
รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ระดับ ๓ ดาว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด 

อำเภอเมือง  จงัหวัดรอยเอ็ด 

              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 



 

 

 

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รอยเอ็ด  สพม. รอยเอ็ด   

จังหวัด  รอยเอ็ด   อำเภอเมือง  ตำบลหนองแวง 

ระดับดาวดวงท่ี  ๒    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป  
 

ช่ือโรงเรียน   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด  

                ๒๖๙  หมู ๑  ตำบลหนองแวง  อำเภอเมอืง  จังหวัดรอยเอ็ด   

                โทร  ๐๔๓ – ๖๒๔๑๘๐  

                สอนต้ังแตระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

 

คอนท่ี  ๒ ขอมูลดานบริบทเบื้องตน  

       ๑. สภาพแวดลอม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกลเคียง  

           สภาพแวดลอม  

           โรงเรียนมสีภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน โดยทั่วไปเปนพื้นที ่ลานคอนกรีตสวนหน่ึง  

อีกสวนหน่ึงเปนพื้นทีบ่รเิวณพื้นดินและสนามหญา สวนปา  มีพันธุไมยืนตนที่ใหอากาศบรสิุทธ์ิ มีอาคารเรียน 

ที่เอื้อตอการดำเนินกิจกรรม มีโดมที่กวางใหญทีส่รางเสรจ็ใหม  สามารถใชงานเต็มรปูแบบในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

มีแหลงเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  แหลงเรียนรูดานวิชาการ ดานทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ จำนวน  

๑๐  แหลงเรียนรู มหีองศาสตรพระราชาสำหรับการเรียนรูตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ของพอหลวง 

รัชกาลที่ ๙ และแหลงเรียนรูดานศิลปะดนตรี ศิลปวัฒนธรรมไทย  ตามเอกลกัษณของโรงเรียน คือ  

“สิ่งแวดลอมสวยงามสะอาด เปนบรรยากาศแหงการเรียนรู”      
 

 บรรยากาศของโรงเรียน  

            เน่ืองจากโรงเรยีนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ รอยเอ็ด และพื้นที่ในเขตบริการอยูหางจากตัวจงัหวัดไป

ทางทิศตะวันตก เสนทางจังหวัดรอยเอ็ด – มหาสารคาม ประมาณ ๗ - ๑๐ กิโลเมตร  ซึ่งถือวาพื้นที่ในเขตบริการอยู

ใกลชุมชนเมืองการคมนาคมสะดวก ผูปกครองจึงมีตัวเลอืกในการสงลกูหลานเขาเรียนในโรงเรียนตัวเมอืงมากข้ึน 

สงผลใหจำนวนนักเรียนทีเ่ขาศึกษาในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด คงที่มาตลอดระยะเวลา ๑๐ ป 

เฉลี่ยมีนักเรียนในแตละปการศึกษาประมาณ ๗๐๐-๙๐๐ คน 

 

 

 

 

 



  สภาพชุมชนใกลเคียง  

    สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะเปนหมูบานอยูหางจากโรงเรียนประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร  

โดยรอบโรงเรียนไดแก บานโนนเมอืง บานดงลาน บานหนองจิก บานโคกสงู บานโคกสงา บานโสกเชือก   

บานเหลาขาม บานหนองยูง บานข้ีเหล็ก บานหนองตาไกหนองตุ บานสีแกว บานโนนแทน บานหนองแวง  

บานดงสวอง  บานปอภาร บานโนนสีดา บานโพธ์ิสัย บานดงยางโคกพลิา บานคานหักโนนใหญ บานเปลือย      

สีแกว และบานหนองใหญ มีประชากรประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน มีสภาพเศรษฐกจิปานกลาง รายไดของประชาชน

คอนขางต่ำ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม  ฐานะทางเศรษฐกจิ / รายไดโดยเฉลี่ยตอป ๕,๐๐๐ บาท  

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบ สวนใหญนับถือศาสนาพทุธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินทีเ่ปนทีรู่จักโดยทั่วไป  

คือการทำบุญผะเหวด และบุญกฐิน  ผาปา  

 

               สถานการณเสี่ยง/ปญหาดานคุณธรรมของโรงเรียน  

               ประเด็นท่ี ๑ ดานนักเรียน เน่ืองจากโรงเรียนหางออกมาจากเขตในเมืองประมาณ  ๘  กิโลเมตร จึงทำ

ใหนักเรียนไมเปนที่นิยมในการมาเขามาเรียนที่น่ีมากนัก สวนมากแลวนักเรียนทีม่าเรียนที่น่ีมกัเปนนักเรียนทีผ่ิดหวัง

จากการสอบเขาโรงเรียนในเมืองแลวสอบไมไดก็จะกลบัมาเรียนที่โรงเรียนแหงน้ี ซึ่งเปนสวนสำคัญที่ทำใหเรา 

ไมสามารถคัดเด็กเกงๆ ใหมาอยูในโรงเรียนเราได ซึ่งปญหาน้ีเปนสิ่งทีส่งผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดวย

เชนกัน และเปนสาเหตุทีส่ำคัญประการหน่ึง ที่ทำใหวัฒนธรรมการดูแลโรงเรียนดานการมจีิตอาสาเปลี่ยนวิถีไป 

เพราะนักเรียนบางสวนไมชอบมาโรงเรียน มาโรงเรียนสาย จึงละเลยในเรื่องคุณธรรมหลายดาน อาท ิการตรง 

ตอเวลา ระเบียบวินัยของโรงเรียน ขาดการมจีิตอาสาพัฒนาโรงเรียน และที่ตามมาอกีปญหาหน่ึงคือปญหาการทิง้

ขยะไมถูกที ่ไมชวยกันดูแลความสะอาดหองเรียน และบรเิวณโรงเรียน ขาดความรับผิดชอบ 

ประเด็นท่ี ๒  ดานครูและบุคลากร  โรงเรียนมีครแูละบุคลากรไดรับการอบรมพฒันาโครงการ 

โรงเรียนคุณธรรม แตยังไมมีความชัดเจน ไมเขาใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลผุล และไมไดขยายผล 

สูการปฏิบัติใหคณะครูและบุคลากรไดรับทราบรวมกัน อกีสวนหน่ึงชาราชการครทูี่บรรจุใหมยังไมเขาใจ 

ถึงกระบวนการพฒันาโรงเรยีนคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการโครงการของโรงเรียนไดตระหนักถึงประเด็น 

สำคัญเหลาน้ีอยางย่ิง 

การดำเนนิงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ.  ตามเกณฑระดับ     ๓     ดาว  

             ๑. โรงเรียนจัดทำแผนประจำป โครงการ/กิจกรรมดานคุณธรรมทีเ่ปนระบบ ตอเน่ือง โรงเรียนมีการ

ประชุมรวมกันวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป ใหทุกฝายจัดทำโครงการบรูณาการ กจิกรรมดานคุณธรรม 

เขาสูโครงการตาง ๆ ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการทำงานปกติของโรงเรียน มีการ ประชุมช้ีแจงใหครูทุกคน

