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รายละเอียดเอกสารการนำเสนอผลงานนวัตกรรม 

1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอ 

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม ิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๑๐ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (มล.ปนัดดา ดิศกุล) ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบกลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่อง
คุณธรรมโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
สำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้
เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดีคนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ          
เพราะฉะนั้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความจำเป็นมากจึงได้พัฒนาคุณลักษณะคุณธรรม
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ตระหนักรู้
เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติผ่าน
กระบวนการการทำงานของ Kokha Co-operation MODEL ในรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องท่ี
ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่ายเป็นการลงทุนต่ำ แต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรยีนได้
จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนทุกศาสนาไม่ผูกขาดกับศาสนาใด 
เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากลที่ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง และส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น ประกอบกับโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมได้มีกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน คือ พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคต
ของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสำคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
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ประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้
เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลัง ในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้
พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้าง
ปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อม ท่ีจะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศชาติเพื่อความ เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติเยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่
กันไปมีค่านิยมในการดำเนินชีว ิตที่เหมาะสม ผ่านกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ คุณธรรม จริยธรรม ตามความมุ่งหวังของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                                      

 ดังนั้นการที่จะพัฒนาให้นักเรียนเป็นทั้งคนดีคนเก่งได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนั้น โรงเรียนเกาะคา
วิทยาคม จึงได้สร้างนวัตกรรม การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ตามแนวทาง Kokha 
Co-operation MODEL ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะคุณธรรมตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ซึ ่งดำเนินการโดยใช้กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธผ่าน
กระบวนการพัฒนาอย่างบูรณาการให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ เพื่อให้การพัฒนาสติ สมาธิ และปัญญา คือ มีปัญญาเข้าใจในคุณค่าแท้ใช้กระบวนการทาง
วัฒนธรรมแสวงหาปัญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเป็นฐานการดำเนินชีวิต โดยมีผู้บริหารและคณะครู ร่วม
ดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นกัลยาณมิตร   

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย 
 2.1 จุดประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เห็นความสำคัญของการสวดมนต์ อันเป็นการ
เสริมสร้างให้นักเรียนมีสมาธิในการจำบทสวดมนต์ และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย สำหรับนักเรียนให้
ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๓. เพื่อให้นักเรียน ครูและผู้บริหาร โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนได้ถูกต้องและต่อเนื่อง 
 ๔. เพื่อให้นักเรียนสามารถสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จนเกิดทักษะ                     
ความชำนาญ สามารถแข่งขันทักษะทางวิชาการได้ 
 2.2 เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จำนวน 131 คน เข้าร่วมกิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญ                 
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม เกิดทักษะความชำนาญในการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะและเกิดคุณลักษณะคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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3. กระบวนการผลิตนวัตกรรม 

 Kokha Co-operation Model หมายถึง นวัตกรรมในการสร้างความตระหนัก บรรยากาศการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม แรงบันดาลใจทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างพลังแก่ ผู ้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ในการกำหนดแนวทาง 
แผนปฏิบัติการ และกลยุทธ์ การนำนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพไปใช้ในการบริหารงานโรงเรียน
เกาะคาวิทยาคมนั้น เป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีมีโครงการ/กิจกรรม โดยอิงตามหลักการ
บริหารงานวงจรเดมมิ่ง มีกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
 นวัตกรรมการสวดมนต์หมู ่สรรเสร ิญพระร ัตนตร ัย ทำนองสรภัญญะ ตามแนวทาง Kokha                    
Co-operation MODEL ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  ในครั้งนี้ ผู ้ศึกษาได้
ดำเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับแนวคิดเกี ่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม  ทฤษฎีการ                      
สวดมนต์และกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์ของโรงเรียนใช้หลักการบริหารคุณภาพ
วงจรเดมมิ่ง (PDCA) ในกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ มาวิเคราะห์เป็นกรอบแนวทางนวัตกรรม Kokha Co-operation MODEL ซึ่งมีวิธีการ
ดำเนินการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ดำเนินการ ดังนี้ ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 
 

 

Kokha Co-operation MODEL 
K = Knowledge รู้ถึงปัญหา ความจำเป็น และรู้หน้าท่ีของ
ตนเอง ปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรมและขนบประเพณีของไทย 
0 = Organization : การรวมกันทั้งนักเรียน คณะครู และ
ผู้บริหารทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มที่โดยพร้อมเพียงกันใน
โรงเรียน 
K = Key Success : มองเห็นสิ่งสำคัญในการทำงาน และ
มุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ 
H = Happiness : เมื่อทำแล้วผลที่ได้ทำให้มีจิตใจอ่อนโยน มี
ความประพฤติดี มีความอดทน มีความสามัคคีเป็นคนดีในสังคม 
และเกิดความความสุขในจิตใจ 
A = Attitude : มีทัศนคติ  ค่านิยมที่ดี  และคุณธรรมในตนเอง 
 

 

หลักการบริหารคุณภาพ       
วงจรเดมม่ิง (PDCA) 

1. การวางแผน 
2. การปฏิบัติงาน 
3. การตรวจสอบ ทบทวน 
4. การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
 

กลยุทธ์การพัฒนา                
คุณธรรม จริยธรรม 

1. กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม                                     
2. กิจกรรมการสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ 

คุณธรรมจริยธรรม         
และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
1. ซื่อสัตย์  
2. มีวินัย   
3. ความพอเพียง  
4.ความรับผิดชอบ 
 

Co-operation คือ การร่วมมือของสมาชิกองค์กร 
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3.1 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู ้ว ิจัยได้สร้างเครื ่องมือที ่ใช้ในการทดลอง และเครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลออก                    
เป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
      1.1 แบบฝึกสวดมนต์สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
      1.2 แนวทางการดำเนินงาน ตามกรอบวงจรเดมมิ่ง PDCA 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
               2.1 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     2.2 แบบประเมินพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์ของโรงเรียน เกาะคา
วิทยาคม 
      2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการ             
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย  

รายละเอียดของการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ มีดังนี้ 
 1. เคร่ืองมือที่ใช้ในทดลอง 
  1.1 แบบฝึกสวดมนต์สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ มีลำดับขั้นตอน
สร้างดังนี้ 
   1.1.1 ศึกษารูปแบบจากแบบฝึกสวดมนต์สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ศึกษาประเภทของการสวดมนต์ อานิสงส์ของการ
สวดมนต์  คุณสมบัติของโรงเรียนและนักเรียนท่ีเข้าประกวด เกณฑ์การตัดสิน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การ
ตัดคะแนน และบทท่ีใช้ในการสวด ประกอบด้วย - บทนมัสการพระรัตนตรัย (ทํานองสวดนํา) บทสวดนมัสการ 
(ทํานองสังโยค) บทสวดพระพุทธคุณ ภาษาบาลี (ทํานองสังโยค) บทสวดพระพุทธคุณ ภาษาไทย (ทํานอง
สรภัญญะ) บทสวดพระธรรมคุณ ภาษาบาลี (ทํานองสังโยค) บทสวดพระธรรมคุณ ภาษาไทย  (ทํานอง
สรภัญญะ) บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาบาลี (ทํานองสังโยค) บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาไทย (ทํานองสรภัญญะ) 
บทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาบาลี (ทํานองสังโยค) บทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาไทย (ทํานองสรภัญญะ)  ของ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทำรูปเล่มเฉพาะของโรงเรียน 
          1.1.2 ตรวจสอบแบบคู่มือฝึกสวดมนต์สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ได้นำแบบคู ่มือไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญจำนวน 5 คน ซึ ่งประกอบด้วย 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านสาระการเรียนรู้ภาษาไทยพิจารณาตรวจความถูกต้อง ทางด้านสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการวัดผลประเมินผลจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนส่ือการจัดการเรียนรู้
ท่ีสร้างขึ้น เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย 
 1) พระครูโสภิตกิตติวงศ์ เจ้าคณะตำบลเกาะคา เขต 2 เจ้าอาวาสวัดม่อนศรีบุญโยง 
 2) นายเสน่ห์  สายต่างใจ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 3) นางสาววิไลลักษณ์  ลีลาศีลธรรม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 4) นายอุทัย  วรรณโวหาร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ กลุ ่มสาระการเรียนรู้                    
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5) นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี ตำแหน่ง ครูผู ้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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 ซึ ่งการตรวจสอบแบบคู่มือฝึกสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ โรงเรียน       
เกาะคาวิทยาคม จากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหาและข้อมูลความถูกต้องของอักขระแล้ว จึงได้จัดพิมพ์ฉบับ               
ที่สมบูรณ์ออกเป็นคู่มือฝึกสวดมนต์สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ โรงเรียนเกาะคา
วิทยาคม ที่ใช้ในการฝึกสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ไปใช้จริงกับกลุ่มประชากร       
ในกิจกรรมคาบคุณธรรมจริยธรรม คาบเรียนท่ี 9 ทุกวันศุกร์ เป็นประจำ 
  1.2 แนวทางการดำเนินงาน 
 การดำเนินงานนวัตกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ตามแนวทาง 
Kokha Co-operation MODEL ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง  เพื่อให้กระบวนการดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบ ได้นำรูปแบบการพัฒนาตาม วงจรของเดมมิ่ง (Deming’s Cycle) หรือวงจรเดมมิ่ง PDCA 
สามารถจัดลำดับข้ันตอน ดังนี้ 

 
K = Knowledge 

รู้ถึงถึงปัญหา ความจำเป็น 
และรู้หน้าท่ีของตนเอง 

ปลูกฝังคุณธรรม วัฒนธรรม
และขนบประเพณีของไทย 

 
 
 

P 
ประชุมคณะกรรมการเพื่อระดมวางแผน ศึกษาแนวทางการดำเนินงานในการ      
จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ 

D 
คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนและอัตลักษณ์โรงเรียน โดยการนำแนวทางการจัดกิจกรรมตามกรม
ศาสนาได้จัดทำคู่มือขึ้น จัดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติในกิจกรรม 

C 
คณะกรรมการประชุมร่วมกันอีกครัง้เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับนักเรียนและเวลาท่ีจำกัด 

A 

ประชุมร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหา เป็นระยะๆ มีการปรับปรุงกิจกรรมให้
เหมาะสมกับระยะเวลาและงบประมาณ มีการบูรณาการกับกิจกรรมโครงการ
ต่างๆของโรงเรียน และกิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา 

 
O = Organization  

การรวมกันทั้งนักเรียน          
คณะครู และผู้บริหารทำ

กิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มที่
โดยพร้อมเพียงกันในโรงเรียน 

 
 

P 
คณะครูและผู้บริหารประชุมร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมอัน        
พึงประสงค์ของนกัเรียน ร่วมมือในการจัดทําปฏิทินดำเนินการพัฒนานักเรียน           
มีตารางการอบรมของแต่ละสัปดาห์เป็นแนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 

D 
นักเรียนและคณะครู ผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมตามตารางท่ีกำหนด และเข้า    
ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

C 
ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและคณะครู ผู้บริหารโดยการนำ
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรยีนและแบบสอบถามความ    
พึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมมาวัดผลการดำเนินกิจกรรม 

A 

นักเรียนและคณะครู ผู้บริหาร เรียนรู้และพัฒนา การประเมินความก้าวหน้าและ
การได้มาซึ่งความรู้ใหม่ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ท่ีจัดขึ้นโดยกรมศาสนา 
กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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K = Key Success:  

มองเห็นสิ่งสำคัญในการ
ทำงาน และมุ่งมั่นในการ
ทำงานให้ประสบผลสำเร็จ 

 

 

P 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อช้ีแจงแนวทางปฏิบัติและความสำคัญในการจัด
กิจกรรมในคาบคุณธรรม สามารถนำกิจกรรมคุณธรรมไปประเมนิคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ของนักเรียนและสามารถนำกิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจำไป
ประกวดแข่งกันในหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

D 
จัดกิจกรรมตามข้ันตอน ด้วยความต้ังใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติ ให้ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

