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ภาคผนวก ก
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง แนวทางพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาผู้เรียนด้ านคุณธรรม จริยธรรม ของสถานศึกษา
สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตาก เขต 1
.............................................................................................................................................................
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามชุดนี้ สําหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตาก เขต 1 เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
2. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ
สํารวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 ในประเด็นคําถาม 4 ด้าน
ดังนี้
ด้านที่ 1
ด้านวางกลยุทธ์บริ หารจัดการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านที่ 2 ด้านการปฏิรูประบบสนับสนุนประสิ ทธิภาพงาน
ด้านที่ 3 ด้านการสอน การพัฒนาครู และบุคลากรในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านที่ 4 ด้านการบริ หารกิจกรรมสําหรับผูเ้ รี ยนอย่างมีระบบ
โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) มีตวั เลือก
5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึง มีสภาพการปฏิบตั ิมากที่สุด
4 หมายถึง มีสภาพการปฏิบตั ิมาก
3 หมายถึง มีสภาพการปฏิบตั ิปานกลาง
2 หมายถึง มีสภาพการปฏิบตั ินอ้ ย
1 หมายถึง มีสภาพการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
ตอนที่
3 สอบถามเกี่ยวกับความต้องการบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 ในประเด็น
คําถามเดียวกับตอนที่ 2 โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า มีตวั เลือก
5 ระดับ ได้แก่
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5 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด
4 หมายถึง มีความต้องการมาก
3 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง
2 หมายถึง มีความต้องการน้อย
1 หมายถึง มีความต้องการที่สุด
3. แบบสอบถามชุดนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ผลการตอบแบบสอบถามไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผูต้ อบ
แบบสอบถาม แต่จะมีผลประโยชน์ในทางการศึกษาและการวิจยั เท่านั้น จึงขอความกรุ ณาตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

สมนึก เรื องศรี
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ตอนที่ 1 สอบถามเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบสํ ารวจ
รายการ
คําชี้แจง
โปรดเขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
1. ตําแหน่ง
□ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา □ ครู ผสู ้ อน □ อื่น ๆ
ระบุ...........................
2. เพศ

□ ชาย □ หญิง

3. วิทยฐานะ
□ ชํานาญการ □ ชํานาญการพิเศษ
□ เชี่ยวชาญ □ เชี่ยวชาญพิเศษ
4. วุฒิการศึกษา
□ ปริ ญญาตรี □ ปริ ญญาโท
□ ปริ ญญาเอก □ อื่น ๆ ระบุ..............................................
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ตอนที่ 2 สอบถามเกีย่ วกับสภาพบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาผู้เรียนด้ านคุณธรรม
จริยธรรม ของสถานศึกษา สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตาก เขต 1 ในประเด็น
คําถาม 4 ด้านดังนี้
ด้านที่ 1
ด้านวางกลยุทธ์บริ หารจัดการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านที่ 2 ด้านการปฏิรูประบบสนับสนุนประสิ ทธิภาพงาน
ด้านที่ 3 ด้านการสอน การพัฒนาครู และบุคลากรในด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม
ด้านที่ 4 ด้านการบริ หารกิจกรรมสําหรับผูเ้ รี ยนอย่างมีระบบ
คําชี้แจง
โปรดเขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องบอกระดับสภาพการปฏิบตั ิที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
เพียงข้อละ 1 ช่อง
โดยระดับสภาพการปฏิบตั ิ แบ่งออกเป็ น
5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึง มีสภาพการปฏิบตั ิมากที่สุด
4 หมายถึง มีสภาพการปฏิบตั ิมาก
3 หมายถึง มีสภาพการปฏิบตั ิปานกลาง
2 หมายถึง มีสภาพการปฏิบตั ินอ้ ย
1 หมายถึง มีสภาพการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด

ที่

สภาพการปฏิบัติ

ด้ านวางกลยุทธ์ บริหารจัดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
1. มีการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการพัฒนา
การสอนคุณธรรม จริ ยธรรม
2. มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ ยงของ
สถานศึกษา เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยน
การสอนคุณธรรม จริ ยธรรม
3. ประยุกต์ใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาและองค์กรในพื้นที่
บริ การอย่างคุม้ ค่า