รับทราบ และมีการมอบหมายผูรับผิดชอบชัดเจน  เชน โครงการคนดีศรเีตรียมพัฒน  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  

โครงการแกปญหายาเสพติด  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการวันหยุดเขาวัดนัดพบชุมชน  โคงการ

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการเศรษฐกจิพอเพียง  โครงการอิม่ทองสมองใส  และ

โครงการ ตางๆ สามารถนำมาเช่ือมโยงกับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อตอบสนองอัตลกัษณ 

 



ของโรงเรียน คือ ความรับผิดชอบ  จิตสาธารณะ  และความพอเพียง   โดยการดำเนินงานทุกโครงการและกจิกรรม 

มีการสรปุและรายงานผลการดำเนินงาน 

              ๒. โรงเรียนดำเนินการคนหาปญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมในการแกปญหา 

กำหนดกิจกรรมอยางสรางสรรค ผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลกัษณของโรงเรียน หรือ

กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รอยเอ็ดจึงมกีารประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร และสภานักเรียน เครือขายผูปกครอง เพื่อสรางความเขาใจกรอบแนวคิด 

คุณธรรมอัตลกัษณ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนจัดใหมีการสำรวจปญหา 

สาเหตุ และระดมความคิด ผูบรหิาร ครู และนักเรียน เพือ่คนหาปญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบงช้ีเชิงบวก 

ในการแกปญหาและกำหนดกิจกรรมอยางสรางสรรค เพื่อใหผูบรหิาร ครู บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนตามกรอบ 

แนวคดิ ของโรงเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนคือ“ ความรับผิดชอบ  จิตสาธารณะ และ ความพอเพียง”                          

            ๓. โรงเรียนมีการจัดคายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรยีนมีการจัดโครงการคายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

ประจำปการศึกษา  ๒๕๖๔  เพื่อใหนักเรียนปฏิบัติ ศาสนกจิตามศาสนาที่ตนเองนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและ 

มีคานิยมที่พึงประสงคปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรโรงเรียน  

โดยไดรับความอนุเคราะหจากคณะพระวิทยากรจากมหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย  ใหความรู  

             ๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสูหองเรียน โรงเรยีนมกีารบรูณาการกิจกรรมคืนคุณธรรมสูหองเรียน

รวมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ และการทำโครงงานคุณธรรมของแตละหองเรียนที่นักเรียนได

รวมกันคิดและลงมือปฏิบัติจรงิในการแกปญหารวมกัน เพื่อใหเกิดคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน  สงเสริมกจิกรรม

คืนคุณธรรมสูหองเรียน ซึง่เปนกิจกรรมการเรียนการสอนทีบู่รณาการคุณธรรม อัตลักษณของสถานศึกษา คือ ความ

รับผิดชอบ จิตสาธารณะ และความพอเพียง  ไดสอดแทรกไวในคุณลักษณะ อันพึงประสงคที่ครผููสอนตองกำหนด 

ไวในแผนการจัดการเรียนรู  โดยโรงเรียนจัด กจิกรรมคุณธรรมจริยธรรม ในหองเรียนเปนปกติ วาจะเปนกจิกรรม

การทำความสะอาดหองเรียนประจำวัน กิจกรรมทำความสะอาด  เขตพื้นที่พัฒนา การเขารวมกจิกรรมจิตอาสา  

โดยทุกกจิกรรมนักเรียน ไดรวมกันคิดและลงมอืปฏิบัติจรงิ ในการแกปญหารวมกัน เพือ่ใหเกิดคุณธรรมอัตลักษณ 

กับผูเรียน  กิจกรรมไดสรางภูมิคุมกันใหนักเรียนดำเนินชีวิตอยูบนความพอเพียง 

             ๕. นักเรียนมพีฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นักเรยีน 

มีการพฒันาตนเองตามคุณธรรมอัตลกัษณของโรงเรียน และลงมอืปฏิบัติกจิกรรมตาง ๆ ทำงาน เปนทีมโดยใช

กระบวนการกลุม รูจักการเปนผูนำผูตามที่ดี มทีักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหา ไดแก-รับผิดชอบตองานหรอื

ภาระหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย เขาเรียนสม่ำเสมอ เขาเรียนตรงเวลาต้ังใจศึกษาเลาเรียน   มีความรับผิดชอบตอการ

กระทำที่เกิดจากตนเอง -มีจิตอาสา มีความเสียสละ และเอือ้เฟอเผื่อแผ  เขารวมกจิกรรมที่เปนประโยชนตอ  

โรงเรียน ชุมชน และสงัคม  ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน  ดูแลสาธารณสมบัติการ รูจักใช

อุปกรณอยางประหยัด และรูคุณคา ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ  ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กินอยาง

พอเพียง  พอเหมาะ พอประมาณ 

 



        คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน พฤติกรรมท่ีนักเรียนประพฤติและปฏิบัติ 

ความรับผดิชอบ - รับผิดชอบตองานหรือภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

- เขาเรียนสม่ำเสมอ เขาเรียน  ตรงเวลาต้ังใจศึกษาเลาเรียน 

- มีความรับผิดชอบตอการกระทำ ทีเ่กิดจากตนเอง 

จิตสาธารณะ - มีจิตอาสา มีความเสียสละ และเอื้อเฟอเผื่อแผ 

- รักษาความสะอาด ทิง้ขยะลงถังขยะ เกบ็ขยะ  

  โดยไมรอคำสั่งจากคร ู 

- ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน 

ความพอเพียง - รูจกัใชอุปกรณอยางประหยัด และรูคุณคา 

- ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 

- ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กินอยางพอดี พอเหมาะ พอประมาณ 

                                                                                                                                   

๖. ครมูีแผนการจัดการเรียนรูบรูณาการคุณธรรมอัตลกัษณหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ผานโครงงานหรือกจิกรรมอื่น ๆ ครูผูสอนทั้ง ๘ กลุมสาระการเรียนรู มีแผนการจัดการเรียนรูทีม่ีการบูรณาการ

คุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคเช่ือมโยงสูเน้ือหาสาระในรายวิชาที่สอน รวมทั้งการปฏิบัติจรงิผาน

กิจกรรมตาง ๆ เชน การทำงานกลุม การทำโครงงาน การศึกษาคนควาอิสระตามความสนใจ ผสมผสานกบัการ 

มีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติ จริงผานโครงการ กจิกรรมเสรมิหลกัสตูรตาง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมพเิศษอื่น ๆ  

เพื่อเปนการฝกอุปนิสัยที่ดี ใหกบันักเรียนตลอดเวลาจนติดเปนนิสัย  

             ๗. มีโครงงานคุณธรรมระดับหองเรียน โรงเรยีนมผีลงานโครงงานคุณธรรมระดับหองเรียน ต้ังแต 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๑  ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖  โดยฝายบริหาร และฝายบริหารงานวิชาการ 

มีการประชุมคณะครทูั้งโรงเรียน หัวหนาระดับช้ัน และผูเกี่ยวของ ช้ีแจง ใหรับทราบนโยบายและรปูแบบการจัด 