C 
ครูนำนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นประจำ และตรวจสอบการอ่านออกเสียง
ทำนองสรภัญญะให้ถูกต้องตามอักขระและทำนองอย่างสม่ำเสมอ  

A 
บูรณาการความสอดคล้องระหว่างแนวทางกับความจําเป็นของโรงเรียน และ
การปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรมเป็นประจำเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

 
H = Happiness  

เมื่อทำแล้วผลที่ได้ทำให้มีจิตใจ
อ่อนโยน มีความประพฤติดี          
มีความอดทน มีความสามคัคี
เป็นคนดีในสังคม และเกิด

ความความสุขในจิตใจ 

 
 

P 
ผู้บริหารและคณะครู ประชุมวิเคราะห์ปัญหาเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมในการแก้ไขและพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน 

D 
นักเรียนและร่วมกนัจัดกิจกรรมด้วยความสามัคคี มองเห็นถึงผลในการปฏิบัติ
และเข้าร่วมกิจกรรมคาบคุณธรรมทุกครั้ง 

C 
คณะครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะก่อนและหลังปฏิบัติกิจกรรมคุณธรรม 
มีความประพฤติท่ีดีขึ้น มีความคิดและความเอื้อเฟื้อในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

A 
นักเรียนปฏิบัติและแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะ พัฒนาตนเองและ
หมู่คณะสามารถเข้าร่วมแข่งขันในการประกวดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมกับ
หน่วยงานอื่นๆได้  

 
A = Attitude  

มีทัศนคติ  ค่านิยมที่ดี              
และคุณธรรมในตนเอง 

 

P 
ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมประชุม PLC วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน
และมีความคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนเป็นส่ิงสำคัญ  

D 
ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมและจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม
ในแต่ละสัปดาห์  

C 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เป็นผู้นำและผู้เสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมใน       
จะช่วยพัฒนาตนเอง คุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสม 

A 
เรียนรู้และพัฒนา การประเมินความก้าวหน้าและการได้มาซึ่ง ความรู้ใหม่ 
รวมทั้งการเสาะหาโอกาสสําหรับการสร้างนวัตกรรม เพื่อ ต่อยอดความสําเร็จ
ด้วยวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  
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จากการตารางการดำเนินงานนวัตกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภญัญะ 
ตามแนวทาง Kokha Co-operation MODEL ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง โดยนำรูปแบบ
การพัฒนาตาม วงจรของเดมมิ่ง (Deming’s Cycle) หรือวงจรเดมมิ่ง PDCA สามารถนำมาสรุปขั้นตอน
สำคัญท้ังหมด ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การวางแผน  

(Plan)  

ศึกษาปัญหา ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์ปัญหา จัดทํานวัตกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ ตามแนวทาง Kokha Co-operation MODEL ของโรงเรียนเกาะคา
วิทยาคม และแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทําปฏิทินดำเนินการพัฒนา  

ขั้นที่ 2 การปฏิบัติงาน  

(Do)  

คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนและอัตลักษณ์โรงเรียน ตามตารางกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม                                     
และกิจกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบ
(Check)  

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันตรวจสอบ
วิเคราะห์เนื้อหาในการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ รวมไปถึงการติดตามการบริหารงานบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือไม ่

ขั้นที่ 4 การปรับปรุง  

แก้ไขการเรียนรู้พฒันา 
และการบูรณาการ  

(Action learning and 
integration)  

- ปรับปรุงแก้ไข มีการรวบรวมผลการพัฒนาท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค์/ไม่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ด้วยปัญหา ข้อเสนอแนะ เป็น ข้อมูลย้อนกลับ  

- เรียนรู้และพัฒนาการ ประเมินความก้าวหน้าและการได้มาซึ่ง ความรู้ใหม่ 
รวมทั้งการเสาะหาโอกาสสำหรับการสร้างนวัตกรรม เพื่อ ต่อยอดความสำเร็จ
ด้วยวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ  

- บูรณาการความสอดคล้องระหว่างแนวทางกับความจำเป็นของโรงเรียน มี
ระบบสารสนเทศและระบบการปรับปรุงเสริมซึ่งกันและกันระหว่างกระบวนการ
และการปฏิบัติการท้ังระบบเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

 