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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4. กําหนดปฏิทิน เวลาการปฏิบตั ิงานตามช่วงเวลาต่าง ๆ
อย่างชัดเจน
5. มีการปรับกระบวนทัศน์การทํางานให้เอื้อต่อการพัฒนา
รู ปแบบการสอนคุณธรรม จริ ยธรรมที่มีประสิ ทธิภาพ
6. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของ
ผูเ้ รี ยน
7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในพื้นที่ เช่น วัด แหล่ง
เรี ยนรู ้ ในชุมชน ในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของ
ผูเ้ รี ยน
8. มุ่งเน้นวัดผลของการพัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ของผูเ้ รี ยนมากกว่าวัดผลจากการจัดกิจกรรม
9. มุ่งเน้นการดําเนินงานในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ให้มีประสิ ทธิภาพ
10. มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างต่อเนื่อง
11. มีการนําผลการดําเนินงานในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมมาปรับปรุ งเพื่อพัฒนาระบบการ
ดําเนินงานต่อไป
ด้ านการปฏิรูประบบสนับสนุนประสิ ทธิภาพงาน
1. จัดทําข้อมูลวิเคราะห์ ประเมินทรัพยากรภายใน
สถานศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
2. นําข้อมูลทรัพยากรเป็ นข้อมูลพื้นฐานให้ครู นาํ ไปใช้
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคุณธรรม
จริ ยธรรม
3. จัดทําข้อมูล วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อเป็ น
พื้นฐานประกอบการเรี ยนการสอนคุณธรรม จริ ยธรรม

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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4. มีระบบข้อมูล การบันทึก และการกระจายข้อมูล
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม สู่ ครู ที่สอนในรายวิชาอื่น
5. มีการส่ งต่อข้อมูลด้านคุณธรรม จริ ยธรรมไปสู่ ระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น
6. สนับสนุนด้านการวิเคราะห์ประเด็นท้าทายคุณธรรม
จริ ยธรรมโดยจัดตั้งคณะ
ผูว้ เิ คราะห์ปัญหาคุณธรรม จริ ยธรรมที่เป็ นกระแสสังคม
– ชุมชน เช่นการพนันบอล ยาเสพติด ฯลฯ
7. สนับสนุนองค์ความรู ้ในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการ
สอนคุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั ครู
8. ดําเนินการป้ องกัน หาแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน
ด้ านการปฏิรูประบบสนับสนุนประสิ ทธิภาพงาน
4. มีระบบข้อมูล การบันทึก และการกระจายข้อมูลด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม สู่ ครู ที่สอนในรายวิชาอื่น
5. มีการส่ งต่อข้อมูลด้านคุณธรรม จริ ยธรรมไปสู่ ระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น
6. สนับสนุนด้านการวิเคราะห์ประเด็นท้าทายคุณธรรม
จริ ยธรรมโดยจัดตั้งคณะ
ผูว้ เิ คราะห์ปัญหาคุณธรรม จริ ยธรรมที่เป็ นกระแสสังคม
– ชุมชน เช่นการพนันบอล ยาเสพติด ฯลฯ
7. สนับสนุนองค์ความรู ้ในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการ
สอนคุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั ครู
8. ดําเนินการป้ องกัน หาแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหา
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
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9.
10.
11.
12.

13.

1.
2.
3.
4.
5.