กิจกรรมโครงงานคุณธรรมของหองเรียน มอบหมายใหหัวหนาระดับช้ัน ประชุมคณะครูในระดับช้ันรวมกัน 

วางแผนการดำเนินกิจกรรม โดยใหครูประจำช้ันเปนทีป่รกึษาโครงงานคุณธรรม ทั้งน้ีจะ บรูณาการเปน 

โครงการของหองเรียนหรอืในรายวิชาก็ไดแตตองมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมอัตลักษณ 

ลงสูกระบวนการจัดการเรียนรูเพิ่มเติมดวย  

             ๘. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศรมรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝง ปฏิบัติดานคุณธรรม 

โรงเรียนมกีารปรบัปรุงและพฒันาบริเวณโรงเรียน ต้ังแตบรเิวณรั้วโรงเรียน ติดไฟฟาเพิ่มแสงสวางเพื่อความ 

ปลอดภัย สรางสภาพแวดลอมใหสะอาด ปลูกไมประดับใหดูรมรื่น สวยงาม บริเวณโรงเรียนมปีายพระบรมราโชวาท 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙  ใหผูพบเห็นไดขอคิดเตือนใจและนำไปใชเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต  

 

 



                  

            ๙. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคตามคุณธรรมอัตลักษณหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของนักเรียนทัง้หมด (ของปที่ขอรบัการตรวจ) นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรม 

อัตลักษณของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานทำงานเปนทีม โดยใชกระบวนการกลุม รูจกัการเปนผูนำผูตามที่

ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห การแกปญหา รวมทัง้การปฏิบัติจริงผาน กิจกรรมตาง ๆ เชน รบัผิดชอบตองานหรือ

ภาระหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย เขาเรียนสม่ำเสมอ เขาเรียนตรงเวลาต้ังใจศึกษาเลาเรียน   มีความรับผิดชอบ 

ตอการกระทำที่เกิดจากตนเอง -มีจิตอาสา มีความเสียสละ และเอือ้เฟอเผื่อแผ  เขารวมกจิกรรมที่เปนประโยชนตอ  

โรงเรียน ชุมชน และสงัคม  ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไมหวังผลตอบแทน  ดูแลสาธารณสมบัติ การรูจักใช

อุปกรณอยางประหยัด และรูคุณคา ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ  ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



การกำหนดเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 

(ตารางคณุธรรมอัตลักษณ) 

 

ท่ี คุณธรรม

เปาหมาย 

พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก 

ผูบริหาร ครู นักเรียน 

 

๑ 

 

ความรับผิดชอบ 

 

 

- ตรงตอเวลาในการ

ปฏิบัติหนาที ่

- กำกับนิเทศ ติดตาม 

อยางสม่ำเสมอ 

 

- การปฏิบัติหนาทีเ่วรประจำวัน

และเวรรักษาการนอกเวลา

ราชการ 

- เอาใจใสการสอน 

- สงงานตามกำหนดเวลา 

 

-รบัผิดชอบตองานหรือภาระหนาที ่

ที่ไดรับมอบหมาย 

- เขาเรียนสม่ำเสมอ เขาเรียน 

ตรงเวลาต้ังใจศึกษาเลาเรียน 

- มีความรับผิดชอบตอการกระทำ 

ที่เกิดจากตนเอง 

 

 

 

๒ 

 

จิตสาธารณะ 

 

 

- ใหความชวยเหลอืแก

หนวยงาน  องคกรทีม่า

ขอใชบริการอยางเต็มที ่

 

 

- เขารวมกจิกรรมที่เปนประโยชน

ตอโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 

-  ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ

โดย ไมหวังผลตอบแทน 

-  ดูแลสาธารณสมบัติ 

 

- มีจิตอาสา มีความเสียสละ และ

เอื้อเฟอเผื่อแผ 

- รักษาความสะอาด ทิง้ขยะลง 

ถังขยะ เก็บขยะ โดยไมรอคำสั่งจากคร ู 

-ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไม

หวังผลตอบแทน 

 

 

๓ 

 

   ความพอเพียง 

 

- ใชทรัพยากรในการ

บรหิารงานอยางประหยัด

และคุมคา 

 
- ใชอุปกรณในการเรียน  

การสอน การทำงานอยาง 

ประหยัดตามความจำเปน  

- ปดไฟ ปดพัดลม เมื่อ 

  ไมใชงาน 

-  รูจักใชอุปกรณอยางประหยัด  

   และรูคุณคา 

- ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 

- ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียง 

- กินอยางพอดี  พอเหมาะ 

 

                   

 

 

 

 



วิธีการกำหนดคณุธรรมอัตลักษณ 

๑. การสื่อสารสรางความเขาใจ  

โรงเรียนไดสงครทูุกกลุมสาระการเรียนรูจัดการอบรมพัฒนาคร ูรวมกับโรงเรยีนแกนนำเครือขายการพฒันา

โรงเรียนคุณธรรม  ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗  เพื่อใหผูเขารบัการอบรมไดรบัความรู

ความเขาใจในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

๒. การสรางแกนนำ  

โรงเรียนไดมีการสรางแกนนำเครอืขายหองละ ๕ คน โดยจัดใหมีการอบรมพฒันาการทำโครงงานคุณธรรม

ในทุกช้ันเรียน จำนวน  ๒๗  หองเรียน โดย หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนผู

ประสานงานรวมกับหัวหนางานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินการจัดการอบรมนักเรียน เพือ่ใหเปนแกนนำ  

นำความรูไปปฏิบัติตอเพื่อนนักเรยีนในหองตอไป 

๓. ประชุมระดมสมอง  

- การกำหนดพฤติกรรมบงชี้เชิงบวก  

การกำหนดพฤติกรรมบงช้ีเชิงบวก โรงเรียนใหทุกกลุมที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกำหนดพฤติกรรม 

บงช้ีเชิงบวก เพื่อใหแตละกลุมรับรูวา ตองปฏิบัติตนอยางไรบางในแตละดานเพื่อมุงแกไขประเด็นปญหาที ่

กลุมไดคนพบ ดังน้ี  

     ๑. สำรวจและระดมความคิดของกลุมบุคคลแตละกลุม ไดแก ผูบรหิาร กลุมครู และกลุมนักเรียน  

     ๒. รวบรวมปญหาที่ตองการแกไขและสาเหตุจากขอมลูที่ไดจากการสำรวจ  

    ๓. จัดลำดับความสำคัญของปญหาที่ตองการแกไขอยางเรงดวน  

    ๔. เลอืกปญหาที่ตองการแกไขอยางเรงดวน ๓ ปญหา  

    ๕. รวมกันกำหนดพฤติกรรมบงช้ีเชิงบวกที่ตองการใหเกดิข้ึนและมีความสอดคลองกับปญหาและสาเหตุ 

- การกำหนดคณุธรรมเปาหมาย  

เกิดจากการระดมสมองความคิดของครูทีป่ระชุมคณะกรรมการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรมในการกำหนด

คุณธรรมเปาหมาย โดยมผีูอำนวยการโรงเรยีนเปนประธานและ รองผูอำนวยการฝายวิชาการ เปนผูสรปุผล 

