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แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

โรงเรียน    พิบูลย์รักษพ์ิทยา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธาน ี

จังหวัด    อุดรธาน ี   อำเภอ   พิบูลย์รักษ ์    ตำบล        พิบูลย์รักษ์  

ระดับดาวดวงที่   3    ประจำปีการศึกษา     2564   

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 

ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 

1. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง 

สภาพแวดล้อมโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่กว้าง        

มีต้นไม้ร่มรื่น  มีทิศเหนือติดกับชุมชน ทิศตะวันออกติดกับสถานที่ราชการหลายหน่วยงาน เช่น สถานี

ตำรวจ ที่วา่การอำเภอ  โรงพยาบาลชุมชน และเขตกรมทางหลวงชนบท  ส่วนทางด้านทิศตะวันออกติดกับ

พื้นที่ป่าแหล่งเกษตรกรรม เป็นต้น  

ประชากรสว่นใหญ่สำเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศกึษาขึ้นไป ในด้านการประกอบอาชีพ 
ประชากรทีอ่าศัยอยูร่อบโรงเรียนจะประกอบอาชพีที่มีความหลากหลาย อาทิ เกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง  
รับราชการ และธุรกจิส่วนตัว  หากพจิารณาการนับถือศาสนาของประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

บรรยากาศของโรงเรียน 
บรรยากาศทางด้านกายภาพ 

โรงเรียนมีลักษณะสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดีโดยมี อาคาร
เรียนทั้งสิ้น  จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วยอาคารอัญชัน อาคารจรมจรุี อาคารราชพฤกษ และอาคารกาสะ
ลองงานกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพี นอกจากนั้นยังมอีาคารประกอบอีกคือ หอประชุมสัตบรรณ ที่
ใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาและการจดักิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญและกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาคารโรงอาหาร
ลีลาวด ีนอกจากนั้นภายในอาคารเรียนยังประกอบด้วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการภาษาไทย หอ้งจริยธรรม ห้องพยาบาล ห้อง
เกียรติยศซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในการพัฒนาองค์ความรู้ 
พฤติกรรมและเจตคติทีด่ี เพื่อสร้างพลเมืองที่ดีของชาติและสังคมโลกอีกทัง้เป็นการเตรียมพร้อมผู้เรียนให้
สามารถอยู่รว่มกันในสังคมของศตวรรษที่ 21 ไดเ้ป็นอย่างดี  

นอกจากนั้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของโรงเรียนมีความสะอาดร่มรื่น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู ้ในทุก ๆ ดา้นอีกดว้ย อกีทั้งภายในบริเวณโรงเรยีน ก็มีสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม 
การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี อาทิ ป้ายสุภาษิต คำคม และพุทธศาสนสุภาษิต ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรูท้ี่จะช่วย  
เตือนสติในการดำเนินชีวติของนักเรียน  
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ภาพที่ 1 แสดงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พทิยา 

 

บรรยากาศด้านสังคม  

โรงเรียนมีระบบช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถติดตาม กำกับ 
ช่วยเหลือ และดูแล ในดา้นต่าง ๆ อาทิ ด้านพฤตกิรรม ดา้นการเรียน ดา้นชีวิตความเป็นอยู ่รวมถึงการให้
ความชว่ยเหลือทางด้านทุนการศกึษาแก่ผู้เรียน 

ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนได้มีการดำเนินการให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ครบ 
ร้อยละร้อย ทำให้ครูและนักเรียนมสีายสัมพันธ์ทีด่ีต่อกัน ทำให้ครูได้เข้าใจปัญหาและบริบทของผู้เรียน 
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้ในแง่ด้านการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูและนักเรียน ครูมีการเอาใจใส่ชว่ยเหลือ
นักเรียนทั้งในด้านการเรยีน และด้านพฤติกรรมเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยและค่านิยมอัน
ดีงามของสังคม ส่วนด้านการบริหาร ผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหารงาน ทำให้
บรรยากาศ 
ในการทำงานระหว่างบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยดีอกจากนั้นยังมีความรู้สึกที่ดตี่อกันฉันญาติมติร 

สภาพชุมชนใกล้เคียง 

 1) สภาพแวดล้อมชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะมีความหลากหลาย โดยพื้นทีด่้านหลัง
โรงเรียนจะเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่การเกษตรของประชากรที่อาศัยรอบบริเวณโรงเรียน สว่นดา้นหน้า
โรงเรียนจะเป็นหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ จะประกอบดว้ยที่วา่การอำเภอพิบูลย์รักษ์ สถานี
ตำรวจภูธรพิบูลย์รกัษ์ นอกจากนั้นพื้นทีใ่กล้เคียงของโรงเรียนที่เป็นเขตชุมชนทำให้เห็นว่า ประชากรที่
อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงเรียนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งอาชีพเกษตรกรรม อาชพีธรุกิจคา้ขาย 
รับราชการและรับจา้ง  

   2) ประชากรส่วนใหญท่ี่อาศัยอยู่รอบบริเวณโรงเรียนนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานที่
สำคัญได้แก่ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม วันพระแท่นบ้านแดงซึ่งมีหลวงพิบูลย์เป็นศูนย์รวมความศรัทธาและ
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การทำความดรีวมถึงความสามัคคีของคนในชุมชน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ของนักเรียนสำเร็จการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาขึ้นไป ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม การไปขายแรงงาน
ต่างชาติ หรือรับจ้างทั่วไป  

ภาพที่ 2  แสดงแผนที่โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

 
 
สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 

      เน่ืองจากบริบทของพื้นที่อำเภอพิบูลย์รักษ์ยงัเป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็น
พื้นที่ใช้ในการปลูกข้าวซึง่สามารถปลูกได้เฉพาะชว่งฤดูฝนเท่านั้น ระบบชลประทานยังไม่ค่อยครอบคลุมทุก
พื้นที่ การปลูกพชืเศรษฐกิจจึงเป็นพืชที่ต้องการนำ้น้อย อาท ิมันสำปะหลังและอ้อย ซึ่งมักจะมีความผัน
ผวน 
ทางราคาจึง ทำให้ในแตล่ะปีประสบภาวะการเสี่ยงขาดทุนและได้กำไรที่ไม่แน่นอน จากข้อมูลที่กล่าวมา
ข้างต้นทำให้ผู้ปกครองของนักเรียนบางส่วนเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อไปทำงานรับจ้างในเขตอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จงึทำให้นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับญาติ การติดต่อระหว่าง
นักเรียน 
และผู้ปกครองมักจะกระทำผ่านช่องทางการสื่อสารทางโทรศพัท์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ จึงทำให้
บางครั้งนักเรียนยังขาดความใส่ใจ การอบรมบ่มนิสัย ขาดความรับผิดชอบในตัวเองและสังคม จึงทำให้
โรงเรียนเห็นว่าความรับผิดชอบ เป็นคุณธรรมที่สำคัญ ที่จะต้องปลูกฝังและพัฒนาให้กับผู้เรียนอย่างเร่งด่วน  

นอกจากนั้นสภาวะสังคมวัตถุนิยมและบริโภคนิยมการ แข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่ทำให้ได้มา 
ซึ่งการบริโภค ทำให้แต่ละคนมักจะมองตัวเองเป็นหลักโดยเฉพาะการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนทางด้านวตัถุ 
ความอยากมีอบยากไดใ้ห้เท่าทันผู้อื่น จนทำให้เกิดขาดสติขาดความซื่อสตัย์ เกิดการลกัขโมย อยากได้ของ
คนอื่นมาเป็นของตนเอง ทำให้คุณค่าของความซื่อสัตย์สุจรติขาดหายไป โรงเรียนจึงเห็นว่าการปลูกฝัง
คุณธรรมความซื่อสัตย์สจุริต ก็เป็นสิ่งที่ควรพัฒนาอย่างเร่งดว่นด้วยเช่นกนั 
  อย่างไรกต็ามสภาวะของความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกวา่ประโยชนส์่วนรวมยังส่งผลต่อการ
ใช้พื้นที่ของโรงเรียน โดยจะพบว่าบริเวณส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ขยะ ซึ่งนักเรียนจะ
สะท้อนว่าปัญหาขยะในโรงเรียนเกิดจากการกระทำของนักเรียนคนอื่น โดยที่ตัวนักเรียนเองไม่ได้มสี่วน
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เกี่ยวข้อง จึงทำให้นักเรียนไม่อยากจะทำความสะอาดและเก็บขยะไปทิ้ง  ขาดความรับผิดชอบและความมี
จิตอาสาต่อสว่นรวม นอกจากนั้นโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา เป็นโรงเรียนที่ตั้งในเขตชุมชนที่มีวัฒนธรรม
ประเพณีที่ควรสืบสานตอ่ไปเช่น ประเพณีวันสำคัญต่างๆ ประเพณีงานนมัสการหลวงปู่พิบูลย์และโคมลม
ลอยฟ้า ส่วนภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่มีความสัมพันธ์กนั และยังเป็นอาชีพของคนในชุมชนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนด้วยคือ การทำผ้ามดัหมี่ย้อมคราม การทำตุงทางพุทธศาสนา ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงทำให้
โรงเรียนจัดส่งเสริมการสบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยจติอาสา ดว้ยวธิีการที่หลากหลาย  
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์ระดับ       3   ดาว 

1. การสมัครเขา้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พทิยาได้สมัครเข้ารับการยกระดับเปน็โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 