สภาพการปฏิบัติ

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ด้ านการปฏิรูประบบสนับสนุนประสิ ทธิภาพงาน
มีการบริ หารจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาการสอนคุณธรรม
จริ ยธรรมให้ครู และผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนางาน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมภายในสถานศึกษา
จัดตั้งฝ่ ายพัฒนาคุณธรรมเพื่อให้คาํ ปรึ กษาด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมในการแก้ปัญหานักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงในการทําผิด
จัดวิทยากรผูท้ ี่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมมาให้ความรู ้กบั ครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยน
การสอน
ดําเนินการป้ องกัน แก้ปัญหา ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมกับ
ผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยง อย่างเป็ นระบบ
ด้ านการสอน การพัฒนาครู และบุคลากรในด้ านคุณธรรม จริยธรรม
จัดกิจกรรมพัฒนาครู ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ รวมถึง
ทัศนคติที่ดีในการเรี ยนการสอนคุณธรรม จริ ยธรรม
สนับสนุนให้ครู มีทกั ษะด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนคุณธรรม จริ ยธรรม
มีการประเมินคุณธรรม จริ ยธรรมของครู และผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม มีคณะกรรมการประเมิน
จากคนหลากหลายเพื่อสะท้อนสภาพความเป็ นจริ ง
จัดทําดัชนีช้ ีวดั ด้านประสิ ทธิภาพการสอนคุณธรรม
จริ ยธรรมของครู
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6. ดําเนินการร่ วมกันวางแผน การกระจายความรับผิดชอบ
และปรึ กษาหารื อร่ วมกับครู ผสู ้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
อื่น ๆ ในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
7. มีการบูรณาการ การสอนคุณธรรม จริ ยธรรมสู่ ช่วงชั้น
และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ด้ านการบริหารกิจกรรมสํ าหรับผู้เรียนอย่ างมีระบบ
1. วิเคราะห์ความต้องการกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมสําหรับผูเ้ รี ยน
2. ดําเนินการสํารวจความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม จากผูป้ กครอง ชุมชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. สํารวจสภาพปั ญหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ที่เกิดขึ้นกับ
ผูเ้ รี ยน ครอบครัวและชุมชน เพื่อนํามาเป็ นฐานข้อมูล
4. จัดกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่หลากหลาย
5. ดําเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ตรงตาม
ศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ
6. จัดกิจกรรมเสริ มการเรี ยนการสอนนอกชั้นเรี ยนเพื่อ
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
7. มุ่งใช้ทรัพยากรภายในสถานศึกษาและชุมชนนํามาพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
คุม้ ค่า
8. จัดค่ายอาสาสมัครต่าง ๆ ค่ายคุณธรรม จริ ยธรรม
กิจกรรมสิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาชุมชน

ระดับการปฏิบัติ
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9.

สภาพการปฏิบัติ

ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างเหมาะสม
10. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้เวลาว่างพัฒนาตนเองและเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
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ตอนที่ 3 สอบถามเกีย่ วกับความต้ องการบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาผู้เรียนด้ านคุณธรรม
จริยธรรม ของสถานศึกษา สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตาก เขต 1 ในประเด็น
คําถาม 4 ด้ านดังนี้
ด้านที่ 1
ด้านวางกลยุทธ์บริ หารจัดการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านที่ 2 ด้านการปฏิรูประบบสนับสนุนประสิ ทธิภาพงาน
ด้านที่ 3 ด้านการสอน การพัฒนาครู และบุคลากรในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านที่ 4 ด้านการบริ หารกิจกรรมสําหรับผูเ้ รี ยนอย่างมีระบบ
คําชี้แจง
โปรดเขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องบอกระดับสภาพการปฏิบตั ิที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
เพียงข้อละ 1 ช่อง
โดยระดับความต้องการ
บทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ของสถานศึกษา แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่
5 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด
4 หมายถึง มีความต้องการมาก
3 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง
2 หมายถึง มีความต้องการน้อย
1 หมายถึง มีความต้องการที่สุด

ที่

ความต้ องการบทบาท

ด้ านวางกลยุทธ์ บริหารจัดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
1. แนวทางการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการ
พัฒนาการสอนคุณธรรม จริ ยธรรม
2. แนวทางการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
ความเสี่ ยงของสถานศึกษา เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนา
รู ปแบบการเรี ยนการสอนคุณธรรม จริ ยธรรม
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

1.
2.

ความต้ องการบทบาท
ด้ านวางกลยุทธ์ บริหารจัดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
แนวทางการประยุกต์ใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาและ
องค์กรในพื้นที่บริ การอย่างคุม้ ค่า
แนวทางกําหนดปฏิทิน เวลาการปฏิบตั ิงานตามช่วงเวลา
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
กระบวนทัศน์การทํางานให้เอื้อต่อการพัฒนารู ปแบบการ
สอนคุณธรรม จริ ยธรรมที่มีประสิ ทธิภาพ
ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของ
ผูเ้ รี ยน
แนวทางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในพื้นที่ เช่น
วัด แหล่งเรี ยนรู ้ ในชุมชน ในการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน
มุ่งเน้นวัดผลของการพัฒนาด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของ
ผูเ้ รี ยนมากกว่าวัดผลจากการจัดกิจกรรม
แนวทางดําเนินงานในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม ให้มีประสิ ทธิภาพ
การตรวจสอบผลการดําเนินงานในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการดําเนินงานในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมมาปรับปรุ งเพื่อพัฒนาระบบการดําเนินงานต่อไป
ด้ านการปฏิรูประบบสนับสนุนประสิ ทธิภาพงาน
การจัดทําฐานข้อมูลวิเคราะห์ ประเมินทรัพยากรภายใน
สถานศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
การนําฐานข้อมูลทรัพยากรเป็ นข้อมูลพื้นฐานให้ครู
นําไปใช้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
คุณธรรม จริ ยธรรม
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ความต้ องการบทบาท

