
 

      แบบรายงานการด าเนนิกิจกรรม 
         โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
          (โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน)  ระดับ  ๓  ดาว 

ประจ ำปกีำรศกึษำ  ๒๕๖๔ 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวทิยา ๑ 
อ าเภอดอนเจดยี ์ จงัหวดัสพุรรณบรุี 

ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษาสพุรรณบรุี 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 

มีวนิยั 

 

รบัผดิชอบ 

 

พอเพยีง 



ค าน า 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับผู้เรียน
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ.ศ. 2551 อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนด
นโยบาย โรงเรียนคุณธรรม ขึ้นโดยใช้แนวการด าเนินงานของมูลนิธิสถิรคุณ ซึ่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ถือเป็น
ภารกิจที่ต้องด าเนินงานตามนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นจึงได้ประชุมวางแผนคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เอกสารเล่มนี้เกิดจากผลการด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรมของ 
สพฐ.ไปสู่การปฏิบัติ ผู้จัดท าได้ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
ตั้งแต่การศึกษาสภาพบริบทของ โรงเรียน การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ การด าเนินงาน การประเมินผล และการ
สะท้อนผลการด าเนินงานได้อย่าง แท้จริง ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  คร ูบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง นักเรียนแกนน า ผู้ที่ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี  

 

 

       โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

            หน้า 

          ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑   ๑ 

             โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.        ๑ 

 ๑) ใบสมัครยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับ ๓ ดาว       ๒ 

 ๒) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        ๔ 

  - ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา       ๔ 

  - ข้อมูลของผู้บริหาร        ๖ 

   - ข้อมูลข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา     ๘ 

   - ข้อมูลนักเรียน         ๒๒ 

   - ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา       ๒๓ 

   - ข้อมูลอาคารสถานที่         ๓๓ 

   - ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม       ๓๙ 

   - โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา        ๔๐ 

   - แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น       ๔๓ 

   - ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา       ๔๕ 

   - ผลการประเมินภายในรอบปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๓     ๕๒ 

   - แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต      ๕๕ 

 - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  

       อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา      ๖๓ 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามเกณฑ์ระดับ ๓ ดาว ๑๖ ข้อ           ๖๕ 

      ข้อ ๑. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.          
            ระดับ ๓ ดาว                                                                                       ๖๖ 
  ข้อ ๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /  
   เอกสารประกอบ ระดับ ๓ ดาว           ๖๘ 
  ข้อ ๓.  มีการด าเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ ๒ ดาว ครบทุกข้อ     ๘๙ 
  ข้อ  4.  โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง     ๙๓ 
  ข้อ 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการด าเนินงานดานคุณธรรม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
           ประเมนผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. และน าผลการประเมินไปใช้  
          ในการพัฒนา  ดานคุณธรรม               ๑๐๐ 
  ข้อ 6. โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารเผยแพร เชน แผนพับ วารสารหนังสือ และอ่ืนๆ          ๑๐๙ 
  ข้อ  7.  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน                     ๑๑๖ 
  ข้อ ๘ .  โรงเรียนจัดกิจกรรมผู้น าเยาวชนด้านคุณธรรม                       ๑๒๑ 
  ข้อ ๙.  โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับผู้อ่ืนได้                               ๑๒๔ 
  ข้อ ๑๐. นักเรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการการจัดกิจกรรม 
         ตามคุณธรรมอัตลักษณ์  หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                  ๑๓๐ 
  ข้อ  11. นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่าง ๆ                       ๑๓๒ 
           ข้อ ๑๒. ครูมีผลงานและน าผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              ๑๓๖
  ข้อ ๑๓. มีการสร้างเครือข่ายกับครูโรงเรียนอ่ืน                       ๑๓๘ 
  ข้อ ๑๔. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
            และกิจกรรมด้านคุณธรรม               ๑๔๑ 
  ข้อ ๑๕. กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรม ของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม  
   ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน           ๑๕๘ 
  ข้อ ๑๖. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์  
             หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  
                      ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ)            ๑๖๐ 
       สวนที่ ๓ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑         ๑๖๗
    ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (คุณธรรมอัตลักษณ์)           ๑๖๘ 
      ภาคผนวก                             ๑๘๕ 
  ร่องรอย  เอกสารการด าเนินงาน  ภาพถ่าย 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๑ 
 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๒ 
 

ใบสมคัรยกระดบัคณุภำพโรงเรยีนคณุธรรม สพฐ. ปกีำรศกึษำ ๒๕๖๔ ระดบั ๓ ดำว 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๓ 
 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๔ 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพุรรณบุรี 