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 เป็นแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และอัตลักษณ์โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม              
เพื ่อใช้ว ัดพฤติกรรมนักเรียนจำนวน 1 ฉบับ ซึ ่งประกอบด้วย 8 ด้าน คือ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                      
2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย                 
8. มีจิตสาธารณะมีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
   2.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551                     
ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 8 ประการ คือ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต               
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3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้  5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ 
เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม                
ซึ่งการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ต้องใช้ข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมตามสภาพจริงตามบริบท
ของโรงเรียน ฉะนั้นครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนเพื่อนำมาประเมินและ
ตัดสินผลคุณครูผู้สอนต้องดำเนินการ ดังนี้ 
   2.1.1.1  ศึกษาคู่มือการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ท้ัง 8 ข้อ                       
อย่างละเอียดและเข้าใจ 
   2.1.1.2  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ท้ัง 8 ข้อ ตามสภาพจริง 
(รูปแบบการประเมินใช้ตามสภาพจริงตามบริบทงานของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมเป็นหลัก) ตามตัวชี้วัดของ
แต่ละข้อ 
   2.1.1.3  การให้และกรอกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของแต่ละข้อตาม
ตัวชี้วัด ให้กรอกเป็นตัวเลขระดับ 1, 2, 3 และ 4 ซึ่งตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 
  ระดับคุณภาพ  4   หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
  ระดับคุณภาพ  3   หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง 
  ระดับคุณภาพ  2   หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง 
  ระดับคุณภาพ  1   หมายถึง  ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง 
   2.1.1.4 สรุปคะแนนผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั ้ง 8 ข้อ เป็น
คะแนนเฉล่ีย และใช้เกณฑ์พิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายบุคคล ดังนี้ 
  คะแนน      104 - 124  หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ดีมาก    (4) 
  คะแนน      183 - 103  หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ดี      (3) 
  คะแนน          62 - 82   หมายถึง     ระดับคุณภาพ     พอใช้ (2) 
  คะแนน        ต่ำกว่า 62   หมายถึง     ระดับคุณภาพ     ปรับปรุง  (1) 
 หมายเหตุ นักเรียนต้องได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ 1  ขึ้นไปทุกข้อจึงจะ
อนุมัติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียจากเกณฑ์คะแนน ดังนี้  
  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.00 หมายถึง  พฤติกรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับดีมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง  พฤติกรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับดี 
  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  พฤติกรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับพอใช้ 
  ค่าเฉล่ีย 0.51-1.50 หมายถึง  พฤติกรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับปรับปรุง 
     2.2 สร้างแบบประเมินพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้ตรงตาม
นิยามแต่ละด้าน 4 ด้าน  
   2.2.1 นำแบบประเมินพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ท่ีสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียน แล้วนำผลจากการตอบแบบวัดพฤติกรรมมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
    ทำเป็นประจำ  ให้  4  คะแนน 
    ทำเกือบทุกครั้ง  ให้  3  คะแนน 
    ทำเป็นบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
    นานๆ ทำครั้ง  ให้  1  คะแนน 
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 จากนั้นนผลที่ได้มาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำมาเปียบเทียบระดับ
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมโดยถือเกณฑ์ ดังนี้ 
 เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินและแปลความหมายของคะแนน เป็นแบบประเมิน มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ ดังนี้ 
  4  หมายถึง  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1  หมายถึง  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยทึ่สุด  
 การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียจากเกณฑ์คะแนน ดังนี้  
  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.00 หมายถึง  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติ 
      อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติ 
      อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติ 
      อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 0.51-1.50 หมายถึง  พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนท่ีปฏิบัติ 
      อยู่ในระดับน้อย 
 ตรวจให้คะแนนเพื่อหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อของแบบประเมิน โดยใช้ (t-test)  
 2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  
  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการ
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ผู้วิจัยมีข้ันตอนในการดำเนินการสร้างแบบสอบถาม 
 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ดังต่อไปนี่ 
  2.3.1 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)                    
ซึ่งมีอยู่ 3 ระดับ จำนวน 12 ข้อ โดยกำหนดเกณฑ์ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย 3.51-4.00 หมายถึง  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
      อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
      อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
      อยู่ในระดับน้อย 
  2.3.2 นำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ มาวิเคราะห์และประเมินผล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ  
รัตนตรัย ทำนองสรภัญญะให้กับนักเรียนตามตารางท่ีได้กำหนดไว้ 
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 2. เมื่อดำเนินกิจกรรมครบตามท่ีเตรียมไว้ 
 3. ทำการทดสอบวัดพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 4. ให้นักเรียน คณะครูและผู้บริหาร ทำแบบวัดความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรม 
 5. ตรวจให้คะแนนแล้วนำคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์ตารางการให้คะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนรายบุคคล 
 2. เปรียบเทียบการประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยใช้เกณฑ์ตารางการให้
คะแนนการวัดพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 
 3. ศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) คำนวณจากสูตร 
  
 
 
 
 
  
1.2 ค่าเฉล่ีย (x) คำนวณจากสูตร 
 
 
 
 
 
 

  
1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คำนวณจากสูตร  
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การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยเรื ่องนวัตกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ ตามแนวทาง Kokha Co-operation MODEL ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง  ผู้วิจัย
ได้นำข้อมูลจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและ                 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ
การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย นำมาตรวจสอบคุณภาพแล้วนำมาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
โดยมีการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมาย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยได้ทำการ
กำหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 n หมายถึง  ขนาดของกลุ่มประชากร 
 x หมายถึง  ค่าเฉล่ียเลขคณิตของข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มประชากร 
 S.D. หมายถึง  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 
 การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคำอธิบาย โดยเรียงลำดับหัวข้อการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าสถิติคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ จำแนกตามด้าน (N=131)  

ด้าน x SD แปลความ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
1.1 เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ 3.37 0.57 ดี 
1.2 ธำรงไวซ้ึ่งความเป็นไทย 3.53 0.65 ดี 
1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 3.66 0.52 ดีมาก 
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 3.56 0.53 ดีมาก 
1.5 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา
ตามโอกาส 

3.46 0.65 ดี 
 

1.6 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียนและ
ชุมชนจัดขึ้น 

3.77 0.49 ดีมาก 

เฉลี่ยด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 3.56 0.57 ดีมาก 
2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังกาย และวาจาใจ 3.53 0.55 ดีมาก 
2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ัง กาย วาจา ใจ 3.47 0.55 ดี 
2.3 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 3.50 0.56 ดี 

เฉลี่ยด้านซ่ือสัตย์ สุจริต 3.50 0.55 ดี 
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ด้าน  SD แปลความ 
3. มีวินัย รับผิดชอบ 
3.1 จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจำวัน และรับผิดชอบในการทำงาน 

3.41 0.64 ดี 

เฉลี่ยด้านมีวินัย รับผิดชอบ 3.41 0.64 ดี 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
4.1 ต้ังใจพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 3.14 0.92 ดี 
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน
ด้วยการเลือกส่ืออย่างเหมาะสม 

3.30 0.89 ดี 

4.3 สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2.96 0.93 ดี 
เฉลี่ยด้านใฝ่รู้ 3.13 0.91 ดี 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
5.1 ใช้ทรัพย์สินของตนเอง เช่น ส่ิงของ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี และใช้เวลาอย่างเหมาะสม 

3.24 0.78 ดี 

5.2 ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี 3.18 0.74 ดี 

5.3 ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มีเหตุผล 3.06 0.74 ดี 

5.4 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 3.27 0.78 ดี 

5.5 วางแผนการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของ
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร 

3.03 0.70 ดี 

5.6 รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงทางสังคม และสภาพแวดล้อม ยอมรับและ
ปรับตัว อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