3. การจัดทําข้อมูล วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อเป็ น
พื้นฐานประกอบการเรี ยนการสอนคุณธรรม จริ ยธรรม
4. ระบบฐานข้อมูล การบันทึก และการกระจายข้อมูลด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม สู่ ครู ที่สอนในรายวิชาอื่น
5. การส่ งต่อข้อมูลด้านคุณธรรม จริ ยธรรมไปสู่ ระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น
6. การวิเคราะห์ประเด็นท้าทายคุณธรรม จริ ยธรรมโดยจัดตั้ง
คณะผูว้ เิ คราะห์ปัญหาคุณธรรม จริ ยธรรมที่เป็ นกระแส
สังคม ชุมชน เช่นการพนันบอล ยาเสพติด ฯลฯ
7. การสนับสนุนองค์ความรู ้ในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยน
การสอนคุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั ครู
8. การดําเนินการป้ องกัน หาแนวทางแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิด
ปั ญหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยน
ด้ านการปฏิรูประบบสนับสนุนประสิ ทธิภาพงาน
9. การบริ หารจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาการสอนคุณธรรม
จริ ยธรรมให้ครู และผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง
10. การแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนางาน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมภายในสถานศึกษา
11. การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อให้คาํ ปรึ กษาด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมในการแก้ปัญหานักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงในการทําผิด
12. เชิญผูท้ ี่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมมาให้ความรู ้กบั ครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยน
การสอน
13. การป้ องกัน แก้ปัญหา ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมกับผูเ้ รี ยน
กลุ่มเสี่ ยง อย่างเป็ นระบบ
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ความต้ องการบทบาท
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ที่สุด
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ที่สุด
ด้ านการสอน การพัฒนาครู และบุคลากรในด้ านคุณธรรม จริยธรรม
การจัดกิจกรรมพัฒนาครู ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ รวมถึง
ทัศนคติที่ดีในการเรี ยนการสอนคุณธรรม จริ ยธรรม
การสนับสนุนให้ครู มีทกั ษะด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนคุณธรรม จริ ยธรรม
การให้ความสําคัญในการประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม
ของครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ด้ านการสอน การพัฒนาครู และบุคลากรในด้ านคุณธรรม จริยธรรม
การประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม มีคณะกรรมการประเมิน
จากคนหลากหลายเพื่อสะท้อนสภาพความเป็ นจริ ง
การจัดทําดัชนีช้ ีวดั ด้านประสิ ทธิภาพการสอนคุณธรรม
จริ ยธรรมของครู
การดําเนินการร่ วมกันวางแผน การกระจายความ
รับผิดชอบและปรึ กษาหารื อร่ วมกับครู ผสู ้ อนในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ในการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการ
สอนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
การบูรณาการ การสอนคุณธรรม จริ ยธรรมสู่ช่วงชั้น
และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ด้ านการบริหารกิจกรรมสํ าหรับผู้เรียนอย่ างมีระบบ
การวิเคราะห์ความต้องการกิจกรรมในการพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรมสําหรับผูเ้ รี ยน
การดําเนินการสํารวจความต้องการในการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม จากผูป้ กครอง ชุมชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
การสํารวจสภาพปั ญหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ที่เกิด
ขึ้นกับผูเ้ รี ยน ครอบครัวและชุมชน เพื่อนํามาเป็ น
ฐานข้อมูล
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7.

8.
9.
10.