การประชุม การกำหนดคุณธรรมเปาหมายดังน้ี 

            ๑. โรงเรียนสำรวจปญหาและระดมความคิดของกลุมบุคคลแตละกลุม ไดแก ผูบรหิาร กลุมครู และกลุม  

                นักเรียน เพื่อคนหาคุณธรรมเปาหมายของโรงเรียน  

           ๒. รวบรวมปญหาที่ตองการแกไขและสาเหตุ  

           ๓. จัดลำดับความสำคัญของปญหาที่ตองการแกไขอยางเรงดวน  ๓  ปญหา  

           ๔. รวมกันวิเคราะหคุณธรรมที่ใชในการแกไขปญหาที่กลุมไดคนพบ  

           ๕. รวมกันระดมความคิด จัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน เพือ่ใหแตละกลุมรบัรูวาตอง  

              ปฏิบัติตนอยางไรบางในแตละดาน  

 

 

              



๔ การจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ 

            เกิดจากการระดมสมองความคิดของคณะผูบรหิาร คณะครูที่ประชุมคณะกรรมการพฒันาโรงเรียน

คุณธรรมในการกำหนดคุณธรรมเปาหมาย จากน้ันจงึไดจัดทำเปนตารางคุณธรรมอัตลักษณ  ซึ่งคุณธรรมอัตลกัษณ 

ที่ได คือ   “ความรับผิดชอบ  จิตสาธารณะ และ ความพอเพียง ” 

 

                         การกำหนดเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

                                         (ตารางคุณธรรมอัตลักษณ) 

ท่ี คุณธรรมเปาหมาย พฤติกรรมบงชี้เชิงบวก 

ผูบริหาร ครู นักเรียน 

 

๑ 

 

ความรับผิดชอบ 

 

 

- ตรงตอเวลาในการ

ปฏิบัติหนาที ่

- กำกับนิเทศ ติดตาม 

อยางสม่ำเสมอ 

 

- การปฏิบัติหนาทีเ่วรประจำวัน

และเวรรักษาการนอกเวลา

ราชการ 

- เอาใจใสการสอน 

- สงงานตามกำหนดเวลา 

 

- รับผิดชอบตองานหรือภาระหนาที ่

  ที่ไดรับมอบหมาย 

- เขาเรียนสม่ำเสมอ เขาเรียน 

  ตรงเวลาต้ังใจศึกษาเลาเรียน 

- มีความรับผิดชอบตอการกระทำ 

  ที่เกิดจากตนเอง 

 

๒ 

 

จิตสาธารณะ 

 

 

- ใหความชวยเหลอืแก

หนวยงาน  องคกร

ที่มาขอใชบริการอยาง

เต็มที ่

 

 

- เขารวมกจิกรรมที่เปนประโยชน

ตอโรงเรียน ชุมชน และสงัคม 

-  ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจ

โดย ไมหวังผลตอบแทน 

-  ดูแลสาธารณสมบัติ 

 

- มีจิตอาสา มีความเสียสละ และ

เอื้อเฟอเผื่อแผ 

- รักษาความสะอาด ทิง้ขยะลง 

ถังขยะ เก็บขยะ โดยไมรอคำสั่งจากคร ู 

-ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดยไม

หวังผลตอบแทน 

 

 

๓ 

 

   ความพอเพียง 

 

- ใชทรัพยากรในการ

บรหิารงานอยาง

ประหยัดและคุมคา 

 
- ใชอุปกรณในการเรียน  

การสอน การทำงานอยาง 

ประหยัดตามความจำเปน  

- ปดไฟ ปดพัดลม เมื่อ 

  ไมใชงาน 

-  รูจักใชอุปกรณอยางประหยัด  

   และรูคุณคา 

- ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 

- ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

  พอเพียง 

- กินพอดี พอเหมาะ พอประมาณ 

 

 

             



 การกำหนดวิธีการบรรลเุปาหมาย 

 ๑. การวางแผน / การจัดทำโครงงานคณุธรรม  

การดำเนินโครงการพฒันาโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ไดมีการจัดอบรมการจัดทำโครงงานคุณธรรม 

ในทุกหองเรียน โดยกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ หัวหนางานสงเสรมิคุณธรรม 

จริยธรรม เปนแกนนำในการดำเนินกจิกรรม เพื่อใชโครงงานคุณธรรม เปนตัวขับเคลื่อน ดำเนินงานโครงการ  

          ๒. การเปนแบบอยางท่ีดี  

           ผูบริหาร ครู และนักเรียน มีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งตอหนาและลบัหลัง  

ตามบทบาทหนาที่และระเบียบวินัยของโรงเรียน เชน การพดูสุภาพ  การตรงเวลา การแตงกายเปนระเบียบ 

เรียบรอย มีการสงเสริมสนับสนุนใหทกุคนเปนแบบอยางที่ดี มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ ดวยการยกยอง 

ช่ืนชมหนา เสาธง ใหเกียรติบัตรแสดงความช่ืนชมในการเปนแบบอยางที่ดี  

         ๓. การพัฒนาสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม  

          การดำเนินการทีผ่านมา โรงเรยีนไดจัดบรรยากาศภายในโรงเรียน ใหมสีภาพแวดลอม ทีเ่อื้อตอ

กระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม อาทิ การจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลายทางดานคุณธรรม จริยธรรม    

เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู  และนำไปปรับใชในชีวิตประจำวัน  ใชการจัดทำโครงงานคุณธรรม ในการขับเคลื่อน

โรงเรียนคุณธรรม เพื่อใหสอดรับกระบวนการ   ไดมาซึ่งคุณธรรมเปาหมาย 

        ๔. การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน  

 มีการบรูณาการคุณธรรมนำลงสูกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนใหครผููสอนในรายวิชาพื้นฐานทั้ง  

๘ กลุมสาระการเรียนรู ใหบูรณาการคุณธรรมเช่ือมโยงสูเน้ือหาสาระในรายวิชาทีส่อน ในรูปแบบทีห่ลากหลาย เชน 

การทำงานกลุม การทำโครงงาน การศึกษาคนควาอิสระตามความสนใจ ผสมผสานกับการมสีวนรวมในการลงมือ

ปฏิบัติจริงผานโครงการ/กิจกรรมเสรมิหลักสูตรตาง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆอยางเชน โครงการ

หองเรียนสวยดวยมือเรา โครงการวันหยุดเขาวัดนัดพบชุมชน  กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา กจิกรรมสงเสริม

พระพุทธศาสนา โครงการเปดบานวิชาการ  การอบรมคุณธรรม – จริยธรรม โดยมีชุมชนมีสวนรวมในการจัดกจิกรรม 

ทั้งหองเรียนปกติและหองเรียนพิเศษ 

       ๕. การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไดมีการบรูณาการคุณธรรม จริยธรรม ลงสูทุกกจิกรรม เชน รด. จิตอาสา   

กิจกรรมลูกเสอืจิตอาสา ยุวกาชาดจิตอาสา  ซึ่งเปนกจิกรรมที่มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมนำ 

ลงสูการปฏิบัติของนักเรียนไดอยางชัดเจนและตอเน่ืองเปนรปูธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