3.63 0.73 ดี 

เฉลี่ยด้านอยู่อยา่งพอเพียง 3.24 0.74 ดี 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
6.1 เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 3.11 0.74 ดี 
6.2 ต้ังใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ 3.60 0.73 ดีมาก 
6.3 ปรับปรุงและพัฒนาการทำงานอย่างรอบคอบ 3.44 0.75 ดี 
6.4 ทุ่มเท ทำงาน อดทน ไม่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค 3.34 0.68 ดี 
6.5 พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จ 3.52 0.64 ดีมาก 
6.6 ช่ืนชมผลงานความสำเร็จด้วยความภาคภูมิใจ 3.73 0.64 ดีมาก 

เฉลี่ยด้านมุ่งม่ันในการทำงาน 3.46 0.69 ดี 
7. รักความเป็นไทย    
7.1 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 3.89 0.38 ดีมาก 
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย 3.89 0.40 ดีมาก 

เฉลี่ยด้านรักความเป็นไทย 3.89 0.39 ดีมาก 
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ด้าน  SD แปลความ 
8. มีจิตสาธารณะ 
8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูทำงาน 3.82 0.59 ดีมาก 
8.2 อาสาทำงาน ช่วยคิด ช่วยทำ และแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อื่น 3.77 0.49 ดีมาก 
8.3 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติและส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน 
ชุมชน  

3.70 0.63 ดีมาก 

8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน 3.98 0.15 ดีมาก 
เฉลี่ยด้านมีจิตสาธารณะ 3.82 0.47 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนรวมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการทั้งหมด  3.48 0.62 ดี 
  

 จากตารางท่ี 4.1 แสดงค่าสถิติคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านรักความเป็นไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ ท่ี 
3.89 รองลงมา คือด้านมีจิตสาธารณะ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.82 และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือด้านใฝ่เรียนรู้ 
มีค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี 3.13 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ด้านรักความเป็นไทย มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.89 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย และเห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม
ไทย อยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ ด้านมีจิตสาธารณะ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.82 พบว่า นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน อยู่ในระดับ ดีมาก และด้านใฝ่เรียนรู้ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด อยู่ท่ี 
3.13 พบว่า นักเรียนสรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อยู่ในระดับ ดี 
 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าสถิติพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม จำแนกตามด้าน (N=131)  

ด้าน  SD แปลความ 
1. ด้านความซ่ือสัตย์ 
1.1 พูดและให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงกับเพื่อน ครูและผู้ปกครองเป็นนิสัย 3.73 0.58 มากท่ีสุด 
1.2 ไม่พูดโกหกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง 3.16 1.16 มาก 
1.3 ไม่หยิบส่ิงของ /ทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่รับอนุญาต 3.47 0.90 มาก 
1.4 ยินดีในความสำเร็จ ไม่คิดริษยา หรือกล่ันแกล้งผู้อื่น 3.73 0.48 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยด้านความซ่ือสัตย์ 3.52 0.78 มากท่ีสุด 
2. ด้านมีวินัย 
2.1 มีวินัยในตนเอง 3.41 0.64 มาก 
2.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรมคาบคุณธรรมจริยธรรม 3.77 0.49 มากท่ีสุด 
2.3 มีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 3.11 0.97 มาก 
2.4 ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ 3.71 0.64 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยด้านมีวินัย 3.50 0.68 มาก 
3. ด้านความพอเพียง 
3.1 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.69 1.18 มาก 
3.2 รู้บุคคล เช่น มิตรดี มิตรช่ัว ฯลฯ 3.34 0.84 มาก 
3.3 ปฏิบัติตนในทางท่ีดี ลด ละ เลิก ส่ิงยั่วกิเลสให้หมดส้ินไป 2.69 1.10 มาก 
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ด้าน  SD แปลความ 
3.4 มีความรู้ท่ีสามารถพัฒนาตนเองได้  3.36 0.83 มาก 

เฉลี่ยด้านความพอเพียง 3.02 0.99 มาก 
4. ด้านความรับผิดชอบ    
4.1 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง 3.42 0.72 มาก 
4.2 ต้ังใจเรียนและทำงานท่ีได้รับมอบหมายจนสำเร็จทันเวลาด้วยตนเอง 3.23 0.79 มาก 
4.3 แก้ไขและปรับปรุงตนเองเสมอเมื่อรู้ว่ากระทำความผิด 3.18 0.74 มาก 
4.4 เข้าร่วมกิจกรรมทุดครั้งด้วยความเต็มใจ 2.97 0.91 มาก 

เฉลี่ยด้านความรับผิดชอบ 3.20 0.79 มาก 
เฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมฯ ทั้งหมด 3.31 0.81 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.2 แสดงค่าสถิติพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม พบว่า การประเมินพฤติกรรมทาง
คุณธรรมจริยธรรมและอัตลักษณ์ของโรงเรียน ด้านท่ีได้คะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือด้านความซื่อสัตย์ มีค่าเฉล่ีย
อยู่ท่ี 3.52 รองลงมา คือด้านมีวินัยค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี 3.50 และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือด้านความพอเพียง 
มีค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี 3.02 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เมื่อนำคะแนนรวมการประเมินพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและ                  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน แปลความหมายของการหาค่าเฉลี่ยพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมฯ พบว่า                        
ด้านความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.52 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนพูดและให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับ
เพื่อนครูและผู้ปกครองเป็นนิสัย และยินดีในความสำเร็จ ไม่คิดริษยา หรือกล่ันแกล้งผู้อื่น อยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านมีวินัยค่าเฉลี่ย อยู่ที่ 3.50 พบว่า นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนของกิจกรรมคาบคุณธรรม
จริยธรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด และด้านความพอเพียง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ที่ 3.02 พบว่า นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปฏิบัติตนในทางท่ีดี ลด ละ เลิก ส่ิงยั่วกิเลสให้หมดส้ินไป อยู่ในระดับ มาก 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย  
ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าสถิติความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ จำแนกตามด้าน 
(N=131)  

ด้าน  SD แปลความ 
1. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.1 การจัดกิจกรรมฯ ทำให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม 3.50 0.56 ปานกลาง 
1.2 การจัดกิจกรรมฯ ทำให้ใฝ่เรียนรู้มากขึ้น 3.46 0.69 ปานกลาง 
1.3 การจัดกิจกรรมฯ ทำให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ 3.54 0.65 มาก 
1.4 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ 