ความต้ องการบทบาท
ด้ านการบริหารกิจกรรมสํ าหรับผู้เรียนอย่ างมีระบบ
การจัดกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่หลากหลาย
การดําเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ตรง
ตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจ
การจัดกิจกรรมเสริ มการเรี ยนการสอนนอกเหนือชั้นเรี ยน
เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่อง
การใช้ทรัพยากรภายในสถานศึกษาและชุมชนนํามา
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และคุม้ ค่า
การจัดค่ายอาสาสมัครต่าง ๆ ค่ายคุณธรรม กิจกรรม
สิ่ งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาชุมชน
การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างเหมาะสม
การส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้เวลาว่างพัฒนาตนเองและเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม
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แบบสั มภาษณ์ เพือ่ การวิจัย
เรื่อง แนวทางพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาผู้เรียนด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ของสถานศึกษา สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาตาก เขต 1
.............................................................................................................................................................
คําชี้แจง
1. แบบ
สอบถามชุดนี้ สําหรับศึกษาเกี่ยวกับความต้องการบทบาทของผูบ้ ริ หารในการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก
เขต 1 แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบ
ตอนที่ 2 ข้อคําถามเกี่ยวกับความต้องการบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
ใน 4 ด้านดังนี้
ด้านที่ 1
ด้านวางกลยุทธ์บริ หารจัดการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านที่ 2 ด้านการปฏิรูประบบสนับสนุนประสิ ทธิภาพงาน
ด้านที่ 3 ด้านการสอน การพัฒนาครู และบุคลากรในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ด้านที่ 4 ด้านการบริ หารกิจกรรมสําหรับผูเ้ รี ยนอย่างมีระบบ
2. สอบถามชุดนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา การบริ หารการศึกษา ผลการตอบแบบสอบถามไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผูต้ อบแบบ
สัมภาษณ์ แต่จะมีผลประโยชน์ในทางการศึกษาและการวิจยั เท่านั้น จึงขอความกรุ ณาตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุ ณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้