            

โครงงานคณุธรรมของโรงเรียน 

 

            คุณธรรมเปาหมาย                 โครงงาน ผูรับผิดชอบ 

คุณธรรมท่ี ๑ ความรับผิดชอบ 

คุณธรรมท่ี ๒ จิตสาธารณะ 

คุณธรรมท่ี ๓ ความพอเพียง 

โดดเรียนไมดี เกรด 4 ไมมา ม.๑/๑ 

ลดการคุยเพิ่มการเรียนรู ม.๑/๒ 

สานใจ ๑/๓  พอเพียง ม.๑/๓ 

หองเรียนนาอยู พวกหนูสุขใจ ม.๑/๔ 

อะ!!! ปดไฟยังจะ ม.๑/๕ 

เยาวชนวัยใสจิตอาสาใสใจสิ่งแวดลอม ม.๒/๑ 

วัยใสจิตอาสา ใสใจขยะ ม.๒/๒ 

หองสวยดวยมือเรา ม.๒/๓ 

หองเรียนสะอาด บรรยากาศนาอยู ม.๒/๔ 

โรงเรียนของเรานาอยู พวกเราดูแลทุกคน ม.๒/๕ 

ลดพฤติกรรมเสี่ยง อนาคตสดใส ใสใจการเรียน ม.๓/๑ 

รักเรียนเลิกเลนใหเปนเวลา ม.๓/๒ 

แตงกายดี มีชัยไปกวาครึ่ง ม.๓/๓ 

เลิกบุหรี่  ชีวิตเปลี่ยน ม.๓/๔ 

ปลูกจิตอาสา กำจัดขยะ กำจัดมลพิษ  

นำพาชีวิตสูความพอเพียง 

ม.๓/๕ 

เด็กดี สงงานตรงเวลา ม.๔/๑ 

รูกิน รูใช  ใสใจสิง่แวดลอม ม.๔/๒ 

 

 

 

 



                     

            คุณธรรมเปาหมาย                 โครงงาน      ผูรับผิดชอบ 

 หองเรียนไมใชหองนอน ม.๔/๓ 

เลนเกมไมดี มาเรียนดีกวา ม.๔/๔ 

โรงเรียนสวยดวยมือเรา ม.๕/๑ 

เด็กไทยยุคใหมใสใจเวลา ม.๕/๒ 

วัยใส มาโรงเรียนไมสาย ม.๕/๓ 

เลนเกมไมดีมาเรียนกันเถอะ ม.๕/๔ 

รับผิดชอบเขตนะจะ ม.๖/๑ 

ทิ้งขยะใหถูกที่ เพื่อบรรยากาศที่ดีในหองเรียน ม.๖/๒ 

เยาวชนวัยใส  หางไกลยาเสพติด ม.๖/๓ 

ปดน้ำ  ปดไฟ  ใสใจวิถีพอเพียง ม.๖/๔ 

 

 เคร่ืองมือสำคัญในการขบัเคลื่อนสูเปาหมาย  

 การสื่อสารสรางความเขาใจท้ังโรงเรียน เพ่ือใหทราบเปาหมายและทิศทางการดำเนินงาน  

 ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมน้ัน ผูอำนวยการโรงเรียน รองผูอำนวยการ และ 

ฝายวิชาการ  คณะครูกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะรับผิดชอบหลัก  

โรงเรียนคุณธรรม ไดมกีารช้ีแจงนโยบาย วิธีปฏิบัติ และการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมเพื่อสรางความตระหนัก 

และความเขาใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ใหทุกคนรบัทราบนโยบายและเปาหมายที่โรงเรียนจะดำเนินการพฒันา

โรงเรียนคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และผลที่คาดวาจะเกิดข้ึน  ใหทุกคนรวมมือกันพฒันาโรงเรียน

คุณธรรมอยางมีทิศทาง การดำเนินงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน อยางตอเน่ือง  
 

 การสรางแกนนำ(ครู-นักเรียน)เพ่ือเปนหัวขบวนในการขบัเคลื่อนไปสูเปาหมาย  

  โรงเรียนไดมกีารอบรมคร ูและนักเรียนใหมีความรูและความเขาใจในการพัฒนา โรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.  

  เพื่อใหทุกคนไดเขามามสีวนรวมในการดำเนินงาน 
 

  การนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีมัธยมศึกษา เขต ๒๗   

  การนิเทศ ติดตาม และสงเสริมโรงเรียนใหมกีารดำเนินการตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

น้ัน เปนไปอยางดี  ทางฝายคณะกรรมการผูนิเทศ และโรงเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนอยางดี และมปีระโยชนย่ิง 

ในการพัฒนางานตอๆ ไป  



 

                                                                                                                         

           การสงเสริมสนบัสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบตางๆ  

ผูอำนวยการโรงเรียนไดมีนโยบายในการมอบเกียรติคุณบัตรใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ของสถานศึกษาที่เปนผูอุทิศกำลังกาย กำลังสติปญญา กำลงัใจใหแกการดำเนินงานโครงการพฒันาโรงเรยีนคุณธรรม 

สพฐ. ทีเ่ปนทีป่ระจักษ และไดรับการเสนอช่ือหรือไดรับการยอมรบัจากขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาของโรงเรียน 
 

  การสรางกลไกการมีสวนรวม  

คณะกรรมการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ไดจัดใหมกีารประชุมรับฟงความคิดเห็นการดำเนิน 

กิจกรรมทุกกจิกรรมที่เกี่ยวของกบัการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โดยกระจายอำนาจใหกบัทกุระดับช้ัน 

เปนผูนำเสนอขอมลูและนำเสนอแนะ เสนอแนวคิดรวมกันในการปรับปรงุ หรอืพัฒนางานในโครงการพฒันา

โรงเรียนคุณธรรม 
 

 การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน : ( After Action Review : AAR ) 

            โรงเรียนไดทบทวนวิเคราะหหลงัการปฏิบัติงาน (After Action Review) ที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการ 

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยใชโครงงานที่นักเรียนรวมกันคิด รวมกันเลอืก รวมกันทำ การบรูณาการคุณธรรม 

สูการจัดการเรียนรูและแผนงาน/โครงการหรอืกิจกรรมของโรงเรียน เปนเครือ่งมือในการพฒันาคุณธรรม ทำใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนเพิ่มข้ึน โรงเรยีนไดสรุปผลที่เกิดจากการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. เปนองคความรู แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใชในการพฒันาคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน ปจจัยสูความสำเรจ็ 

จุดดีจุด ดอยที่ตองพัฒนา หรือปรบัปรุงเพื่อประโยชนในการนำไปใชจริงในครัง้ตอไป 

           การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

จากการดำเนินงานพฒันาคุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียน โรงเรียนไดเปดโอกาสใหครูและนักเรียนน้ันไดมี

โอกแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการ ดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพื่อสรางความตระหนักและรวมมือกันใน

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใหสมบรูณในทุกดาน โดยใชโครงงานคุณธรรม/กิจกรรมคุณธรรม การบูรณาการ