ดังรายละเอียดตามรูปภาพต่อไปนี้  

ภาพที่ 1 แสดงการสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
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2. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ./เอกสารประกอบระดับ3 ดาว 

 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนได้มีการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมทั้งใน

ด้านโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่สอดคลอ้งกับคุณธรรมอตัลักษณ ์เมื่อมีการดำเนินการเสรจ็สิ้นได้มี

การจดัทำรายงานผลการจัดกิจกรรม ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนที่ของรายงานนี้  

3. มกีารดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรม ในระดับ 2 ดาว ครบทุกขอ้ 

  โรงเรียนได้รับการประกาศจากสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 20 เรือ่งการประกาศ

ผลการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. กจิกรรมโรงเรียนต้องมีที่ยืนระดับ 2 ดาว 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ดังภาพต่อไปน้ี  

ภาพที่ 2 แสดงการประกาศผลการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 

กิจกรรมโรงเรียนตอ้งมีทีย่ืนระดับ 2 ดาว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

 

 

จากภาพดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนได้มกีารดำเนินกิจกรรมในระดับ 2 ดาวครบทุกข้อ และได้มี

การดำเนินการอยา่งต่อเนื่อง ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินการจะได้นำเสนอในส่วนที่ 2  



 

แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว     พิบูลย์รักษ์พิทยา  / 6 
 

4. โรงเรียนมีนวตักรรม สร้างสรรค์คนดี 

   ในการพัฒนานวัตกรรมสร้างคนดีโรงเรียนได้มีนวตักรรมที่สำคัญดังนี้  

คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน /นวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
คุณธรรมที่ 1  
ความรับผิดชอบ 
 
คุณธรรมที่ 2  
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 
คุณธรรมที่ 3  
ความมีจติอาสา 

1. เขตพื้นที่สะอาดดว้ยดว้ยความรับผิดชอบ 
2. ห้องสวยด้วยมือเรา 
3. โครงการสรา้งจิตสำนึกการบริหารจัดการ

ขยะน้ำเสีย 
     มวีัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมคุณธรรมด้านความ
รับผิดชอบของนักเรียน และบริเวณของโรงเรียนให้
มีความสะอาดร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้  

นักเรียนทุกชั้นเรียน 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น 
 

1. ของหายได้คืน 
2. ธนาคารขยะรีไซเคิล 
3. ธนาคารโรงเรียน 

     มวีัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมคุณธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน ไม่ลักขโมย เก็บของได้
ส่งคืนเจ้าของ และฝึกความซื่อสัตย์สุจรติในเรื่อง
ของบัญชีรายรับ รายจ่าย ตนเองและส่วนรวมใน
การขายขยะพลาสติก 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ครูที่ปรึกษา 
1. นายสุกิจ  อทุุมภา 
2. นางรุ่งนภาลัย  ราชภกัด ี
3. นางเสาวคนธ์  สมาน 
4. นางสาวนวัตพร สุวรรณชัยรบ 
5. นางสาวปัทมาพร  ภูกาบิล 
 

1. สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
จิตอาสา 

2. โครงงานลูกหลวงปู่จิตอาสา 
3. โครงการถนนปลอดภัยในสถายศึกษา

(RSC) 
4. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

     มวีัตถุประสงค์ เพื่อสง่เสริมการมีจติอาสา และ
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น  

สภานักเรียน 
ครูที่ปรึกษา 
1. นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย 
2. นางนงลักษณ์  จันสุภรี์ 
3. นายกติติศักดิ์  กันหาชิน 
4. นายรชัภูมิป้องล่องคำ 
5. นางสาลิน ี ผิวศิร ิ
 

     โคงงาน/กิจกรรมในรายวชิาตา่งๆ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู ้
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ภาพที่ 3 แสดงการดำเนนิกิจกรรมตามนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 

 

5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม 

ภาพที่ 4 แสดงแผนภูมิกระบวนการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พทิยา  
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6. โรงเรียนมกีารจัดทำเอกสารเผยแพร่การส่งเสริมคุณธรรม  

โรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์และการเผยแพรผ่ลงานในรูปแบบดังต่อไปนี้  

  1. การประชาสัมพันธ์ภายใน โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ผา่นกิจกรรมหน้าเสาธง การ
ประชาสัมพันธ์ผา่นเสียงตามสาย และการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  เพื่อให้นักเรียนได้
เกิดการรับรู้และรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการทำโครงงานร่วมกันทั้งโรงเรียน  
  2. การประชาสัมพันธ์ใหก้ับบุคคลภายนอกได้รับรู้ต่อการทำโครงงานของโรงเรียนผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของโรงเรียน จดหมายข่าวและเวบ็ไซต์ของโรงเรียนซ่ึงจะเป็นการเผยแพร่ผลงานออกไปใน 
วงกว้าง 
  3. การจัดนิทรรศการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหน่วยงานภายนอกที่จดัการประกวดโครงงาน 
และการเข้าร่วมประกวดการแข่งขันโครงงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจดัทำโครงงานกับโรงเรียนอื่นในสังกัดเดียวกนั  

 

7. โรงเรียนมกีารสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน และกับหน่วยงานอื่น 

  การสร้างเครือข่ายระหวา่งโรงเรียนเพื่อรว่มพัฒนาโครงงานคณุธรรมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ในด้านคุณธรรม โรงเรียนได้มีการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนภายในสหวิทยาเขตโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานคุณธรรมและการดำเนินงานในการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน  ณ  
โรงเรียนหนองหานวิทยา และโรงเรียนอื่นๆในสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาอุดรธาน ีอกีทั้งการ
ร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นการรวมกลุ่มกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตลอดจนความคดิเห็นในการพัฒนากิจกรรมการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน เพื่อนำข้อมูล
พื้นฐานมาพัฒนาปรับปรุงหรือต่อยอดกจิกรรมใหม้ีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 

ภาพที่ 5 แสดงการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน และกับหน่วยงานอื่น  

 

 



 

แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว     พิบูลย์รักษ์พิทยา  / 9 
 

8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นําเยาวชนด้านคุณธรรม 

  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนด้านคุณธรรม โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนานักเรียนเพื่อสร้างให้

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสอดคล้องกับคุณธรรมอตัลักษณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมนักเรียนตาม
ค่านิยม 12 ประการ 

เพื่อพัฒนาจริยธรรมและการ
ปรับตัวในการอยู่รว่มกันของ
นักเรียน 

กลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

อบรมนายหมู่ลูกเสือ ต้าน
ภัยยาเสพติดในถานศึกษา 

เพื่อสร้างความตระหนักต่อภัย  
ยาเสพติด และการปลูกฝัง
คุณธรรมในการอยู่รว่มกนั การมี
น้ำใจและการนำเอาองคค์วามรู้
จากกิจกรรมลูกเสือไปใชใ้นการ
ดำเนินชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด 

นายสนธิ  มั่งมูล 
นางภารณ ี  โพธิ์คำ 

 

โครงการโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “เยาวชน
รุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธ”ิ 

ส่งเสริมคุณธรรมในการ 
อยู่ร่วมกัน การให้เกียรตกิันและ
การใสใ่จตอ่หลักสิทธิมนษุยชน  

กลุ่มบริหารทั่วไป  
นางสาวมัทวัน ละคร 
นายโชคทว ี ศรีเหล่าน้อย 

 

โครงการเลือกตั้งสภา
นักเรียนปีการศึกษา 2564 
1. กิจกรรมส่งเสริมภาวะ 
ความเป็นผู้นำ 
2. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำของ
เรียนและส่งเสริมวัฒนธรรมของ
การเมืองการปกครอง 
แบบประชาธิปไตย  

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
งานสภานักเรียน โรงเรียน
พิบูลย์รักษ์พิทยา 

 

การเรียนรู้แนวคดิปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และโรงเรียนส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และโรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริหารทั่วไป  
 

 

โครงการฝึกอบรมนักเรียน 
แกนนำ จังหวัดอดุรธาน ี

ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำของ
นักเรียนโดยเฉพาะการเป็นผู้นำ
ด้านการพัฒนาคุณธรรม  

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พทิยา  

ชมรมถนนปลอดภัยใน
สถานศึกษา (RSC) 

เพื่อสร้างจติสำนึกด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

นายกิตติศกัดิ ์ กันหาชิน 
นายรัชภูมิ  ป้องล่องคำ 
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9. โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ 

  เมื่อมีการดำเนินการจดัทำโครงงานควรทำเสร็จสิน้แล้วทางโรงเรียนได้มีการนำเอาโครงงานที่มี 
ความเป็นเลิศไปสู่การแข่งขันประกวดโครงงานคณุธรรมในระดับตา่ง ๆ ทัง้ในระดับเขตพื้นที่การศกึษา  
ระดับภูมิภาคซึ่งโรงเรียนจะได้รับรางวัลอันเป็นการยกย่องผลงานของการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมในรูปแบบของโครงงาน ซึ่งถือได้วา่เป็นต้นแบบอีกอย่างหนึ่งให้กับโรงเรียนอื่น  
  นอกจากนั้นยังมกีารเผยแพร่และประชาสัมพันธโ์ครงงานคุณธรรมทางโรงเรียนได้มีการเผยแพร่ 
การดำเนินการผา่นการทำวารสารของโรงเรียน การเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เพื่อให้
บุคคลภายนอกได้เรียนรูแ้ละแลกเปลี่ยนการจัดทำโครงงานคณุธรรมของโรงเรียน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่            
องค์ความรู้ผ่านสื่อตา่ง ๆ ที่จะเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่น หรือองค์กรอื่นที่สนใจในการ
พัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาไปปรับประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาหรือ
องค์กรของตนเองในลำดบัต่อไป  
 