สมนึก เรื องศรี
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ตอนที่ 1 สอบถามเกีย่ วกับสถานภาพทัว่ ไปของผู้ตอบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความเป็ นจริ ง
ชื่อ- นามสกุล……………………………………………………………………………………
สถานะ □
ผบู ้ ริ หาร □ครู วัน เดือน ปี …………………………………….…………………
เวลา………………..………………สถาน..................…………………………….……………
ตอนที่ 2 ข้อคําถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับความต้องการบทบาทของผูบ้ ริ หารในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
ท่านมีความต้องการให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษามีบทบาทอย่างไร ดังต่อไปนี้
1. ด้ านวางกลยุทธ์ บริหารจัดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการ
พัฒนาการสอนคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างไร.........................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1.2 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความ
เสี่ ยงของสถานศึกษา เพื่อนําไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนคุณธรรม จริ ยธรรม
อย่างไร................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1.3 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาและ
องค์กรในพื้นที่บริ การอย่างคุม้ ค่าอย่างไร............................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
1.4 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการกําหนดปฏิทิน เวลาการปฏิบตั ิงานตาม
ช่วงเวลาต่าง ๆ อย่างชัดเจนอย่างไร...................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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1.5 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในกระบวนทัศน์การทํางานให้เอื้อต่อการพัฒนา
รู ปแบบการสอนคุณธรรม จริ ยธรรมที่มีประสิ ทธิภาพอย่างไร...........................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
1.6 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนอย่างไร...............................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
1.7 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในพื้นที่
เช่น วัด แหล่งเรี ยนรู ้ ในชุมชน ในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนอย่างไร.........................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
1.8 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการมุ่งเน้นวัดผลของการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนมากกว่าวัดผลจากการจัดกิจกรรมอย่างไร...........................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
1.9 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการดําเนินงานในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม ให้มีประสิ ทธิภาพอย่างไร...................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
1.10 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการตรวจสอบผลการดําเนินงานในการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างไร..........................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
1.11 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการดําเนินงานในการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมมาปรับปรุ งเพื่อพัฒนาระบบการดําเนินงานต่อไปอย่างไร..................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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2. ด้ านการปฏิรูประบบสนับสนุนประสิ ทธิภาพงานควรเป็ นอย่ างไร
2.1 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการจัดทําฐานข้อมูลวิเคราะห์ ประเมินทรัพยากร
ภายในสถานศึกษาเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องอย่างไร.........................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.2 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการนําฐานข้อมูลทรัพยากรเป็ นข้อมูลพื้นฐาน
ให้ครู นาํ ไปใช้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างไร....................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.3 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการจัดทําข้อมูล วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เพื่อเป็ นพื้นฐานประกอบการเรี ยนการสอนคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างไร............................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.4 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการจัดระบบฐานข้อมูล การบันทึก และ
การกระจายข้อมูลด้านคุณธรรม จริ ยธรรม สู่ ครู ที่สอนในรายวิชาอื่นอย่างไร.....................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.5 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการส่ งต่อข้อมูลด้านคุณธรรม จริ ยธรรมไปสู่
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างไร..........................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.6 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการวิเคราะห์ประเด็นท้าทายคุณธรรม จริ ยธรรม
โดยจัดตั้งคณะผูว้ ิเคราะห์ปัญหาคุณธรรม จริ ยธรรมที่เป็ นกระแสสังคม ชุมชน เช่นการพนันบอล ยา
เสพติด ฯลฯ อย่างไร........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.7 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการสนับสนุนองค์ความรู ้ในการพัฒนากิจกรรม
การเรี ยนการสอนคุณธรรม จริ ยธรรมให้กบั ครู อย่างไร.......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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2.8 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการดําเนินการป้ องกัน หาแนวทางแก้ไข เพื่อ
ไม่ให้เกิดปั ญหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนอย่างไร...............................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.9 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการบริ หารจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาการสอน
คุณธรรม จริ ยธรรมให้ครู และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องอย่างไร..............................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.10 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู ้เกี่ยวกับการ
พัฒนางานด้านคุณธรรม จริ ยธรรมภายในสถานศึกษาอย่างไร...........................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2.11 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อให้คาํ ปรึ กษาด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมในการแก้ปัญหานักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงในการทําผิดอย่างไร.......................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.12 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการเชิญผูท้ ี่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรมมาให้ความรู ้กบั ครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนอย่างไร........................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2.13 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการป้ องกัน แก้ปัญหา ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
กับผูเ้ รี ยนกลุ่มเสี่ ยง อย่างเป็ นระบบอย่างไร........................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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3. ด้ านการสอน การพัฒนาครู และบุคลากรในด้ านคุณธรรม จริยธรรม
3.1 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการจัดกิจกรรมพัฒนาครู ให้มีความรู ้ ความ
เข้าใจ รวมถึงทัศนคติที่ดีในการเรี ยนการสอนคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างไร..........................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3.2 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการสนับสนุนให้ครู มีทกั ษะด้านการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างไร.....................................................................................
............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.3 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการให้ความสําคัญในการประเมินคุณธรรม
จริ ยธรรมของครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาอย่างไร.............................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3.4 การประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม มีคณะกรรมการประเมินจากคนหลากหลายเพื่อ
สะท้อนสภาพความเป็ นจริ ง.................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3.5 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการจัดทําดัชนีช้ ีวดั ด้านประสิ ทธิภาพการสอน
คุณธรรม จริ ยธรรมของครู อย่างไร......................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3.6 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการดําเนินการร่ วมกันวางแผน การกระจาย
ความรับผิดชอบและปรึ กษาหารื อร่ วมกับครู ผสู ้ อนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ในการพัฒนา
กิจกรรมการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างไร.................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3.7 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการบูรณาการ การสอนคุณธรรม จริ ยธรรมสู่
ช่วงชั้น และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างไร...............................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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4. ด้ านการบริหารกิจกรรมสํ าหรับผู้เรียนอย่ างมีระบบ
4.1 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการวิเคราะห์ความต้องการกิจกรรมในการ
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมสําหรับผูเ้ รี ยนอย่างไร...............................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4.2 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการดําเนินการสํารวจความต้องการในการ
พัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม จากผูป้ กครอง ชุมชน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างไร.......................................
............................................................................................................................................................
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4.3 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการสํารวจสภาพปัญหาด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยน ครอบครัวและชุมชน เพื่อนํามาเป็ นฐานข้อมูลอย่างไร.......................................
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...........................................................................................................................................................
4.4 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการจัดกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนพัฒนา
คุณธรรม จริ ยธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่หลากหลายอย่างไร......................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4.5 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการดําเนินการพัฒนาผูเ้ รี ยนด้านคุณธรรม
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4.6 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการจัดกิจกรรมเสริ มการเรี ยนการสอน
นอกเหนือชั้นเรี ยนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมของผูเ้ รี ยนอย่างต่อเนื่องอย่างไร............................
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4.7 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการใช้ทรัพยากรภายในสถานศึกษาและชุมชน
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4.8 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการจัดค่ายอาสาสมัครต่าง ๆ ค่ายคุณธรรม
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...........................................................................................................................................................
4.9 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรมอย่างเหมาะสมอย่างไร.........................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4.10 ท่านต้องการให้ผบู ้ ริ หารมีบทบาทในการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนใช้เวลาว่างพัฒนาตนเอง
และเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร....................................................................................................
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