คุณธรรม  สอดแทรกในการเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน ที่ทกุคนมีสวนรวมในการลงมือ

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำใหเกิดองค ความรู แนว

ปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใชในการพฒันาคุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน โรงเรียนไดจัดนิทรรศการ แลกเปลีย่นเรียนรู

ระหวางผูปฏิบัติงานในโรงเรียน และไดมีการเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เชน เอกสาร แผนพับ นอกจากน้ีโรงเรียนได

นำเสนอผลงานโครงงานทีเ่ปนแบบอยางสูสาธารณะ อาทเิชน การจัดนิทรรศการโครงงานคุณธรรมกบัหนวยงาน

อื่นๆ  การเขารวมในการแขงขันกจิกรรมโครงงานคุณธรรม งาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุมโรงเรียนและ

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

              

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

             การประเมินผลและการนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงาน  

              โรงเรียนมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการตามตัวช้ีวัด โดยใชการสังเกต การสอบถาม การทำ AAR 

ประเมินเชิงประจกัษ และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมพบวา ผูบรหิาร คณะครู  

มี พฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน ตระหนัก และปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ปฏิบัติงานตามภาระหนาทีส่ำเร็จ  

ลุลวงอยางดี เขารวมกจิกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน และสังคม เปนแบบอยางที่ดี แตในสวน  

ของนักเรียน พบวามีนักเรียนบางสวนยังไมไดผลตามเปาหมาย มีนักเรียนบางคนยังขาดความรบัผิดชอบ   

มาโรงเรียนสาย  ใชไฟฟาไมปดหลงัจากออกนอกหอง ขาดจติสาธารณะ ทิ้งขยะไมลงถัง เปนตน ซึ่งคณะทำงานจะได 

รวบรวมขอมูลนำมาวิเคราะหและปรบัปรุงแกไขในครั้งตอไป 

 การประชาสัมพันธ  

โรงเรียนมกีารประชาสัมพันธการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมใหผูปกครอง ชุมชน ไดทราบ 

เพื่อให เกิดความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมใหกบันักเรียน จัดประชาสัมพันธและเผยแพร

ผลงานทั้งจัดกจิกรรมหนาเสาธง ประชาสัมพันธเสียงตามสายใน โรงเรียน สื่อสิ่งพมิพ และเว็ปไซตโรงเรียน  

มีการบูรณาการโดยนำคุณธรรมอัตลักษณสอดแทรกไวในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  และ นำเสนอผลการพฒันา

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการจัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอก 
 

 

ผลการดำเนินงาน (ท้ังผลโดยตรงและผลพลอยได) 
 

 ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน  

  นักเรียนมีคุณลักษณะเปนคนดี มีความรบัผิดชอบ  มจีิตสาธารณะ  และอยูอยางพอเพียง มจีิตใจ 

โอบออมอาร ีมีความกตัญูตอผูมีพระคุณ  
 

  ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู  

            การพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลกัษณของโรงเรียนและมีสวนรวมในพฒันางาน การมาทำงานและเขา 

สอนตรงเวลา การปฏิบัติหนาทีเ่วรประจำวันและเวรรักษาการนอกเวลาราชการ เอาใจใสการสอน สงงานตาม

กำหนดเวลาเขารวมกจิกรรมที่เปนประโยชนตอ โรงเรียน ชุมชน และสังคม ชวยเหลือผูอื่นดวยความเต็มใจโดย  

ไมหวังผลตอบแทน ดูแลสาธารณสมบัติใชจายอยางรูคุณคา  ใชจายอยางประหยัด  ประหยัดทรัพยากรของโรงเรียน

ในการเรียนการสอนและการทำงานอยางประหยัดตามความจำเปน  ออกแบบกิจกรรมบรูณาการคุณธรรมเขากับ

กิจกรรมการเรียนรู และเปน แบบอยางที่ดีแกนักเรียน 
 

  ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูบริหาร  

  ผูบริหารใหความสำคัญตอการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปนผูนำในการขับเคลือ่นพัฒนาโรงเรียน 

คุณธรรม บรหิารงานแบบมีสวนรวม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหนาที่ตรงเวลาและเต็มเวลา ใชวัสดุอุปกรณ 

อยางคุมคา พูดจาสุภาพ เปนแบบอยางที่ดีตรงตอเวลาในการปฏิบัติหนาที่  กำกับนิเทศ  ติดตาม อยางสม่ำเสมอ 

มีจิตที่คิดสรางสรรค เปนกุศล และมุงทำกรรมดีทีเ่ปนประโยชนตอสวนรวม  ใชทรพัยากรในการบริหารงานอยาง 

ประหยัดและคุมคา 

         

 



                                                                                                

  ผลท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียน  

  โรงเรียนไดรับคำช่ืนชมจากหนวยงาน บุคคลภายนอกถึงเรือ่งการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

เปนที่ยอมรบัตอประชาชนผูปกครอง 
 

   ผลท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน  

  ผูปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูก มีการพฒันาตนเองดานความรับผิดชอบ ในการเรียน 

การทำการบาน การเขานอน–ต่ืนนอนตรงเวลา เพื่อมาใหทนัเขาแถวเคารพธงชาติ และมีจิตอาสา การชวยเหลืองาน

บาน งานโรงเรียน ทำใหผูปกครองเห็นความสำคัญและเปนแบบอยางที่ดีใหความรวมมือในการดูแลนักเรียน และ

กิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึน 

 ผลท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน  

 ชุมชนและหนวยงานในชุมชน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพฒันาคุณธรรมใหกบันักเรียนเพื่อ  

เปนเยาวชนที่ดีของสังคม เขามามสีวนรวมสนับสนุนโรงเรียนในดานกำลังทรัพยสิ่งของตาง ๆ และการเปน วิทยากร

ใหความรูในดานตาง ๆ โรงเรียนเปนตนแบบการผลิตผูเรียนดี มีคุณธรรมออกสูสงัคม  

 

 องคความรู นวัตกรรม และบทเรียนท่ีเกิดจากการดำเนินงาน  

- การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกระบวนการจัดการเรยีนรูของครูในช้ันเรียน และ 

  ชวนนักเรียนสะทอนความคิด เพื่อปลกูฝงคุณธรรมในเชิงจติวิทยา คุณธรรม นำความรู  

             อยูอยางพอเพียง 

           - การใชกระบวนการโครงงานคุณธรรม บรูณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องคความรู นวัตกรรม 

                โครงงาน ผูรับผิดชอบ 

มาเรียนกันเถอะ ม.๑/๑ และครทูี่ปรึกษา 

ลดการคุยเพิ่มการเรียนรู ม.๑/๒  และครูทีป่รกึษา 

สานใจ ๑/๓  พอเพียง ม.๑/๓ และครทูี่ปรึกษา 

หองเรียนนาอยู พวกหนูสุขใจ ม.๑/๔และครูทีป่รึกษา 

อะ!!! ปดไฟยังจะ ม.๑/๕และครูทีป่รึกษา 

เยาวชนวัยใสจิตอาสาใสใจสิ่งแวดลอม ม.๒/๑และครูทีป่รึกษา 

วัยใสจิตอาสา ใสใจขยะ ม.๒/๒และครูทีป่รึกษา 

หองสวยดวยมือเรา ม.๒/๓และครูทีป่รึกษา 

            