ภาพที่ 6 แสดงการเป็นโครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ 

 

10. นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกจิกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิด

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ 

ในการดำเนินการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียนได้มีการขบัเคลื่อนโครงงานคุณธรรม
เข้าสู่ชั้นเรียน เริ่มจากการพัฒนานักเรียนแกนนำในแต่ละระดับ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนำนโยบาย 
การพัฒนาโครงงานคุณธรรมสู่ชั้นเรียนของตนเอง เป็นการพัฒนาภาวะผู้นำให้มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์
ทั้งนี้ในการร่วมพัฒนาโครงงานคุณธรรมระดับชั้นเรียน เปิดโอกาสให้นักเรยีนทุกคนในชั้นเรียนมีส่วนร่วมใน
การออกแบบโครงงาน และร่วมกันวางแผนการดำเนินการภายใต้การกำกบัและติดตามนิเทศของครูอย่าง
เป็นขั้นตอน ทำให้นักเรียนเกิดการคดิแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ บรรยากาศการทำงานร่วมมือกันในการ
ทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้นกัเรียนได้มีโอกาสแสดงบทบาทการเป็นผู้นำและผู้ตามทีด่ี มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรคพ์ัฒนางานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกทั้งในกระบวนการทำโครงงานคุณธรรมระดับชั้นเรียน
ที่ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดการสรุปบทเรียนร่วมกัน มีการสะท้อนปัญหา อุปสรรคการ
ดำเนินงาน นำไปสู่การวางแผนใหม่อย่างต่อเน่ือง ทำให้นักเรียนเกิดการพฒันาตนเองอยู่เสมอ 
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11. นักเรียนไดร้ับรางวลัคุณธรรมในระดับต่าง ๆ 

  โรงเรียนได้มีการนำนักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมและงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนไดร้ับรางวัล
ในรายการที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมดังนี ้
 1. ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวดั โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังวดั
อุดรธานี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ ์2565 ณ วดัมัชณิมาวาสพระอารามหลวง จังหวัดอดุรธานี 

2. นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาไดร้ับรางวลัทุนการศกึษาการเข้าร่วมสวดธรรมมจักกัปปวัต
ตนสูตรครังที่ 5 จากส่งเสริมศีลธรรมจังหวดัอุดรธานี  
  3. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทอง                 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 -2562   
  4. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                       
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 -2562   
  5. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวลัระดับเหรียญทอง                     
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 -2562  
   6. การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รบัรางวัลระดับเหรียญทอง                 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 -2562   
  7. การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลาย ที่ไดร้ับรางวัลระดับเหรียญทอง                       
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 -2562   
  8. การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                     
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 -2562  
 
12. ครูมีผลงานและนําผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  ในการดำเนินการจัดกจิกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้มีการคดัเลือกครูผู้รับผิดชอบ
โครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนากิจกรรมคุณธรรมไปสูช่ั้นเรียน และครูมีบทบาทสำคัญ                          
ทั้งกระบวนการวางแผน การดำเนินงาน การสะทอ้นผล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคล องค์กรเพื่อ
พัฒนากิจกรรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการนำเสนอผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
  1. การรว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษาอดุรธาน ี ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563  
  2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุจรติ ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มัธยมศึกษาอดุรธานี 
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  13. ครูมีการสร้างเครือขา่ยดา้นคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น 
    ในการสร้างเครือข่ายของครูโรงเรียนพิบูลย์รกัษพ์ิทยากับครโูรงเรียนอื่นได้ดำเนินการไปพร้อมกับ               
การสร้างเครือข่ายระหวา่งโรงเรียนกับโรงเรียน เพื่อร่วมพัฒนาโครงงานคณุธรรมและกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ในด้านคุณธรรม ในระยะแรกเป็นการสร้างเครอืข่ายครูภายในสหวิทยาเขต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                     
การจดันิทรรศการแสดงผลงานคุณธรรม และการดำเนินงานในการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน ณ  โรงเรียน
หนองหานวิทยา  อกีทั้งยังมกีารขยายความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนในพื้นที่
อำเภอพิบูลย์รักษ์เพื่อรว่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากจิกรรมสำหรับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับผู้เรียนให้ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป   

 

ภาพที่ 7 แสดงการสร้างเครือข่ายระหว่างครูโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พทิยากับครูโรงเรียนอื่น  

 

14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมดา้นคุณธรรม 

  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการและกจิกรรมด้านคุณธรรม โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาไดม้ี
การประเมินผลตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการวางแผน การดำเนินการ และการสิ้นสุด ซึ่งจะเป็นการประเมินผล
ระหว่างการดำเนินงานและการประเมินหลังการดำเนินงาน ให้ผู้ปฏิบัติไดม้ีส่วนร่วมในการสะทอ้นผล โดย
การอภิปรายถึงจุดแข็ง จดุอ่อนและแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาสู่การหาข้อสรุปวิธกีารแก้ไขปัญหา 
และพัฒนาโครงงานให้มคีวามสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป  ทั้งนี้จะขอนำเสนอผลที่เกิดขึ้นอันเป็นข้อมูล
จากการประเมิน 
โครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ดังนี้  

  1) ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 เมื่อมีการพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมในการทำโครงงานแล้วผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนพบว่า
นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมตามอตัลักษณ์ของโรงเรียน โดยเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต 
และความมีจิตอาสา นอกจากนั้นยังมีการเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีน้ำใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
รวมไปถึงการมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตนตามแบบแผนมารยาทอันดีงาม   ผลที่เกิดจากการ
ทำโครงงาน ทำให้นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรวมถึงการมีภาวะของการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์เป็นอย่างด ี
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2) ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
 เกิดการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนเป็นแบบ 
อย่างที่ดตี่อการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคลอ้งกับคุณธรรมอตัลักษณข์องโรงเรียน โดยเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตยส์ุจริต และความมจีิตอาสามีความเมตตากรุณาตอ่ลูกศิษย์อย่างเสมอภาคโดยไม่
เลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและความสุภาพในการปฏิบัติ
ตนต่อนักเรียน 
 3) ผลที่เกิดกับผู้บริหาร 

ผู้บริหารให้ความสำคัญตอ่การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมบรรยากาศ 
และวัฒนธรรมองค์กรที่มคีวามเอื้ออาทร และการช่วยเหลือกันและกัน การให้เกียรติและให้ความเคารพ 
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงใช้หลักสิทธิมนุษยชนในการบริหารงาน ส่งเสรมิให้คณะครูนักเรียนและบุคลากร 
ในองค์กรในโรงเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีจิตอาสาทั้งต่อตนเองและ
สถานศึกษา รวมถึงชุมชนสังคนส่วนรวม 
 4) ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
  โรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบน่าอยู่มากขึ้นนอกจากนั้นยงัมีบรรยากาศของการอยู่
ร่วมกันอย่างมคีวามสุขโดยมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีวัฒนธรรมองค์กรการทำงานที่มีความ
รับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจรติ มีจติอาสาช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เคารพหลักสิทธิมนุษยชนอีกทั้งยังมี
การให้ความเสมอภาคตอ่การปฏิบัติตนต่อผู้เรียนอย่างสุภาพอ่อนโยน นอกจากนั้นบรรยากาศของการ
ทำงานในโรงเรียนเป็นไปด้วยการมีส่วนร่วมของทกุฝ่าย 
  (ทั้งนี้รายงานผลการจดักจิกรรมในแต่ละด้านโรงเรียนได้มีการจดัเอกสาร นิทรรศการไว้เพื่อรองรับ
การตรวจสอบที่โรงเรียนแล้ว)  

15. กลุ่ม / ชุมนุม / ชมรมตามความสนใจของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมขยายผล แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน 

  การจดัทำโครงงานคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่ชั้นเรียน ในระยะแรกเริ่มได้มกีารจดัประชุมนักเรียน 
แกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายแกนนำในระดับชั้นเรียน สำหรับการนำเอากิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเข้าสู่ 
ชั้นเรียน และให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการพัฒนาโครงงานคุณธรรม ซึ่งโรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้นักเรียน 
ได้เปิดชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ ปรากฏว่ามีชุมนุมและชมรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจกรรม
คุณธรรมโดยเฉพาะการจัดตั้งชมรมเพื่อพัฒนาโครงงานคุณธรรมในระดับโรงเรียน ทั้งนี้นักเรียนกลุม่
ดังกล่าว ได้มกีารนำเอาโครงงานคุณธรรมที่เกิดจากการรว่มกันวางแผน รว่มดำเนินการและประเมินผลไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น โดยเฉพาะในการประกวดการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นประจำทุกปี ในแต่ละครั้งที่มีการประกวด   
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การแข่งขัน หรือการแลกเปลี่ยนโครงงานคุณธรรม นักเรียนได้นำเอาผลสะท้อนจากการประกวดดงักล่าว      
มาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  นอกจากมีการจัดตั้งกลุ่ม ชุมนุม ชมรม เพื่อดำเนินกิจกรรมทางด้านคุณธรรมเป็นการเฉพาะแล้ว 
โรงเรียนยังมีการรวมกลุม่นักเรียนที่มีความสนใจด้านอื่น โดยมีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ซึ่งชุมนุม ชมรม
ดังกล่าวได้สอดแทรกคุณธรรมอตัลักษณ์เข้าไปบูรณาการในกิจกรรมของตนเอง โดยเฉพาะชุมนุมทางด้าน
วิชาการ กิจกรรมทางดา้นการกฬีา ศิลปะและดนตรี ก็ได้มีการสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณธรรมอัตลักษณ ์อีกทัง้ชมรมดังกลา่วจึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเข้ารว่มการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพ โดยแสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมอตัลักษณ์ทุกครั้ง  
 