3.57 0.63 มาก 

เฉลี่ยด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 3.52 0.63 มาก 
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ด้าน  SD แปลความ 
2. ด้านบรรยากาศในการเรียน    
2.1 การจัดกิจกรรมฯ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
น่าสนใจทำให้อยากเข้าร่วมกิจกรรม 

3.28 0.91 ปานกลาง 

2.2 การจัดกิจกรรมฯ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
รู้สึกกระตือรือร้นและอยากติดตามเนื้อหาอยู่เสมอ 

3.76 0.43 มาก 

2.3 การจัดกิจกรรมฯ เป็นกิจกรรมท่ีสามารถศึกษาได้ท้ังในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน   

 

2.4 บรรยากาศการจัดกิจกรรมมีหลักการ มีเหตุผล  3.86 0.41 มาก 
เฉลี่ยด้านบรรยากาศในการเรียน 3.52 0.67 มาก 

3. ด้านระยะเวลาในการเรียนรู้    
3.1 การจัดกิจกรรมฯทำให้เสียเวลาในการเรียนนอ้ย 3.77 0.47 มาก 
3.2 การจัดกิจกรรมฯ ทำให้ได้เรียนรู้ตลอดเวลา 3.53 0.56 มาก 

เฉลี่ยด้านระยะเวลาในการเรียนรู้ 3.65 0.52 มาก 
4. ด้านการประเมินผลในการเรียน    
4.1 การจัดกิจกรรมฯ ทำให้มีพฤติกรรมดีขึ้น 3.47 0.75 ปานกลาง 
4.2 การจัดกิจกรรมฯ ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์ เป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรม 3.40 0.88 

ปานกลาง 

เฉลี่ยด้านการประเมินผลในการเรียน 3.44 0.81 ปานกลาง 
เฉลี่ยคะแนนรวมความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมฯ ทั้งหมด 3.52 0.66 มาก 

  

 จากตารางท่ี 4.3 แสดงค่าสถิติความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ พบว่า 
ความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ด้าน
ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านระยะเวลาในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 รองลงมา คือด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ และด้านบรรยากาศในการเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากันอยู่ท่ี 3.52 และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือด้านการ
ประเมินผลในการเรียน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.44 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า เมื่อนำคะแนนรวมความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย แปลความหมายของการหาค่าสถิติความพึงพอใจต่อการ
ดำเนินกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ พบว่า ด้านระยะเวลาในการเรียนรู้ มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 3.65                           
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ ทำให้เสียเวลาในการเรียนน้อย อยู่ใน
ระดับ มาก รองลงมา คือด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านบรรยากาศในการเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากันอยู่ท่ี 3.52 
พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ขั้นตอนการจัดกิจกรรมมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้ อยู่ในระดับมาก และด้านบรรยากาศในการเรียน พบว่า บรรยากาศการจัดกิจกรรมมีหลักการ 
มีเหตุผล อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการประเมินผลในการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 
3.44 พบว่า การจัดกิจกรรมฯ ทำให้มีพฤติกรรมดีขึ้น อยู่ในระดับ ปานกลาง 
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4. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลการศึกษากระบวนการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ด้วยนวัตกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
ตามแนวทาง Kokha Co-operation MODEL ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง และเพื่อให้
กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ได้นำรูปแบบการพัฒนาตาม วงจรของเดมมิ่ง (Deming’s 
Cycle) หรือวงจร PDCA สรุปได้ดังนี้  
   1. การวางแผน  
 ฝ่ายบริหาร คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันศึกษาสภาพ ปัญหาและความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้ข้อมูลจากสารสนเทศ 
ข้อเสนอแนะผู้ปกครอง และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มากำหนดเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมที่เน้นหลักการบูรณาการ โดยนำหลักการของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเป็น
นโยบายที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และการจัดการเรียนการสอนท่ี
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม มาเป็นแนวปฏิบัติ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ (โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และอัตลักษณ์) กำหนดบทบาทหน้าท่ี ระยะเวลา งบประมาณ
และการกำกับติดตาม รายงานผล รวมไปถึงการจัดทํานวัตกรรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย 
ทำนองสรภัญญะ ตามแนวทาง Kokha Co-operation MODEL ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม และแต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำปฏิทินดำเนินการพัฒนา  

2. การปฏิบัติงานตามแผน  
คณะกรรมการดำเนินงานชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่คณะครู โดยจัดทำตารางการอบรม

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่คณะครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม มีการปฏิบัติได้จริงและสามารถ
นำเสนอได้อย่างเป็นระบบ นักเรียนมีความตั้งใจที่จะดำเนินการให้สําเร็จ ครูดำเนินการรูปแบบกิจกรรม 
ผู้บริหารสนับสนุนและให้แนวทางและกำลังใจในการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับเป้าหมายด้านคุณธรรม และจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ คู่คุณธรรม โดย
การสอดแทรกคุณธรรมและมีการประเมินผลผู้เรียน มีการยกย่องนักเรียนที่มี คุณธรรมจริยธรรม ให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน  

3. การทบทวนตรวจสอบ  
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมและลงปฏิบัติกับนักเรียน ทำให้ได้

ข้อมูลในการดำเนินงานเชิงประจักษ์ตามสภาพจริง นำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ได้แก่ การสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการพูดคุย รวมตัว รวมใจ พูดถึงปัญหาท่ีสำคัญท่ีเกี่ยวกับผู้เรียนและหา
แนวทางการแก้ไขร่วมกัน และการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (AAR) ในกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นให้กับนักเรียนและ
โรงเรียน เพื่อทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่สามารถ
พัฒนาครู พัฒนาโรงเรียน ผู ้บริหารและคณะครู แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้การตรวจสอบผลการดำเนินงาน                    
จากเอกสารการรายงานการกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม เช่น การรายงานโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ ค่ายลูกเสือยาเสพติด กิจกรรม 5 ส โดยนำ            
ผลการตรวจสอบไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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4. การปรับปรุงแก้ไข การเรียนรู้พัฒนา และการบูรณาการ  
การปรับปรุงแก้ไข โรงเรียนนำข้อมูลผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ข้อเสนอแนะ และการรายงาน