                                                                                                                      

                โครงงาน ผูรับผิดชอบ 

หองเรียนสะอาด บรรยากาศนาอยู ม.๒/๔ และครทูี่ปรึกษา 

โรงเรียนของเรานาอยู พวกเราดูแลทุกคน ม.๒/๕ และครทูี่ปรึกษา 

ลดพฤติกรรมเสี่ยง อนาคตสดใส ใสใจการเรียน ม.๓/๑ และครทูี่ปรึกษา 

รักเรียนเลิกเลนใหเปนเวลา ม.๓/๒ และครทูี่ปรึกษา 

แตงกายดี มีชัยไปกวาครึ่ง ม.๓/๓ และครูที่ปรึกษา 

เลิกบุหรี่  ชีวิตเปลี่ยน ม.๓/๔ และครูที่ปรึกษา 

ปลูกจิตอาสา กำจัดขยะ กำจัดมลพิษ นำพาชีวิตสูความพอเพียง ม.๓/๕ และครทูี่ปรึกษา 

เด็กดี สงงานตรงเวลา ม.๔/๑ และครูที่ปรึกษา 

รูกิน รูใช  ใสใจสิง่แวดลอม ม.๔/๒ และครูที่ปรึกษา 

หองเรียนไมใชหองนอน ม.๔/๓ และครูที่ปรึกษา 

เด็กดีกินพอประมาณ ม.๔/๔ และครูที่ปรึกษา 

โรงเรียนสวยดวยมือเรา ม.๕/๑ และครูที่ปรึกษา 

เด็กไทยยุคใหมใสใจเวลา ม.๕/๒ และครูที่ปรึกษา 

วัยใส มาโรงเรียนไมสาย ม.๕/๓ และครูที่ปรึกษา 

เลนเกมไมดีมาเรียนกันเถอะ ม.๕/๔และครูที่ปรึกษา 

รับผิดชอบเขตนะจะ ม.๖/๑ และครทูี่ปรึกษา 

ทิ้งขยะใหถูกที่ เพื่อบรรยากาศที่ดีในหองเรียน ม.๖/๒ และครูที่ปรึกษา 

เยาวชนวัยใส  หางไกลยาเสพติด ม.๖/๓ และครูที่ปรึกษา 

ปดน้ำ  ปดไฟ  ใสใจวิถีพอเพียง ม.๖/๔ และครูที่ปรึกษา 

 

 



บทเรียนท่ีไดรับ                                                                                                  

          จากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมดวยการใหทุกคนมสีวนรวมคิด รวมทำ รวมพัฒนา 

ดวยการลงมือปฏิบัติจริง ทำใหเกิดบทเรียน ดังน้ี 

         ๑. การรับรูและการมสีวนรวม การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตองสรางความตระหนัก ความเขาใจ 

ใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีความเขาใจตรงกันและเกิดความรวมมือในการพฒันาไปในทิศทางเดียวกัน  

         ๒. การบูรณาการคุณธรรมกับการจัดกจิกรรมการเรยีนรูในช้ันเรียนและกจิกรรมเสริมหลกัสูตรใน 

โรงเรียน คุณธรรมและจริยธรรมเปนสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน การนำคุณธรรมบูรณาการ

เช่ือมโยง เขาสูการเรียนรูในช้ันเรียนและกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนอยางหลากหลาย และสอดคลองกับ

คุณธรรมอัตลกัษณ ของโรงเรียนทำใหนักเรียนไดเรียนรูและนำมาปฏิบัติสูการหลอหลอมบมเพาะดาน

คุณธรรมใหเกิดข้ึน  

         ๓. นักเรียนทำไดตามศักยภาพ จากการที่ครอูอกแบบกิจกรรมการเรียนรูเปดโอกาสใหนักเรียนได 

คนหาปญหา สาเหตุและวิธีแกไขปญหา แลวลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ทำงานเปนทีมโดยใชกระบวนการกลุม 

รวมคิด รวมทำ ฝกทักษะ การคิดวิเคราะห การแกปญหา การเปนผูนำผูตามที่ดี การประเมินผล  

การสรุปงาน การนำเสนองาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ทำใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ  

        ๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดนิทรรศการแลกเปลีย่นเรียนรู ทำใหเกิดการเรียนรูรวมกัน  

นำมาพัฒนาตอยอดไดอยางตอเน่ือง การมสีวนรวม การสรางเครือขาย การไดรับการยกยองชมเชย   

ทำใหเกิดความภาคภูมิใจ  

        ๕.การพัฒนาครูและพัฒนานักเรียนแกนนำ เพื่อใหการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมบรรล ุ 

ตามเปาหมาย คือ ใหกลุมบุคคลทุกฝายมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มข้ึน และมพีฤติกรรมที่ไมพึงประสงคลดลง 

การดำเนินการตองทำอยางตอเน่ือง จึงจำเปนตองมกีารพฒันาครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติได

และ พฒันานักเรียนแกนนำเปนทีมงานของโรงเรยีนที่ชวยใหการดำเนินงานพฒันาโรงเรียนคุณธรรมสำเรจ็

ตามเปาประสงคของโรงเรียน  

         ๖. การนิเทศติดตาม จากผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครองอยาง 

กัลยาณมิตร ไดสรางขวัญและกำลังใจใหกบัโรงเรียน มีขอเสนอแนะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน 

แนะนำ การจัดทำคุณธรรมเปาหมาย คุณธรรมอัตลักษณโดยใชกระบวนการมีสวนรวม การใชโครงงาน

คุณธรรม ของนักเรียนเปนเครื่องมือขับเคลื่อนคุณธรรม ทำใหครูเกิดความรูความเขาใจแนวทางพัฒนา 

ไปสูโรงเรียนคุณธรรมไดอยางชัดเจน และจากการนิเทศภายในอยางกัลยาณมิตร รวมกันคิด รวมกันทำ 

รวมกันแกปญหาทำใหเกิดการยอมรับรวมกันไดองคความรูมาใชในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณใหบรรลุ

เปาหมายตอไป 

ปจจัยท่ีสงผลตอความสำเร็จ  

การรวมมือ รวมแรง และรวมใจกันอยางจริงจัง จะเปนแรงผลักดันสำคัญในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. ตอไปได เน่ืองจากโรงเรียนมีสภาวะหลายดานหากพิจารณาจากหลักการบรหิารความเสี่ยง จะพบวาในสวน

รายละเอียดเลก็นอยน้ัน กม็ีความเสี่ยงหรือสงผลดานลบตอการดำเนินงานหลักที่อาจจะผิดพลาดหรือไมสัมฤทธิผล

ไดมากพอควร  การทำความเขาใจและสรางศรัทธาการดำเนินงานโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. จึงควรมีใหมากข้ึน 

 



                                                                                                                                 