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

ส่วนที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ตั้งอยู่เลขท่ี  -  หมู่ที่ ๓  ถนน อู่ยา-ดอนเจดีย์  ต าบล ดอนเจดีย์ อ าเภอ
ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๙๑-๐๑๒ โทรสาร 
๐๓๕-๕๙๒-๐๔๐ E-mail: banharnjamsaiwittaya1111@gmail.com Website www.banharn1.ac.th  เปิด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑-๓) มีเนื้อที่ 
๔๓ ไร่ ๕๗ ตารางวา เขตพ้ืนบริการทางการศึกษาในเขตอ าเภอดอนเจดีย์ได้แก่ ต าบลดอนเจดีย์หมู่ที่ ๑ - ๙ ต าบลไรร่ถ 
หมู่ที่  ๑ - ๑๐  ต าบลหนองสาหร่าย    หมู่ที่ ๑ - ๑๐  และต าบลทะเลบก  หมู่ที่  ๓ - ๘ , ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภำพภมูิทัศน์โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ ๑ 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๕ 
 

 

 

แผนผงัโรงเรยีนบรรหำรแจม่ใสวทิยำ ๑ และ/ ปำ้ยโรงเรยีน 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๖ 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายบุญช่วย อ้นสืบสาย  อายุ  5๘ ปี อายุราชการ  3๕ ป ี 

วุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘๙ – ๕๔๖๗๒๙๔  e-mail - 

Chuay๒๕๐๕@windowlive.com ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน  
เป็นเวลา ๓ ปี ๗ เดือน 

 

 

 

 

 

 

 ๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา มีทั้งหมด ๔ ท่าน ๔ ฝ่าย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Chuay๒๕๐๕@windowlive.com


แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๗ 
 

๓) ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา ในแต่ละส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๘ 
 

 

          ๓. ข้อมูลข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        ๓.๑ ข้าราชการครู พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห ์

จ านวนชัว่โมง
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 

(ปปีัจจบุัน) 

ฝ่ายบรหิาร 

๑ นายบุญช่วย          อ้นสืบสาย ๕๘ ๓๔ ผู้อ านวยการ
สถานศกึษา 
ช านาญการ

พิเศษ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

- - - 

๒ นายอมรเทพ    ภทัรสวุรรณกิจ ๕๗ ๓๘ รอง
ผู้อ านวยการ
ช านาญการ

พิเศษ 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

- - ๒๐ ชั่วโมง 

๓ นายนนทะกาล   ทองบุราณ ๔๗ 17 รอง
ผู้อ านวยการ
ช านาญการ

พิเศษ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

ป.บัณฑิต
ทางการบริหาร

การศกึษา 

- - ๒๐ ชั่วโมง 

๔ นางวชริาภรณ์    วรัตถ์สวุรรณ ๓๖ ๑๐ รอง
ผู้อ านวยการ
ช านาญการ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

ป.บัณฑิต
วิชาชีพคร ู

- - ๒๐ ชั่วโมง 

๕ นายอธิวัฒน์       พนัธุร์ัตน ์ ๓๐ ๖ รอง
ผู้อ านวยการ 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

- - ๒๐ ชั่วโมง 

ฝ่ายสนบัสนุน 

๑ นางเบญจมาภรณ์   แสน  

                        ละเอียด 

๖๐ ๓๘ ครูช านาญการ ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

การบริหาร 

การจดัการ
ทั่วไป 

การงาน
อาชีพ 

ธุรกจิ 

๗ ชม./สัปดาห์ - 

๒ น.ส.จนิตนา          ลิม้ธนกจิ     ๖๐ ๓๓ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตร
บัณฑิต 

บรรณารกัษ์ ห้องสมุด/
ภาษาไทย 

๖ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

๓ น.ส.จนิตนา          บ ารุงเพ็ชร     ๔๐ ๘ ครูช านาญการ ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

บรรณารกัษ์ ห้องสมุด/
ภาษาไทย 

๑๔ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห ์

จ านวนชัว่โมง
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 

(ปปีัจจบุัน) 

๔ น.ส.อ าพกิา           บารม ี ๓๔ ๖ ครู ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

แนะแนว ๑๕ ชม./สัปดาห์ ๓๐ ชั่วโมง 

๕ น.ส.ชอ่ลดา           ประไพ ๓๖ ๓ ครู บัญชีบัณฑิต การบัญช ี การงาน
อาชีพ/ปวช 

๑๖ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

๖ น.ส.ศุภิสรา           ผ่าน   

                        กระแส 

๓๐ ๓ ครู การศกึษา
บัณฑิต 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 

แนะแนว ๑๙ ชม./สัปดาห์ ๓๐ ชั่วโมง 

๗ นายทัศนัย           กองมา ๓๘ ๑  ครูผู้ช่วย ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

บรรณารกัษ์ ห้องสมุด/
ภาษาไทย 

๑๓ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๑ นางปณิสรา          ชูศรีชัย ๕๗ ๓๐ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ๑๘ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๒ นางเนาวพร          คงสมนกึ ๕๖ ๒๙ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ๑๙ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๓ น.ส.วาสนา           ด่วนด ี ๓๘ ๑๑ ครูช านาญการ ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๔ นายกรณ์พงศ์      พัฒนปกรณ์
พงษ์ 

