่านมีการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไร
7) สถานศึกษาของท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร
8) สถานศึกษาของท่านมีวิธีการ/แนวทางในการแก้ปัญหาในการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอย่างไร
9) สถานศึกษาของท่านมีการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร
10) สถานศึกษาของท่านมีการพั ฒ นาครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หรือไม่
อย่างไร
11) ครูมีความเชื่อมั่นต่อการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด
กรอบแนวทางการสังเกต และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1) สภาพทั่วไปของโรงเรียน
- สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ที่ตั้ง อาคาร สถานที่
- สภาพครู สภาพนักเรียน
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- ระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
- แนวทางการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- แนวคิดและทัศนคติเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2) การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริง
- การกาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยาม ตัวชี้วัด
- การจัดทาตัวบ่งชี้
- วิธีการวัด
- เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
- ระยะเวลาในการประเมิน
- รูปแบบการประเมินและการตัดสินใจผล
3) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4) แนวทางการแก้ไขปัญหาในการประเมิน
5) ปั จ จั ย ที่ เป็ น แรงผลั กดั น ให้ ส ถานศึ กษาดั งกล่ าวประสบความส าเร็จในด้านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม
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แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและครู
เกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์
1.1 วันที่สัมภาษณ์……………………………………เวลาเริ่มสัมภาษณ์………………………..เวลา
สิ้นสุดการสัมภาษณ์…………………………สถานที่……………………………………
1.2 ชื่อ – สกุล………………………………………….…..…..เบอร์โทรศัพท์………………….
1.3 เพศ……………วุฒิการศึกษา………………………ประสบการณ์การทางาน…………ปี
1.4 สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดาเนินการประเมิน
 ครู
**** ขออนุญาตบันทึกเทป ****
ตอนที่ 2 บันทึกการสัมภาษณ์
ประเด็นคาถาม
1) สถานศึกษาของ
ท่านมีแนวนโยบายและ
แผนการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างไร
2) สถานศึกษาของ
ท่านให้ความสาคัญกับ
การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน
มากน้อยเพียงใด
3) สถานศึกษาของ
ท่านมีผลงาน/รางวัล
เกี่ยวกับด้านคุณธรรม
จริยธรรมอะไรบ้างที่
โดดเด่น

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

NOTE
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ประเด็นคาถาม
4) ปัจจัยใดบ้างที่เป็น
แรงผลักดันให้
สถานศึกษาของท่าน
ประสบความสาเร็จ
5) สถานศึกษาของ
ท่านมีวิธีการ/ขั้นตอน
การประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อย่างไร
รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน
6) สถานศึกษาของ
ท่านมีการตัดสินผลการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อย่างไร
7) สถานศึกษาของ
ท่านมีปัญหาหรือ
อุปสรรคในการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนหรือไม่ อย่างไร
8) สถานศึกษาของ
ท่านมีวิธีการ/แนวทาง
ในการแก้ปัญหาในการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนอย่างไร

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

NOTE
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ประเด็นคาถาม
9) สถานศึกษาของ
ท่านมีการจัดกิจกรรม/
โครงการ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน
หรือไม่ อย่างไร
10) ครูมีความเชื่อมั่น
ต่อการประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน
มากน้อยเพียงใด
11) สถานศึ ก ษาของ
ท่ า นมี ก ารพั ฒ นาครู
เกี่ ย วกั บ การวั ด และ
ประเมิ น ผลการเรีย นรู้
หรือไม่ อย่างไร

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

NOTE
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แนวคาถามการสนทนากลุ่ม
เรื่อง การนาเสนอรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจากการวิเคราะห์แนวปฏิบัติดี
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 : นั ก วิ ช าการที่ ร่ ว มจั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ก ารวัด และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มที่ 2 : ครูที่เป็นผู้ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษาที่ปฏิบัติดี
(Good practice)
เนื้อหาการสนทนา แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ดี
เริ่มสนทนา
-