            ๑. กำหนดยุทธศาสตรในการดำเนินงาน โรงเรียนไดกำหนดยุทธศาสตรในการดำเนินงาน บรรจุไว 

ในแผนปฏิบัติการประจำป มีการแตงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายหนาที่ความรบัผิดชอบ ทำใหการ 

ดำเนินงานเปนไปอยางเปนระบบ                

            ๒. บทบาทผูบริหาร ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญในการพฒันาคุณธรรม เปนผูนำ 

ในการขับเคลื่อนกจิกรรมสงเสริมคุณธรรมในรูปแบบตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งนำไปสูการ 

พัฒนาและปรบัเปลี่ยนเปนพฤติกรรมทีพ่ึงประสงค สงเสรมิสนับสนุน สรางขวัญและกำลงัใจใหคำปรึกษากบั 

คณะครูและนักเรียนในการดำเนินกจิกรรมตาง ๆ อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

           ๓. มีครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“โครงงานคุณธรรม” ฝกทำโครงงานคุณธรรม (Moral Project) แลวนำมาขยายผลใหกบัเพื่อนในโรงเรียนเขาใจ 

เปนกลุมทีม่ีความสำคัญ และเปนทีมหลกัในการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหขับเคลือ่นไปสูเปาหมาย  

           ๔. การนิเทศ จากผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ไดมานิเทศติดตาม แบบ

กัลยาณมิตร คอยใหคำปรึกษาขอแนะนำ ช้ีแนะแนวทางทีเ่ปนประโยชนแกโรงเรียนในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงาน

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมไดชัดเจนมากข้ึน สรางขวัญและกำลังใจใหกบัโรงเรียน คณะครู ในการสรางสรรค

พัฒนากิจกรรมที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แกผูบริหาร คร ูและนักเรียนใหสามารถบรรล ุเปาหมาย 

          ๕. ความรวมมือของกลุมบุคคล การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนตองเกี่ยวของกบักลุมบุคคลหลาย ฝาย

ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ที่ตระหนักและเหน็ความสำคัญ จงึใหความรวมมือสงเสรมิสนับสนุนและ เปน

แบบอยางที่ดีใหกบันักเรียนเห็นคุณคาและความสำคัญของการมีคุณธรรม จึงนำไปสูการปรับเปลี่ยนเปน พฤติกรรม

ที่พึงประสงคมากข้ึน 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะของผูนิเทศ 

๑ โครงการตามนโยบายมีมาก เปาหมายคลายคลงึ เชน 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ.  โครงการโรงเรียนสุจริต  ทำใหคร ู

มีภาระงานมากข้ึน ทำใหทำงานไดไมเต็มที ่

ใหครูบรูณาการจัดกระบวนการเรียนรูและแผนงาน 

 / โครงการ หรือกจิกรรมของโรงเรียน ที่ทำอยูปรบัเขา

กับงานนโยบายของหนวยงานใหขับเคลื่อน 

ไปสูเปาหมายที่กำหนด 

๒. การจัดทำโครงงานคุณธรรมตองมกีารดำเนินการอยาง

เปนกระบวนการ  อยางมลีำดับข้ันตอน แกปญหาอยาง

เปนระบบ นักเรียนบางระดับช้ัน ยังไมสามารถดำเนินการ

ไดดวยตนเอง ไดทั้งหมด โดยเฉพาะ ม.๑ และ ม.๒ 

ใหครูทีป่รึกษาชวยคิด ต้ังคำถาม ชวนทำตามข้ันตอน 

ยกยอง  ชมเชย ใหกำลังใจกบันักเรียน 

             



                                                                                                                                

การดำเนนิการของโรงเรียนตามขอเสนอแนะ 

ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ การดำเนนิการของโรงเรียนตาม

ขอเสนอแนะ 

๑. โครงการตามนโยบายมีมาก 

เปาหมายคลายคลงึ เชนโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการ

โรงเรียนสุจรติ ทำใหครมูีภาระงาน

มากข้ึน ทำใหทำงานไดไมเต็มที ่

๑. ใหครูบรูณาการจัดกระบวนการ

เรียนรูและแผนงาน / โครงการ 

หรือกิจกรรมของโรงเรียน ทีท่ำอยู

ปรับเขากับงานนโยบายของ

หนวยงานใหขับเคลื่อนไปสู

เปาหมายที่กำหนด 

๑. โรงเรยีนบูรณาการกิจกรรมในแผนงาน

หลักของโรงเรียนเขากบักจิกรรมแผนงาน

จากหนวยงานตนสังกัดและการทำงานปกติ 

เพื่อลด ภาระงาน ทำใหการดำเนินงาน

เปนไปดวยความเรียบรอยไมช้ำซอน 

๒. การจัดทำโครงงานคุณธรรม

ตองมีการดำเนินการอยางเปน

กระบวนการ อยางมลีำดับข้ันตอน 

แกปญหาอยางเปนระบบ นักเรียน

บางระดับช้ัน ยังไมสามารถ

ดำเนินการไดดวยตนเอง ได

ทั้งหมด โดยเฉพาะ ม.๑ และ ม.๒ 

๒. ใหครูที่ปรึกษาชวยคิด 

ต้ังคำถาม ชวนทำตามข้ันตอน  

ยกยอง  ชมเชย ใหกำลังใจ 

กับนักเรียน 

๒. โรงเรียนมอบหมายใหครูที่ปรึกษา

นักเรียนระดับช้ัน ม.๑และ ม. ๒ อธิบาย

ช้ีแจงใหความรูความเขาใจ ในการทำ

โครงงานคุณธรรมในแตละข้ันตอนซ้ำๆ 

แลวใชเทคนิค ชวนคิด  ชวนทำ  ช่ืนชม  

ในแตละข้ันตอน ทำใหนักเรียนเรียนรูและ

รวมกันดำเนินการได 

 

ความกาวหนาท่ีเกิดขึ้น 

 จากการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งผูบริหาร   

ครู  นักเรียน  ผูปกครอง และชุมชน  กอใหเกิดผลดีตอโรงเรียนทำใหทุกกลุมมสีวนรวมในการทำงาน 

ทุกข้ันตอน มกีารวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อยางเปนระบบ ผูบริหาร 

ใหความสำคัญ และเปนผูนำในการขับเคลือ่นพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ครูมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรม 

อัตลักษณของโรงเรียนและมสีวนรวมในการพัฒนางาน  นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ 

ของโรงเรียน และการลงมือปฏิบัติโครงงาน  ทำงานเปนทีม  โดยใชกระบวนการกลุม รูจักการเปนผูนำ 

ผูตามที่ดี  โรงเรียนมีการปรับปรุงและพฒันาบริเวณโรงเรียนใหสะอาด รมรื่นนาอยู เอื้อตอการเรียนรู 

 

             

          



 

          จากการปฏิบัติโดยใชแนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ใหทุกคนไดลงมอืปฏิบัติ  

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำใหเกิดองคความรูแนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใช 

ในการพัฒนา คุณธรรมอัตลกัษณของโรงเรียน ทำใหโรงเรียนผานการพิจารณาใหเปนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ระดับ  ๓  ดาว  

         

  

 

 

 



โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รอยเอ็ด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รอยเอ็ด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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