ภาพที่ 8 แสดงการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียนของ
นักเรียน 

 
16. นักเรียนมีพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมหรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนมทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) 

การจดักิจกรรมและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรับผิดชอบ ซื่อสตัย์สุจรติ การมจีิตอาสา มีมารยาทงดงามตามแบบแผน

ของมารยาทไทย นอกจากนั้นยังทำใหส้ถานที่ในโรงเรียนยังมีความสะอาดสวยงามมากยิ่งขึ้น เน่ืองจาก

ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกัน มีความรับผิดชอบในการจัดการขยะ จึงนำไปสู่การ

มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ ของนักเรียนในระดับดีเยี่ยม 
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ส่วนที่ 2 กระบวนกการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

1. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเน่ือง 

  การจดัทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนได้มีการประชุมเพื่อจดัทำโครงงานคุณธรรมที่เป็น
การส่งเสริมพฤติกรรมในเชิงบวกของนักเรียน โดยเฉพาะการบรรจุแผนการใชจ้่ายงบประมาณเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของโรงเรียนโดยมีการประชุมวางแผนและการมอบหมายผู้รับผดิชอบ
โครงการในการพัฒนาโครงงานคุณธรรมอยา่งชัดเจน 
  2. โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกและคุณธรรม 
ในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตาม 
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

   การดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุ หรือการกำหนดพฤติกรรมตัวบ่งชี้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
พฤติกรรมของนักเรียน ทางโรงเรียนได้มกีารสำรวจปัญหาโดยมอบหมายครูที่ปรึกษาวิเคราะห์พฤติกรรม
นักเรียนเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะการเยี่ยมบ้านที่จะทำให้เห็นถึงปัญหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อมกีาร
วิเคราะห์นักเรียนในระดบัชั้นแล้ว จะมีการระดมความคดิของครูที่ปรึกษาในแต่ละระดับชั้นร่วมกันกับคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียน เพื่อกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ซึ่งจะเป็นจุดหมายสำคัญของการพฒันา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือจริยธรรมสำหรับผูเ้รียน จากนั้นจะเป็นการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
กำหนดกรอบในการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน รวมไปถึงการประเมินผลสำเร็จ โดยจะเป็นการพิจารณา
ร่วมกัน 

3. โรงเรียนมกีารจัดค่ายจริยธรรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในระดับช้ันเรียน  

การจดักิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้เรียนทางโรงเรียนได้มีการจัดคา่ยอบรม 
จริยธรรมนักเรียนในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงเดือนแรก 
ของการเปิดภาคเรียนเพือ่เป็นการปรับพื้นฐานพฤติกรรมของการอยู่รว่มกันของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  
ให้สามารถอยู่รว่มกันอยา่งมีความสุข มีความสมคัรสมานสามัคคี มีน้ำใจและช่วยเหลือกัน เพื่อให้การใช้ชีวติ 
ในโรงเรียนเป็นไปอย่างปกติสุข ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี  
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมนักเรียนตาม
ค่านิยม 12 ประการ 

เพื่อพัฒนาจริยธรรมและการ
ปรับตัวในการอยู่รว่มกันของ
นักเรียน ปลูกฝังคุณธรรมตามอัต
ลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียน 

กลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 

อบรมนายหมู่ลูกเสือ ต้าน
ภัยยาเสพติดในถานศึกษา 

เพื่อสร้างความตระหนักต่อภัย  
ยาเสพติด และการปลูกฝัง
คุณธรรมในการอยู่รว่มกนั การมี
น้ำใจและการนำเอาองคค์วามรู้
จากกิจกรรมลูกเสือไปใชใ้นการ
ดำเนินชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด 

นายสนธิ  มั่งมูล 
นางภารณ ี  โพธิ์คำ 

 

โครงการโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “เยาวชน
รุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธ”ิ 

ส่งเสริมคุณธรรมในการ 
อยู่ร่วมกัน การให้เกียรตกิันและ
การใสใ่จตอ่หลักสิทธิมนษุยชน  
มความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม  

กลุ่มบริหารทั่วไป  
นางสาวมัทวัน ละคร 
นายโชคทว ี ศรีเหล่าน้อย 

 

โครงการเลือกตั้งสภา
นักเรียนปีการศึกษา 2564 
1. กิจกรรมส่งเสริมภาวะ 
ความเป็นผู้นำ 
2. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำของ
เรียนและส่งเสริมวัฒนธรรมของ
การเมืองการปกครองแบบ 
ประชาธิปไตย ส่งเสริมคณุธรรม
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
สุจริตและความมีจติอาสาของ
นักเรียน 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
งานสภานักเรียน โรงเรียน
พิบูลย์รักษ์พิทยา 

 

การเรียนรู้แนวคดิปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
และโรงเรียนส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และโรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มบริหารทั่วไป  
 

 

โครงการฝึกอบรมนักเรียน 
แกนนำ จังหวัดอดุรธาน ี

ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำของ
นักเรียนโดยเฉพาะการเป็นผู้นำ
ด้านการพัฒนาคุณธรรม  

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พทิยา  

ชมรมถนนปลอดภัยใน
สถานศึกษา (RSC) 

เพื่อสร้างจติสำนึกด้านความ
ปลอดภัยทางถนน 

นายกิตติศกัดิ ์ กันหาชิน 
นายรัชภูมิ  ป้องล่องคำ 
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   ภาพที่ 9 แสดงการจดัคา่ยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของโรงเรียนพบิูลย์รักษ์พิทยา  

 
 

4.  โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 

 ในส่วนกิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในระดับชั้นเรียน ได้มีการบรูณากจิกรรมการเรียนรู ้
สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปในในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ในการบูรณาการ เป็นการบูรณาการเน้ือหา และกระบวนการ ที่ส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม
ของนักเรียนโดยเฉพาะ การจดัทำหน่วยการเรียนรู้ และแผนการเรียนรู ้จะมีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับคุณธรรม
และจริยธรรมโดยตรงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมไปถึงการบูรณาการ
เข้าสู่รายวิชาต่าง ๆ สอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึน้ในชั้นเรียน ผ่านการมีสว่นร่วม
และการลงมือทำ โดยเฉพาะการจดัทำโครงงานคณุธรรมที่เป็นการส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคดิ 
กระบวนการแก้ปัญหา หรือกระบวนการกลุ่มในการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะครูยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมเพื่อให้นักเรียนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

5.นักเรียนประพฤติปฏบิัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

การจดักิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนในรปูแบบของโครงงานและ
การจดัค่ายจริยธรรม ทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาตนเองตามกรอบจริยธรรมคุณธรรมอตัลักษณ์ของ
โรงเรียนและเป็นการขยายผลในการส่งเสริมจริยธรรมด้วยการทำโครงงานทั้ง 3 ดา้น ซึ่งประกอบด้วยความ
รับผิดชอบ ความซื่อสัตยส์ุจริต ความมีจิตอาสา การทำโครงงานดังกลา่วมา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม อกีทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รู้จักการคิดและการแก้ปัญหา ผลที่เกิดจากการทำโครงงาน ทำให้นักเรยีนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มี
น้ำใจในการชว่ยเหลือและแบ่งปันสังคม มีจิตสำนกึต่อการอยู่รว่มกันในสถานที่สาธารณะ  

6. ครมูีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิด 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ 

  ในการจัดกระบวนการเรยีนรู้ในชั้นเรียนในทุกระดับชั้นและทุกรายวชิามีการบูรณาการในรูปแบบ
ของการบูรณาการเน้ือหา กระบวนการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน โดยเฉพาะการจดัทำ
หน่วยการจดัการเรียนรู้และจัดทำแผนการเรียนรูท้ี่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมโดยตรง 
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ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม รวมไปถึงการบูรณาการเข้าไปสู่ในรายวิชาตา่ง ๆ 
มีการสอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในชั้นเรียนผ่านการมีส่วนร่วมและการลงมือทำ 
โดยเฉพาะการจัดทำโครงงานคุณธรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดการแก้ปัญหา
กระบวนการกลุ่มในการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะครยูังมีการจดั 
กิจกรรมพิเศษส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมเพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนอยูใ่นสังคมได้อย่างมีความสขุ  

ภาพที ่10 แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่มกีารบูรณาการ 
ส่งเสริมคุณธรรมระดับชัน้เรียน  
 

 
 

7. มีผลงานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน 

  โรงเรียนได้มีการปรึกษาหารือกับนักเรียนในทุกระดับชั้นเรียนโดยมีการประชุมชี้แจงและรับทราบ 
นโยบายของการจัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อให้แต่ละชั้นเรียนวางแผน รว่มกันทำงานเพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
และจริยธรรมในระดับชั้นเรียนภายใต้การกำกับของครูที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด 

ภาพที่ 11 แสดงการระดมความคิดเห็นในการวางแผนการจดัทำโครงงานคุณธรรมระดับชั้นเรียน  
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8. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลกูฝัง ปฏิบัติด้านคุณธรรม 