การสร้างบรรยากาศ
แนะนาตนเอง
กล่าวต้อนรับ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
ชี้แจงเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการสนทนากลุ่ม (เพื่อนาเสนอแนวทางในการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสอดคล้อกับการประเมินตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน)
- ขอให้ผู้ร่วมสนทนาแนะนาชื่อ นามสกุล และภูมิหลังต่างๆ เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลส่วน
บุคคลของผู้ร่วมสนทนา
- ขออนุญาตบันทึกเทป และจดบันทึกระหว่างการสนทนา
- เริ่มคาถามอุ่นเครื่อง “การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในสถานศึกษา
ทั่วไปมีลักษณะการประเมินและสภาพปัญหาเป็นอย่างไร” (โดยกล่าวถึงสภาพปัญหาที่
พบจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น)

เริ่มคาถาม
1. อาจารย์คิดว่าสาเหตุของปัญหาที่พบจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนคืออะไร
2. อาจารย์คิดว่าแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่สถานศึกษาควรทามีอะไรบ้าง
3. อาจารย์คิดว่ารูปแบบในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่สามารถ
นาไปใช้ในสถานศึกษาได้จริงในปัจจุบันควรมีลักษณะอย่างไร
3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ นิยามและตัวชี้วัด
3.2 การจัดทาตัวบ่งชี้
3.3 วิธีการวัด
3.4 เครื่องมือวัด
3.5 รูปแบบการประเมินและการตัดสินผล
4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ดีควรเป็น
อย่างไร
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ภาคผนวก จ
หนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูล

150

ที่ ศธ 0512.6 (2771)/56-

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
20 ธันวาคม 2556

เรื่อง

ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย

เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ด้วย นางสาว ณพัฐอร เฮงสมบูรณ์ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง “การนาเสนอรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจาก
การวิเคราะห์แนวปฏิบัติดี ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ในการนี้นิสิตมีความจาเป็นต้องขอเก็บข้อมูลวิจัยด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนกับ ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินโดยใช้แบบสอบถามจานวน 40 ชุด แบ่งเป็ น
แบบสอบถามสาหรับครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จานวน 5 ชุดทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้
ประสานงานในรายละเอียดต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นิสิตได้ทาการเก็บข้อมูลวิจัยดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วิบลู ผล)
รองคณบดี
ปฏิบัติการแทนคณบดี
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
โทร. 0-2218-2681-2 ต่อ 612
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ที่ ศธ 0512.6 (2771)/56-

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท กรุงเทพมหานคร 10330
20 ธันวาคม 2556

เรื่อง

ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัย

เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ด้วย นางสาว ณพัฐอร เฮงสมบูรณ์ นิสิตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินงานวิจัยวิทยานิพนธ์เรื่อง “การนาเสนอรูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจาก
การวิเคราะห์แนวปฏิบัติดี ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ในการนี้ นิ สิ ต มี ความจ าเป็ น ต้ อ งขอเก็ บ ข้ อมู ล วิ จั ย ด้ ว ยการสั ง เกต การศึ ก ษาข้ อมู ล เอกสาร และการ
สัมภาษณ์ (การศึกษาเชิงคุณภาพ) กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินการพัฒนาและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาและครู ทั้งนี้นิสิตผู้วิจัยจะได้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดอนุญาตให้นิสิตได้ทาการเก็บข้อมูลวิจัยดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ทางวิชาการต่อไป และขอขอบคุณมาในโอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ วิบลู ผล)
รองคณบดี
ปฏิบัติการแทนคณบดี
งานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
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นางสาวณพัฐอร เฮงสมบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2531 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สาเร็จ
การศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป – ชีววิทยา
ภาควิชาหลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี
การศึ ก ษา 2554 และเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการวั ด และ
ประเมินผลการศึกษา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อปีการศึกษา 2555
การติดต่อ Napattaon.heng@gmail.com