โครงการมาเป็นแนวทางแก้ปัญหา โดยการประชุมร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ปัญหา เป็นระยะๆ มีการ
ปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับระยะเวลา และงบประมาณ มีการบูรณาการกับกิจกรรมโครงการต่างๆ            
ของโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และกิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในสถานศึกษา เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 
ประเภททีมโรงเรียนที่จัดขึ้นโดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้สถานศึกษา
ได้สวดมนต์หมู่ฯ พร้อมกันทั้งโรงเรียน ที่สําคัญค้นหานวัตกรรมด้านคุณธรรมที่ประสบความสําเร็จในการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ต่อไป  

 

5. ปัจจัยไปสู่ความสำเร็จ 

 5.1 ด้านบุคลากร ได้ร ับความร ่วมมือช่วยเหลือจากบุคลากรหายฝ่ายได้แก ่ เจ ้าอาวาสวัด                  
ม่อนศรีบุญโยง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
 5.2 ด้านความพร้อมเพรียง ความร่วมแรงร่วมใจกัน ของหมู่คณะ ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ท่ีใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวความสามัคคีเอาไว้คือ สังคหวัตถุ 4 (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา) 
 5.2 งบประมาณจากโรงเรียน สนับสนุนในด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
 

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learn) 
 

 6.1 สร้างความตระหนักและมองเห็นคุณค่าของการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จากขั้นตอน
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การศึกษารูปแบบจากแบบฝึกสวดมนต์สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจากทำให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
ประเภทของการสวดมนต์ อานิสงส์ของการสวดมนต์ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความพร้อมและ
ยินดีที ่จะสร้างสรรค์คนดีให้สังคม ตามคติธรรมของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม “สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี”                  
ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข 
 6.2 สามารถจ ัดลำด ับขั ้นตอนการสวดมนต์หมู ่สรรเสร ิญพระร ัตนตร ัย ทำนองสรภัญญะ                                     
ตามแนวทาง Kokha Co-operation MODEL ของโรงเร ียนเกาะคาว ิทยาคม จังหว ัดลำปาง  เพ ื ่อให้
กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ได้นำรูปแบบการพัฒนาตามวงจรของเดมมิ่ง (Deming’s Cycle) 
หรือวงจร PDCA เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 6.3 ฝึกคุณธรรมของครูในการจัดทำนวัตกรรม ได้แก่ ความรอบคอบ ความอดทน ความมีระเบียบ
วินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ และคุณธรรมท่ีสำคัญในการทำงาน คือ อิทธิบาท 4 
 6.4 ได้ค้นพบรูปแบบท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โดยใช้คาบเรียนคุณธรรม ขั้นตอนและคู่มือฝึกสวดมนต์สวดมนต์หมู่สรรเสริญ                       
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  
 6.5 ได้ค้นพบว่า การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ตามแนวทาง Kokha                
Co-operation MODEL ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง  สามารถช่วยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม         
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความพอเพียง และความรับผิดชอบ โดยจากการสังเกต
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พฤติกรรมของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งในคาบเรียนคุณธรรม (ความซื่อสัตย์) ขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถรู้ตนในการจัดระเบียบแถวในการนั่งสวดมนต์ รู้หน้าท่ีในการแจกคู่มือสวดมนต์ (ความมีวินัย) สามารถ
ทำกิจกรรมได้ทุกสถานที่ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่ติดเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องอำนวยความสะดวก
อื่นๆ (ความพอเพียง) และรู้จักรับผิดชอบในหน้าท่ีของนักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ละอายและเกรงกลัวในการ
ทำช่ัว (ความรับผิดชอบ) 
 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 
 7.1 มีการเผยแพร่นวัตกรรม ด้วยวิธีที่หลากหลาย อาทิ เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปางลำพูนในรูปแบบจดหมายข่าว การปฏิบัติกิจกรรม
ผ่านทางช่องทางสื่อสังคม เช่น เฟสบุ๊ค Facebook ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ชื่อ “เกาะคาวิทยาคม                        
เกาะคา” และยูทูป Youtube ชื่อ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ  
 7.2 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด รางวัลชมเชย (เข้ารอบระดับภาค) การประกวดสวดมนต์                      
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัดของคณะสงฆ์ภาค 6 (ลำปาง, 
เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล                           
วิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2564 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  
 7.3 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ
มัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับ
ภาคคณะสงฆ์ ภาค 6 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2564 
จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
 7.4 นักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด รางวัลชมเชย (เข้ารอบระดับภาค) การประกวดสวดมนต์                      
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัดของคณะสงฆ์ภาค 6 (ลำปาง, 
เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) ระดับมัธยมศึกษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล                           
วิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2564 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
 7.5 นักเรียนได้รับรางวัลระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับ
มัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับ
ภาคคณะสงฆ์ ภาค 6 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2564 
จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
 7.6 นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ระดับจังหวัด “ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ 
ทำนองสรภัญญะ” การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน        
ระดับจังหวัด งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2564 จัดโดย
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน ที่มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 
 7.7 นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 6 “ด้านการสวด
มนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ” การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม
โรงเรียน ระดับภาค งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2564                   
จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
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 7.8 นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู ้สอนที่มีผลงานดีเด่น                    
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ลำปางลำพูน 
 7.9 นางสาวสุทธาสินี  ไชยรังษี รางวัลระดับโรงเรียน “ครูดีมีคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2563 
จากโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม  
 