  โรงเรียนได้มีการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบให้กับนักเรียนทุกระดับเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเขตพื้นที่ 
ใหม้ีความสะอาด มีภูมิทศัน์ที่ดีต่อการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการทำให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความ
สะอาด นอกจากนี้โรงเรยีนยังได้มีการปรับปรุงพฒันาอาคารเรียนและการจัดหาสิ่งสาธารณูปโภคให้
เพียงพอต่อความตอ้งการของนักเรียนและมีความสะอาดอยู่เสมอ  
  ส่วนด้านของความปลอดภัยโรงเรียน ได้มีการจัดทำโครงการเตรียมพร้อมสำหรับการเสี่ยงภัย อาท ิ
การซ้อมการหนีภัยเพื่อเป็นการสร้างภูมคิุ้มกันในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนั้นยังมีการจัดเวรยามที่รัดกุม 
เพื่อป้องกันภัยจากภายนอกเข้าสู่โรงเรียน ทำให้บุคลากรและนักเรียนเกิดความอุ่นใจในการอยู่รว่มกัน 
ในโรงเรียน 
  นอกจากนั้นโรงเรียน ยังจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมทั้งในแง่ของกายภาพและกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการมีป้ายสุภาษิต คำพังเพย และ
พุทธศาสนสุภาษิต ตดิไวร้อบโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเกิดแง่คิดต่อการใช้ชีวติอันเป็น
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการอยูร่่วมกับสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ทั้งนี้โรงเรียนยังมีสถานที่ในการสง่เสริม
จริยธรรมตามแนวทางของพระพทุธศาสนาโดยเฉพาะการมีห้องจริยธรรมซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการ
ส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
 

ภาพที่ 12 แสดงภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่มีบรรยากาศปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝัง ปฏิบัติ
ด้านคุณธรรม 

 

 
 

9. ครูมีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน 

  ในการดำเนินการจัดกจิกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ได้มีการคดัเลือกครูผู้รับผิดชอบ
โครงการและการประชุมคัดเลือกนักเรียนแกนนำในแต่ละชั้นเรียนเพื่อรับทราบนโยบายการพัฒนากิจกรรม
คุณธรรมสู่การต่อยอดในชั้นเรียนซ่ึงจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนแกนนำเพื่อสร้างความเข้าใจ 
ต่อกระบวนการทำโครงงานและนิเทศติดตามในการจดัทำกิจกรรมในทกุขั้นตอนเพื่อให้การดำเนินการจดัทำ
โครงงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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  ทั้งนี้ได้มีการปรึกษาร่วมกันกับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อรับทราบนโยบายในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนเป็นวาระเร่งด่วน ทั้งนี้เริ่มมีการประชุมวางแผนเพื่อหาสาเหตุการขาด
จริยธรรม และเป้าหมายของการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักเรียน ตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มจนสิ้นสุด
กระบวนการ ทั้งนี้การประชุมวางแผนรว่มกันระหว่างครูนักเรียนเป็นไปเพื่อการสรา้งความเข้าใจต่อการ
พัฒนาโครงงานคุณธรรมเพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามแผนการทีว่างไวใ้ห้ประสบความสำเร็จและเกิดผล
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคมให้มากที่สุด โดยมกีารสร้างเครือข่ายรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  
 - ระดับโรงเรียน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน 
 - ระดับชั้นเรียน คือ ครูกบัครู  นักเรียนกับนักเรียน 
 - ระดับห้องเรียน คือ ครกูับนักเรียน  นักเรียนกับนักเรียน  

10. ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลกัษณข์องโรงเรียน 
หรือกรอบแนวคิดโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.  ซึ่งมีการกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกไว้เป็นแนวทางการในการ
ประพฤติและปฏิบัติตนดังนี้  
 
คุณธรรมเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก(จำนวนตามกลุ่ม) 
ผู้บริหาร คร ู นักเรียน 

ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบทางราชการ 
และปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
เป็นผลดีแก่ทางราชการ  

ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
ทางราชการ และ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วง
เป็นผลดีแก่ทางราชการ  
แก่นักเรียนผู้รับบริการ  
เอาใจใส่การสอนดว้ย 
ความมุ่งมั่น 

นักเรียนมาโรงเรียน 
ทุกวันไม่โดดเรียน 
ไม่หนีเรียน แต่งกาย  
ถูกระเบียบตามวันที่
กำหนด ตั้งใจเรียน และ
รับผิดชอบห้องเรียน
รวมถึงเขตพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความซื่อสัตย์
สุจริต 

ตรงต่อเวลา  บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส  

เข้าสอนตรงเวลา 
ไม่แสวงหา ผลประโยชน์
ต่อนักเรียน  

ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอก
ข้อสอบเพื่อน  เก็บของ
ได้ประกาศส่งคืน 
เจ้าของ 

ความมีจิตอาสา ช่วยส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
และกิจกรรมของชุมชน
หน่วยงานราชการต่างๆ 

ช่วยเหลือนักเรียน  
โรงเรียนและชุมชนด้วย
ความมุ่งมั่น เต็มใจ 
 

ช่วยงานคุณครู  
โรงเรียน 
ชุมชน  โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน  
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11. นักเรียนสามารถนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรม 
ขยายผลภายในโรงเรียน 

  ในการจัดทำโครงงานคณุธรรมโรงเรียนพิบูลย์รกัษ์พิทยา ได้เปิดโอกาสใหน้ักเรียนแต่ละระดับชั้นได้
มีการจดัทำโครงงานคุณธรรมของตนเอง เมื่อมีการดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของตนเองเสร็จสิ้นแล้ว 
โรงเรียนได้เปิดโอกาสใหน้ักเรียนแต่ละระดับชั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการนำเอาโครงงานคุณธรรม
ระดับชั้นเรียนมาจัดนิทรรศการจัดซุ้มกจิกรรมเพือ่เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตนเอง  
  นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน โดยเฉพาะโครงงานคุณธรรมสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยจิตอาสา โครงงานคณุธรรมลูกหลวงปู่จิตอาสา ซึ่งเป็นการดำเนินการของสภา
นักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ทีเ่ป็นแกนนำในการจดัตั้งกลุ่ม
โครงงาน ในการดำเนินการจะเปิดให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมจดัทำโครงงาน ทั้งนี้ในการทำโครงงานแต่ละ
ครั้งจะมีการประเมินโครงงานเป็นระยะเพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการจดัทำ
โครงงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาโครงงานคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอ่ไป อีกทั้งในระหว่างการประเมิน
โครงงานจะเป็นการรว่มกันสะท้อนผลเพื่อสรุป องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการทำโครงงานคุณธรรม ในการสรุป
องค์ความรู้นั้นนักเรียนจะได้ถอดบทเรียนแนะนำบทเรียนนั้นไปพัฒนากิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในระดับชั้นเรียนของตนเองในลำดับต่อไป   
 

ภาพที่ 13 แสดงการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์ความรูจ้ากโครงงานคุณธรรมขยาย

ผลภายในโรงเรียน 

 

การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 

 ในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้มีการ
ดำเนินการ ดังกระบวนการต่อไปนี้  

1. การสื่อสารสรา้งความเข้าใจ 
  ประชุมปรึกษาหารือเพื่อการกำหนดกรอบในการพัฒนาโครงงานคุณธรรมโดยเริ่มจากการสำรวจ
ปัญหาพฤติกรรมจากครทูี่ปรึกษาทุกระดับชั้น จากนั้นมอบหมายคณะทำงานซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ในการพัฒนาโครงงานคณุธรรมสู่ชั้นเรียน แล้วจดัการประชุมรว่มกับนักเรียนแกนนำทุกระดับชั้นเพื่อนำ
นโยบายไปสู่ชั้นเรียนของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตอ่แนวทางในการดำเนินการจดัโครงงาน
คุณธรรมร่วมกัน เมื่อมีการรับทราบนโยบายแล้วจะมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหวา่งครูและนักเรียนใน
ทุกระดับชั้นเพื่อกำหนดกรอบการทำงานร่วมกัน จะนำมาสูก่ารดำเนินการตามแผนงานทีก่ำหนดขึ้นโดยจะ
มีการกำกับติดตาม นิเทศระหว่างครูผู้รับผิดชอบกับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การจดัทำ
โครงงานคุณธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. การสรา้งแกนนำ 
โรงเรียนได้มอบหมายให้นักเรียนเป็นแกนนำในการนำกรอบเป้าหมายของการทำโครงงานสู่ชั้น

เรียนอย่างเป็นรูปประธรรมโดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นการพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนตามกรอบ
ของ สพฐ. จากนั้นให้สภานักเรียน รว่มกันวางแผนกับครูผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมในการกำหนดกรอบ
การดำเนินการและขับเคลื่อนสู่ชั้นเรียนในลำดับตอ่ไป เพื่อให้การจัดทำโครงงานบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ครบถ้วนทุกประการ 

3. การระดมสมอง 
- การกำหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
โรงเรียนให้ทุกลกุ่มที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก เพื่อให้แต่ละกลุ่ม

รับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรในแต่ละด้านเพื่อมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบ ดังนี้ 
1. สำรวจและระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร กลุ่มครู และกลุ่มนักเรียน 
2. รวบรวมปัญหาที่ต้องการแก้ไข และสาเหตุ จากข้อมูลที่ได้สำรวจ 
3. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
4. เลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ปญัหา 
5. ร่วมกันกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการให้เกิดขึ้นและมีความสอดคล้องกับปัญหาและ