8. เง่ือนไขความสำเร็จ 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อสังเกตการใช้นวัตกรรม  
  1.1 นวัตกรรมการสวดมนต์หมู ่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ตามแนวทาง                       
Kokha Co-operation MODEL ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จังหวัดลำปาง  นำระบบการกำกับติดตามแบบ
กัลยาณมิตร มาติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงาน  
  1.2 การพัฒนาเกณฑ์และตัวชี้วัดในด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการทำงานอย่างมีเป้าหมายท่ีชัดเจนขึ้น  
  1.3 กระบวนการขั้นตอนการเรียนรู้และพัฒนา ควรกำหนดแนวทางในการพัฒนา นวัตกรรม
อย่างหลากหลายที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอัน                     
พึงประสงค์ให้มีประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น   
 2. ข้อเสนอแนะในการนำนวัตกรรมไปใช้ 
  2.1 โรงเรียนควรมีการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอัน                     
พึงประสงค์ใช้ร ูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) เพื ่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้าน
กระบวนการและด้านผลผลิต   
  2.2 การกำหนดรูปแบบพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ควร 
กำหนดกิจกรรมในการพัฒนาที่สอดคล้องกับเกณฑ์การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และมาตรฐานของการประเมินภายนอก จะทำให้ การพัฒนานักเรียนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ภาคผนวก 

(ภาพกิจกรรม และเผยแพร่ผลงาน เกียรติบัตรผลงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง) 
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โรงเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด รางวัลชมเชย (เข้ารอบระดับภาค) การประกวดสวดมนต์                      
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัดของคณะสงฆ์ภาค 6                              

(ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) ระดับมัธยมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนได้รับรางวัลระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา                         
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน                                           

ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 6 
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นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จำนวน 100 คน ได้รับรางวัลระดับจังหวัด รางวัลชมเชย                                    
(เข้ารอบระดับภาค) การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน 

ระดับจังหวัด ของคณะสงฆ์ภาค 6 (ลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน) ระดับมัธยมศึกษา                                                     
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2564  

จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จำนวน 87 คน ได้รับรางวัลระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 6                           
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับมัธยมศึกษา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย                             

ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 6 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา                 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2564 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
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รางว ัลผ ู ้ฝ ึกสอนดี เด ่น ระดะบจ ังหว ัด และ ระด ับภาคคณะสงฆ์ ภาค  6 “ด ้านการสวดมนต์หมู่ฯ                          
ทำนองสรภัญญะ” การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน  

 

 

 

 

 

 
 

รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูผู้สอน ประเภทรางวัลครูผู้สอน ท่ีมีผลงานดีเด่น                                                   

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลำปางลำพูน 

 

 

 

 

 

 

 

รับรางวัล “ครูดีมีคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา 2563 ในงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม                       

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมร่วมไทร โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 
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กิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา 150 ปีชาตกาล                                       

หลวงปู่ม่ัน  ภูริทัตโต  บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพในสถานศึกษา 
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กิจกรรมอบรมคุณธรรมจรยิธรรม ปีการศึกษา 2563 
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ภาพกิจกรรมโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ส่งผลงานเข้าประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย                          

ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา                                                           
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2564 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
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เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับทาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปางลำพูนใน
รูปแบบจดหมายข่าว 
 

เผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติกิจกรรมผ่านทางช่องทางส่ือสังคม 
เฟสบุ๊ค Facebook ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ช่ือ “เกาะ
คาวิทยาคมกาะคา” 

เผยแพร่ข่าวสารการปฏิบัติกิจกรรมผ่านทางช่องทางสื่อสังคมยูทูป 
Youtube ชื ่อ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สวดมนต์หมู ่สรรเสริญ               
พระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ  
https://www.youtube.com/watch?v=E-KxOHzQ6So&t=66s 
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ลำดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
และสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ 

 
◼ เมื่อนักเรียน คณะครู และผู้บริหารทุกระดับช้ันเข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้ทุกคนสวมหน้ากาก

อนามัยทุกคน และผู้นำสวดมนต์ แจ้งนักเรียนนั่งท่าเทพบุตร เทพธิดา ตลอดการสวดมนต์ 
◼ คณะครูนั่งบทเก้าอี้ เอียงตัวไปท่ีหน้าเวที ตัวตรง อยู่ในท่าสงบเรียบร้อย 
◼ ขณะนักเรียนกราบพระรัตนตรัย ๓ ครั้ง ผู้บริหารและคณะครูน้อมไหว้พร้อมนักเรียน 
◼ เมื่อกราบพระรัตนตรัยครบ ๓ ครั้ง ให้เริ่มสวดตามลำดับบท ดังนี้ 

 - บทนมัสการพระรัตนตรัย (อะระหังฯ) 
 - บทสวดนมัสการ (นะโมฯ) 
 - บทสวดพุทธคุณ ภาษาบาลี (อิติปิโสฯ) 
 - บทสวดพุทธคุณ ภาษาไทย (องค์ใดพระสัมพุทธ) 
 - บทสวดธรรมคุณ ภาษาบาลี (สวากขาโตฯ) 
 - บทสวดธรรมคุณ ภาษาไทย (ธรรมะคือคุณากร) 
 - บทสวดสังฆคุณ ภาษาบาลี (สุปะฏิปัณโนฯ) 
 - บทสวดสังฆคุณ ภาษาไทย (สงฆ์ใดสาวกศาสดา) 
 - บทสวดสิทธิคาถา ภาษาบาลี (พาหุงฯ) 
 - บทสวดสิทธิคาถา ภาษาไทย (ปางเมื่อพระองค์ฯ) 

◼ เมื่อนักเรียนสวดครบทุกบทและกราบจบบทสุดท้ายแล้ว ให้ผู้ร่วมกิจกรรมท้ังหมด นั่งสมาธิเป็นเวลา 
๓ นาที 

◼ อนึ่งขณะนักเรียนสวด ให้ผู้บริหารและคณธครู นั่งประนมมือสำรวมจิต ตามบทสวดท่ีนักเรียนสวด 
หรือจะสวดโดยไม่ออกเสียงรบกวนนักเรียนก็ได้ 

◼ หลังจากนั้นให้กล่าวคำ บทแผ่เมตตาให้แก่ตัวเรา บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น และบทแผ่เมตตาท่ัวไป  
◼ จากนั้นให้เข้าสู่กิจกรรมตามตารางท่ีกำหนด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 