สาเหตุที่ค้นพบ 
- การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
1. โรงเรียนสำรวจปัญหาและระดมความคดิของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร กลุ่มครู และ

กลุ่มนักเรียน เพื่อค้นหาคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 
2. รวบรวมปัญหาที่ต้องการแก้ไข และสาเหต ุ
3. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 3 ปัญหา 
4. ร่วมกันวิเคราะห์คุณธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบ 
5. ร่วมกันระดมความคดิ จัดทำตารางคุณธรรมอตัลักษณ์ของโรงเรียน เพือ่ให้แต่ละกลุ่มรับรู้วา่ 

ต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน 
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4. การจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ ์

โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันระดมความคิด พจิารณา นำคุณธรรมเป้าหมายกำหนดพฤติกรรม                  
บ่งชี้เชิงบวกของทั้ง 3 ฝ่าย มาจัดทำเป็นตารางคณุธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ ดังนี้ 

ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 
คุณธรรมเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก(จำนวนตามกลุ่ม) 
ผู้บริหาร คร ู นักเรียน 

ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบทางราชการ 
และปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จลุล่วง
เป็นผลดีแก่ทางราชการ  

ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
ทางราชการ และปฏิบัติ 
งานที่ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จลุล่วงเป็นผลดีแก่
ทางราชการ  แก่นักเรียน
ผู้รับบริการ เอาใจใส่การ
สอนด้วยความมุ่งมั่น 

นักเรียนมาโรงเรียน 
ทุกวันไม่โดดเรียน 
ไม่หนีเรียนแต่งกาย 
ถูกระเบียบตามวันที่
กำหนด ตั้งใจเรียน และ
รับผิดชอบห้องเรียน
รวมถึงเขตพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา  บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส  

เข้าสอนตรงเวลา  
ไม่แสวงหาผลประโยชน์
ต่อนักเรียน 

ไม่ลอกการบ้าน ไม่ลอก
ข้อสอบเพื่อน  เก็บของ
ได้ประกาศส่งคืน 
เจ้าของ 

ความมีจิตอาสา ช่วยส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียน
และกิจกรรมของชุมชน
หน่วยงานราชการต่างๆ 

ช่วยเหลือนักเรียน  
โรงเรียนและชุมชนด้วย
ความมุ่งมั่น เต็มใจ 
 

ช่วยงานคุณครู  
โรงเรียน ชุมชน  โดยไม่
หวังผลตอบแทน  

 

5. การกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 

5.1 การวางแผน/การจดัทำโครงงานคุณธรรม (การจัดทำแผนคุณธรรมโรงเรียน หรือ 
แผนปฏิบัติการประจำปี) 

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อการกำหนดกรอบในการพัฒนาโครงงานคุณธรรมโดยเริ่มจากการสำรวจ
ปัญหาพฤติกรรมจากครทูี่ปรึกษาทุกระดับชั้น จากนั้นมอบหมายคณะทำงานซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ในการพัฒนาโครงงานคณุธรรมสู่ชั้นเรียน แล้วจดัการประชุมรว่มกันกับนักเรียนแกนนำทุกระดับชั้นเพื่อนำ
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นโยบายไปสู่ชั้นเรียนของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตอ่แนวทางในการดำเนินการจดัโครงงาน
คุณธรรมร่วมกัน เมื่อมีการรับทราบนโยบายแล้วจะมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหวา่งครูและนักเรียน 
ในทุกระดับชั้นเพื่อกำหนดกรอบการทำงานรว่มกนั จะนำมาสู่การดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดขึ้น 
โดยจะมีการกำกับติดตาม นิเทศระหว่างครูผู้รับผดิชอบกับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ให้ 
การจดัทำโครงงานคุณธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

  5.2 การเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ผู้บริหารครูบุคลากรโรงเรียนนักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในแง่ของพฤติกรรมและเจตคติ
ที่ดีต่อไปการปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองโดยมีการปฏิบัตติามกฎระเบียบแบบแผนอันดีงาม
ของสังคมและโรงเรียน ทั้งการรักษ์สะอาดในชั้นเรียนและพื้นที่เขตรับผิดชอบของแต่ละระดับชั้น รวมไปถึง
การปฏิบัติตนต่อกันอย่างเหมาะสมมีการเคารพซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นจึงมีการเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและ
กันนำไปสู่การอยูร่่วมกับสังคมอย่างมีความสุขทั้งน้ีในการปฏิบัติตนที่ดีและมีการชมเชยยกย่องทั้งในรูปแบบ
ของการเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการกลา่วชื่นชมยินดีในกิจกรรมหน้าเสาธง การมอบ 
เกียรติบัตรซึ่งจะเป็นเกียรติประวตัิที่ดีของผู้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมถูกตอ้งตามทำนองคลองธรรม  

  5.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
  โรงเรียนได้มีการแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบให้กับนักเรียนทุกระดับเพื่อ พัฒนาเขตพื้นที่ให้มีความ
สะอาดมีภูมิทัศน์ทีด่ีต่อการเรียนรู ้อีกทั้งยังเป็นการทำให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีความสวยงาม 
นอกจากนี้โรงเรียนยังไดม้ีการปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน จัดหาสาธารณปูโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียนและมีความสะอาดอยู่เสมอ  
  นอกจากนั้นโรงเรียน ยังจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรยีนที่เอื้ออำนวยต่อการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมทั้งในแง่ของกายภาพและกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการมีป้ายสุภาษิต คำพังเพย และ
พุทธศาสนสุภาษิต ตดิไวร้อบโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและเกิดแง่คิดต่อการใช้ชีวติอันเป็น
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการอยูร่่วมกับสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ทั้งนี้โรงเรียนยังมีสถานที่ในการสง่เสริม
จริยธรรมตามแนวทางของพระพทุธศาสนาโดยเฉพาะการมีหอสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติและการมีห้องเรียน 
จริยธรรมซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการส่งเสรมิและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

        

5.4 การบรูณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ช้ันเรียน 
การบูรณาการในรูปแบบของการบูรณาการเน้ือหา กระบวนการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ของนักเรียนโดยเฉพาะการจดัทำหน่วยการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมโดยตรงในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมไปถึงการบูร
ณาการเข้าไปสู่ในรายวิชาต่าง ๆ มกีารสอดแทรกการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในชัน้เรียน
ผ่านการมีสว่นรว่มและการลงมือทำ โดยเฉพาะการจดัทำโครงงานคุณธรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
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กระบวนการคิดการแก้ปัญหากระบวนการกลุ่มในการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งคณะครูเองยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสง่เสริมให้
นักเรียนอยูใ่นสังคมได ้
อย่างมีความสุข 

5.5 การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โรงเรียนได้มี
การสอดแทรกกิจกรรมทีเ่น้นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งการอบรมสั่งสอนโดยตรงและการทำ
กิจกรรมรว่มกันอย่างหลากหลาย อาทิ กิจกรรมในชั้นเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูท้ี่มีการสอดแทรกเนื้อหา 
ทางจริยธรรมให้นักเรียนเกิดความตระหนักต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข อีกทั้งยังมกีาร
สอดแทรกกจิกรรมทางจริยธรรมความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจรติ และความมีจิตอาสาในกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี เพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการทำงานร่วมกันโดยอาศัยหลักการทางจริยธรรมในการทำงาน
เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จ การจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ 
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณลกัษณะอันพึงประสงค์  

 
6. เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน 

 6.1 การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน 
 โรงเรียนมีการปรกึษาหารือเพื่อรับทราบนโยบายในการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของนักเรียนเป็น
วาระเร่งด่วน ทั้งนี้เริ่มมีการประชุมวางแผนเพื่อหาสาเหตุของปัญหาการขาดจริยธรรม และเป้าหมายของ
การพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักเรียน ตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการ ทั้งนี้การประชุม
วางแผนร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน เป็นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกนั ต่อการพัฒนาโครงงานคุณธรรม 
เพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามแผนที่วางไวใ้ห้ประสบความสำเร็จและเกิดผลประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคม
ให้มากที่สุด 

6.2 การสร้างแกนนำ (ครู-นักเรียน) เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 
โรงเรียนมีการคัดเลือกครูผู้รับผิดชอบโครงการและการประชุมคดัเลือกนักเรียนแกนนำในแต่ละ 

ชั้นเรียนเพื่อรับทราบนโยบายการพัฒนาโครงงานคุณธรรมสูก่ารต่อยอดในชั้นเรียนซ่ึงจะมีการอบรม 
เชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนแกนนำ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการทำโครงงานและตดิตามนิเทศ 
ในการจัดทำโครงงานในทุกขั้นตอนเพื่อให้การดำเนินการจัดทำโครงงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

6.3 การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ 
 ติดตามประเมินผลการดำเนินการของโครงงานคณุธรรมโรงเรียนได้มีการตั้งคณะทำงานซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูแกนนำที่รับผิดชอบโครงงานและนักเรียนแกนนำ ร่วมกันปรึกษาหารอืในการ
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สร้างเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินการโครงงาน จากนั้นจะวางแผนในการนิเทศตดิตามการดำเนินการ 
เพื่อสะท้อนผลการดำเนินการและร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติการกจิกรรม เพือ่ให้การ 
ดำเนินงานเกิดประสิทธภิาพมากที่สุด 

 6.4 การส่งเสริมสนับสนุนเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
 ในการส่งเสริมสนับสนุนและการสรา้งแรงจูงใจในการทำโครงงาน โรงเรียนไดม้ีการยกย่องชมเชย
ให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมกีารยกย่องทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งใน
รูปแบบที่ไม่เป็นทางการจะเป็นการยกย่องด้วยวาจาในกิจกรรมหน้าเสาธง ส่วนการยกย่องในรูปแบบที่เป็น
ทางการจะมีการมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคณุ คุณงามความดีนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนั้น
จะมีการเผยแพร่ผลงานทางเพจของสภานักเรียนและเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานใน
การทำโครงงานที่ประสบความสำเรจ็ และเป็นการยกย่องชมเชยนักเรียนและครูบุคลากรผูร้ับผิดชอบในการ
ทำโครงงานคุณธรรม เพือ่เป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินการทำโครงงานในลำดับต่อไป 
 6.5 การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
 การมีสว่นร่วมในการทำโครงงานโรงเรียนได้มกีารปรึกษาหารือกับครูที่ปรกึษาทุกคน เพื่อร่วมกัน
วิเคราะห์สาเหตุของการขาดคุณธรรม โดยนำข้อมูลจากการเย่ียมบ้านมาเป็นฐานในการวิเคราะห์ เพื่อ
กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาจริยธรรม อตัลักษณ์ของโรงเรียนที่สอดคลอ้งกับคุณธรรมอตัลักษณ์ของ 
สพฐ. จากนั้นจะมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการจดัทำโครงงาน และมอบหมายให้คณะกรรมการสภา
นักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสานาและวัฒนธรรมเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน
โครงงาน รวมไปถึงการปรึกษาหารือกับหัวหน้าห้องทุกระดับชั้น เพื่อขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมสูช่ั้นเรียน 
ทำให้นักเรียนได้รว่มกันลงมือในการวางแผน การดำเนินการ การสรุปผลการดำเนินการโครงงานในทุก
กระบวนการทุกขั้นตอน ในการจัดการเรียนรูค้รูยงัได้มีการบูรณาการแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
ไปสู่บทเรียนในชั้นเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดความตระหนักต่อการมีคุณธรรมในการอยูร่่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข  
   

7. การทบทวนหลังปฏบิัติงาน (After Action Review : AAR) 
 ในการทบทวนการปฏิบัติงานในโรงเรียนได้มกีารให้ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงงานได้สะท้อนผล 
โดยจะมีการอภิปรายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำโครงงาน และการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
แก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป ทั้งนี้ในการสะท้อนผลจะมีการพัฒนาเครื่องมือวัดผลขึ้นมาเพื่อศึกษาผลการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจะนำไปสู่การสรุปผล รวมไปถึงการให้ข้อเสนอแนะการทำโครงงานในครั้งต่อไป ซึ่งจะเป็น
การทำให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน เห็นถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเรจ็ จดุแข็ง จุด
ด้อยที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงในครั้งต่อไป 
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8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำโครงงานในโรงเรียนได้มีการปรึกษาหารือกันเพื่อให้ทกุคนมี
ส่วนร่วมในการจัดทำโครงงานร่วมกัน การสรา้งองค์ความรู้ที่จะใชใ้นการพฒันาโครงงานอันเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกนั นอกจากนั้นจึงมีการเผยแพร่โครงงานสู่ภายนอกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานที่จัดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงาน
คุณธรรมสพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการจัดทำโครงงานของแต่ละโรงเรยีนทำให้
เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่จะใช้ในการพัฒนาโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนในลำดับต่อไป 

 
9. การประเมินและผลการนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงาน 

 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานคุณธรรมได้มีการประเมินผลเริ่มตั้งแต่ การวางแผน  
การดำเนินการ และการสิ้นสุดโครงการ ซึ่งจะเป็นการประเมินในลักษณะของการประเมินระหว่างการ
ปฏิบัติงานและการประเมินหลังจากดำเนินการ เป็นการให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีส่วนร่วมในการสะท้อนผล
โดยการอภิปรายถึงจุดออ่น จุดแข็ง และการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาสู่การพฒันา
โครงงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในลำดับต่อไป 

 
10. การประชาสัมพันธ์ 

  ประชาสัมพันธ์โครงงานคุณธรรม โรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผลงานใน
รูปแบบดังต่อไปน้ี  
  1. การประชาสัมพันธ์ภายใน โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ผา่นกิจกรรมหน้าเสาธง การ
ประชาสัมพันธ์ผา่นเสียงตามสาย และการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เกิด
การรับรู้และรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการทำโครงงานรว่มกันทั้งโรงเรียน  
  2. การประชาสัมพันธ์ใหก้ับบุคคลภายนอกได้รับรู้ต่อการทำโครงงานของโรงเรียนผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของโรงเรียน และเว็บไซต์ของโรงเรียนซ่ึงจะเป็นการเผยแพร่ผลงานออกไปในวงกว้าง 
  3. การจัดนิทรรศการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัหน่วยงานภายนอกที่จดัการประกวดโครงงาน 
และการเข้าร่วมประกวดการแข่งขันโครงงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจดัทำโครงงานกับโรงเรียนอื่นในสังกัดเดียวกนั  
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11. ผลการดำเนินงาน 
 11.1 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 เมื่อมีการพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมในการทำโครงงานแล้วผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนพบว่า
นักเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมตามอตัลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สจุรติ มีจติ
อาสา ปฏิบัติตนตามแบบแผนมารยาทอันดีงาม   ผลที่เกิดจากการทำโครงงาน ทำให้นักเรียนสามารถคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรวมถึงการมีภาวะของการคดิริเริ่มสร้างสรรค์เป็นอย่างดี 

11.2 ผลที่เกิดขึ้นกับคร ู
 เกิดการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน  
เป็นแบบอย่างที่ดีต่อการมีคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ มีความเมตตากรุณาต่อลูกศิษย์อยา่งเสมอภาคโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ  
อีกทั้งยังเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อเพื่อนรว่มงาน ผู้บังคับบัญชาและความสุภาพในการปฏิบัติตนตอ่นักเรียน 
 11.3 ผลที่เกดิกับผู้บริหาร 

ผู้บริหารให้ความสำคัญตอ่การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีเอื้อเฟ้อเผื่อแผ่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่งเสริมบรรยากาศและ
วัฒนธรรมองค์กรที่มีความเอื้ออาทร และการชว่ยเหลือกันและกัน การให้เกียรติและให้ความเคารพต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงใช้หลักสิทธิมนุษยชนในการบริหารงาน ตามหลักธรรมมาภิบาล 
 11.4 ผลที่เกดิขึ้นกับโรงเรียน 
  โรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบน่าอยู่มากขึ้นนอกจากนั้นยงัมีบรรยากาศของการอยู่
ร่วมกันอย่างมคีวามสุข โดยมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกัน และกันมีวัฒนธรรมองค์กรการทำงานทีด่ีเคารพ 
หลักสิทธิมนุษยชนอีกทั้งยังมีการให้ความเสมอภาคต่อการปฏิบัติตนต่อผู้เรยีนอย่างสุภาพอ่อนโยน  
นอกจากนั้นบรรยากาศของการทำงานในโรงเรียนเป็นไปด้วยการมีสว่นร่วมของทุกฝ่าย 

 11.5 ผลที่เกดิกับครอบครัวของนักเรียน 
 ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนโดยเฉพาะในดา้นของความรบัผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีจติอาสาของนักเรียน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครองยัง
ปฏิบัติกับผู้ปกครองด้วยความสุภาพและอ่อนโยนมากยิ่งข้ึน 
 11.6 ผลที่เกดิขึ้นกับชุมชน 
 การจดัทำโครงงานคุณธรรมเป็นการพัฒนาพลเมืองให้สามารถอยู่รว่มกับสังคมได้อย่างมีความสุข
ฉะน้ันผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนซ่ึงถือเป็นพลเมืองของชุมชน  สังคมนักเรียนเกิดการปฏิบัติตนตามลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของสังคม และสามารถอยูร่่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขทำให้ชุมชนและสังคมมีความน่าอยู่
มากขึ้นเน่ืองจากนักเรียนเห็นความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นดว้ยความสำนักรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจติอาสาต่อส่วนรวม 
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12. องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดจากการดำเนินงาน 
12.1  โครงงานคุณธรรม 

คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน /นวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
คุณธรรมที่ 1  
ความรับผิดชอบ 
 
คุณธรรมที่ 2  
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 
คุณธรรมที่ 3  
ความมีจติอาสา 

1. เขตพื้นที่สะอาดดว้ยดว้ยความรับผิดชอบ 
2. ห้องสวยด้วยมือเรา 
3. โครงการสรา้งจิตสำนึกการบริหารจัดการ

ขยะน้ำเสีย 
     มวีัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมคุณธรรมด้านความ
รับผิดชอบของนักเรียน และบริเวณของโรงเรียนให้
มีความสะอาดร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้  

นักเรียนทุกชั้นเรียน 
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น 
 

4. ของหายได้คืน 
5. ธนาคารขยะรีไซเคิล 
6. ธนาคารโรงเรียน 

     มวีัตถุประสงค์เพื่อสง่เสริมคุณธรรมด้านความ
ซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน ไม่ลักขโมย เก็บของได้
ส่งคืนเจ้าของ และฝึกความซื่อสัตย์สุจรติในเรื่อง
ของบัญชีรายรับ รายจ่าย ตนเองและส่วนรวมใน
การขายขยะพลาสติก 

ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ครูที่ปรึกษา 
1. นายสุกิจ  อทุุมภา 
2. นางรุ่งนภาลัย  ราชภกัด ี
3. นางเสาวคนธ์  สมาน 
4. นางสาวนวัตพร สุวรรณชัยรบ 
5. นางสาวปัทมาพร  ภูกาบิล 
 

7. สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
จิตอาสา 

8. โครงงานลูกหลวงปู่จิตอาสา 
9. โครงการถนนปลอดภัยในสถายศึกษา

(RSC) 
10. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

     มวีัตถุประสงค์ เพื่อสง่เสริมการมีจติอาสา และ
ร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น  

สภานักเรียน 
ครูที่ปรึกษา 
1. นายโชคทวี  ศรีเหล่าน้อย 
2. นางนงลักษณ์  จันสุภรี์ 
3. นายกติติศักดิ์  กันหาชิน 
4. นายรชัภูมิป้องล่องคำ 
5. นางสาลิน ี ผิวศิร ิ
 

    11. โคงงาน/กิจกรรมในรายวชิาตา่งๆ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 
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12.2 แนวปฏิบัติที่ด ี
1) สร้างการรับรู้และการตระหนักถึงการพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมด้านการมีส่วนร่วม 

ของ ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนร่วมกัน  
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในการดำเนินการโครงงานทกุประการซึ่งถือว่านักเรียน 

เป็นเจ้าของผลงานโดยตรง  
3) การมีโครงงานที่คอืเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของการมี

ส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการ  
4) ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดในการทำโครงงานคุณธรรม

จริยธรรมทำให้เกิดการพฒันาโครงงานคุณธรรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
5) การกำกับนิเทศและติดตามทำให้กระบวนการดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นระบบ 

ตามแบบแผนที่ได้วางเอาไว้  

12.3 บทเรียนที่ได้รับ 
จากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ดว้ยการให้ทกุคนมีส่วนรว่มคดิ รว่มทำ รว่มพัฒนา  

ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดบทเรียน ดังนี้ 
  12.3.1 การรับรู้และการมีส่วนรว่ม 
  การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการทำโครงงานมากยิ่งข้ึน  
ซึ่งทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไวค้รั้งนี้ 
ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการสะท้อนปัญหาและร่วมกันวางแผนในการดำเนินการรว่มกัน 
อย่างเป็นระบบอีกครั้งในระหว่างการดำเนินการจึงเป็นการเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายได้เข้ามามีสว่นร่วมจึงทำให้
การดำเนินการจัดทำโครงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 12.3.2 การบูรณาการคณุธรรมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรม 
เสริมหลักสูตรในโรงเรียน 
  ในการบูรณาการสอดแทรกเนื้อหาและกระบวนการที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเข้าสู่ชั้นเรียนทำให้
ผู้เรียนมีความตระหนักตอ่การมีคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันกับสังคม ครูใหค้วามสำคัญกับคุณธรรมอัตลักษณ์
ทั้ง 3 ประการที่ได้สอดแทรกในการเรียนรูใ้นทุกระดับชั้นและทุกรายวิชาในแต่ละโอกาสที่เหมาะสม  
 12.3.4 นักเรียนทำได้ตามศักยภาพ 
  ในการทำโครงงานนักเรยีนมีส่วนร่วมในการออกแบบโครงงานร่วมกันวางแผนภายใต้การกำกับ
และติดตามนิเทศของครอูย่างเป็นขั้นตอน ทำให้นักเรียนเกิดการคดิแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีการ
ร่วมมือกันในการทำงานเป็นกลุ่ม อีกทั้งยังจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำที่ดแีละมี
ความคดิริเริ่มสร้างสรรคต์่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
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13. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  การจดันิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้รว่มกัน 
นำมาพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเน่ือง การมีส่วนรว่ม การสร้างเครือข่าย การไดร้ับการยกย่องชมเชยทำให้
เกิดความภาคภูมิใจ 

13.1  การพัฒนาครูและพัฒนานักเรียนแกนนำ 
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมบรรลุตามเป้าหมาย คือ ให้กลุ่มบุคคลทุกฝ่าย 

มีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรมที่ไมพ่ึงประสงค์ลดลง การดำเนินการอย่างต่อเน่ืองจากรุ่นสู่รุ่น 
จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรูค้วามเข้าใจ ปฏิบัติได้ และพัฒนานักเรียนแกนนำเป็นทีมงาน
ของโรงเรียนที่ช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรมสำเร็จตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

13.2 การนิเทศติดตาม 
การนิเทศตดิตามของสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาอุดรธาน ีสร้างขวัญ

กำลังใจให้กับโรงเรียน มขี้อเสนอแนะและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรยีน แนะนำการจดัทำคุณธรรม
เป้าหมาย คุณธรรมอัตลกัษณ์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนรว่ม การใช้โครงงานคุณธรรมของนักเรียนเป็น
เครื่องมือ 
ขับเคลื่อนคุณธรรม ทำให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณธรรมได้อยา่งชัดเจน  

 
14. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 
14.1  กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 
โรงเรียนได้กำหนดยทุธศาสตรใ์นการดำเนินงาน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็น
กระบวนการ   
  14.2 บทบาทผู้บริหาร 
  ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโดยเฉพาะใน
ด้านของความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจรติ ความมจีติอาสา ส่งเสริมและให้กำลังใจในการทำงาน รวมไปถึงการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล ซึ่งถือว่าเป็นการเข้ามามีส่วนรว่มในทุก
ขั้นตอนทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สกึที่ดตี่อการทำโครงงานในครั้งนี้  
  14.3 มีครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ 
  ครูและนักเรียนแกนนำในการทำงานโครงงานคณุธรรมทำให้การขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรม 
ไปสู่ชั้นเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่น เน่ืองจากกลุม่บุคคลที่เป็นแกนนำในการทำโครงงานมีการคัดเลือก 
ตามคุณสมบัติโดยเฉพาะในด้านของภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งทำให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย 
ทุกฝ่ายให้ความรว่มมือในการทำงานเป็นอย่างดี เน่ืองจากครูและนักเรียนแกนนำเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
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14.4 ความรว่มมือของกลุ่มบุคคล 
  ในการพัฒนาโครงงานคณุธรรมเป็นการร่วมมือของบุคลากรทุกฝา่ยซึ่งทำให้เห็นการร่วมแรงร่วมใจ 
ในการทีจ่ะทำให้โครงงานคุณธรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่ไดว้างเอาไว ้นอกจากนั้นการให้ความรว่มมือของ
ครูบุคลากรและนักเรียน ทำให้บรรยากาศการทำงานเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และยังส่งผลต่อความสัมพันธ์
อันดีต่อการทำงานในองค์กรอีกด้วย  

15. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
       การดำเนินการพัฒนาโครงงานคุณธรรม  
อยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาของการดำเนินการที่ 
กระชั้นชิด ทำให้การวางแผนการดำเนินการ 
อาจจะไม่รดักุมมากนัก ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ของการดำเนินการลดลง 

      ควรให้ทุกฝา่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนและการถอดบทเรียนเพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

 
16. การดำเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

  การจดัทำโครงงานนั้นโรงเรียนได้มีการ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายทั้งครูประจำชั้นทุกระดับชั้น และ 
ครูแกนนำ สภานกัเรียนและนักเรียนแกนนำได้เข้ามารว่มกันในการวางแผนพัฒนาโครงงาน เพื่อนำข้อมูล 
จากมุมมองที่หลากหลายมาพัฒนาและปรับปรุงโครงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

  ความก้าวหน้าที่เกดิขึ้น 
 ในการดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางผู้บริหาร คร ูนักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งทำให้ทุกฝา่ยที่มีส่วนได้สว่นเสียในการจดัการศึกษาได้เข้ามามีส่วนรว่มในการ
วางแผนตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ ปัญหาสาเหตุของการขาดคุณธรรม การแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ดำเนินการขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมระดับชั้นเรียน การดำเนินการตามแผนงาน และการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลโครงการ ซึ่งผู้บริหารได้มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำเนินการในการจัดทำ
โครงงาน อกีทั้งยังให้ขวญัและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝา่ย นอกจากนัน้ครูเองยังเป็นแบบอย่างในการ
จัดทำโครงงานและมีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้เรียนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม สวนนักเรียน
เองได้ใส่ใจในการวางแผน และร่วมมือกันทำงานเป็นอย่างดี ส่งผลให้โรงเรยีนมีความน่าอยู่มากยิ่งข้ึน
เน่ืองจาก บรรยากาศของโรงเรียนเป็นไปด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการช่วยเหลือแบ่งปันซ่ึงกันและกัน 
อีกทั้งยังมีการปฏิบัติต่อกันอย่างมีความสุขภาพออ่นโยน รวมถึงบรรยากาศและโรงเรียนให้มีความสะอาด
เรียบร้อยเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  
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  จากข้อมูลดังกลา่วทำให้เห็นว่าการดำเนินการในการจดัทำโครงงานคุณธรรม ส่งผลทำให้นักเรียน
เกิดองค์ความรู้ในการร่วมกันทำโครงงาน การคดิแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริตมจีิตอาสาทีเ่พิ่มมากขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อไป  
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