๒๙ ๕ ครู วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วิทยาการ
ประเมนิ 

ภาษาไทย ๒๐ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๕ นายธีระศกัดิ์       ชอมภเูขียว ๒๙ ๔ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๐ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๖ นายวีระยุทธ        โพธิ์สุวรรณ ๓๒ ๔ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ๑๙ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๗ นางวิไลพักตร์      กลิ่นกาหลง ๔๘ ๓ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๒ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชัว่โมง 

๘ นางนาตยา         พิทกัษ์วงศ ์ ๓๕ ๑๑ ครูช านาญการ ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๓ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๙ น.ส.วชริาภรณ์     ศรป้อม ๓๔ ๓ ครู ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๐ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๐ นายจิรวฒัน์        โสภาพนัธุ ์ ๒๖ ๒ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๓ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๑ นางสาวอ าภา      แก้วจนัทร ์ ๓๐ ๕ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๔๑ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห ์

จ านวนชัว่โมง
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 

(ปปีัจจบุัน) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์

๑ นายจุมพล          อยู่คง ๔๔ ๙ ครูช านาญการ การศกึษา
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ คณติศาสตร ์ ๑๗ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๒ นายจรูญ            ยืนยง ๕๗ ๓๖ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตร
บัณฑิต 

การวดัผล
การศกึษา 

คณิตศาสตร ์ ๑๓ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๓ นางเสาวภาคย์     พุ่มระชัฎร ์ ๕๙ ๓๔ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

หลักสูตรและ
การสอน 

คณิตศาสตร ์ ๑๗ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๔ นางภัณวดี          แกว้ทิพย์ ๕๖ ๓๒ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตร
บัณฑิต 

การวดัผล
การศกึษา 

คณิตศาสตร ์ ๙ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๕ น.ส.รจนา          ดาวเรือง ๔๔ ๑๖ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

วิจัยและการ
ประเมนิผล 

คณิตศาสตร ์ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๖ น.ส.ปัญญาวดี     ประดับสุข ๔๒ ๕ ครู การศกึษา
มหาบัณฑิต 

วิจัยและสถติ ิ คณิตศาสตร ์ ๒๒ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๗ น.ส.จุฑามาศ      ศิริมงคล ๓๐ ๔ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๒ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๘ นายจักรพันธ ์    วิจิตรบรรจง ๒๙ ๔ ครู ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๓ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๙ นางปราณี          อินทรกัษา ๔๔ ๑๘ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

คณิตศาสตร ์ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๐ นายเฉลิมชัย       พิทกัษ์วงศ ์ ๓๗ ๑๒ ครูช านาญการ ครุศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๐ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๑ น.ส.เสาวลักษณ ์   ชนิวงษ ์ ๒๖ ๓ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๒ น.ส.ศิราพรรณ     ชูประสิทธิ ์ ๒๖ ๒ ครู ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร์
ศึกษา 

คณิตศาสตร ์ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๓ น.ส.ปัทมปาณ ี    ทับทิมศร ี ๒๕ ๒ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๔ น.ส.อนุสรา        โพธิ์ทองค า ๒๙ ๒ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๕ น.ส.ภัสรา          เพ็งใย 2๙ ๕ ครู ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

การจดักาเรียนรู้
คณิตศาสตร์

และ 

คณิตศาสตร ์ ๒๓ ชม./สัปดาห์ ๔๐  ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห ์

จ านวนชัว่โมง
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 

(ปปีัจจบุัน) 

คอมพิวเตรอ ์

๑๖ น.ส.วรรษา      กาญจนลกัษณ ์ ๒๙ ๕ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๑๗ ชม./สัปดาห์ - 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

๑ น.ส.เนตรราตรี       ท้าวโสม ๔๐ ๑๕ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

วิจัยและ
ประเมนิผล 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๒ น.ส.พิมพ์ลภัส       อนิทร์สกุล ๔๗ ๒๔ ครูช านาญการ
พิเศษ 

การศกึษา
มหาบัณฑิต 

การสอนเคม ี วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๓ น.ส.ศิริพร           เถาว์โท ๕๐ ๒๕ ครูช านาญการ
พิเศษ 

การศกึษา
มหาบัณฑิต 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๒๐ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๔ นางนัญธมณกีร     ระรอกแก้ว ๕๒ ๓๐ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

บริหาร
การศกึษา 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๒๑ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๕ น.ส.วิชชดุา         งามอกัษร ๕๑ ๒๙ ครูช านาญการ
พิเศษ 

การศกึษา
มหาบัณฑิต 

การสอน
มัธยมศึกษา 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๖ นางสุภาพร         แหลมแก้ว ๕๗ ๒๘ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

หลักสูตรและ
การสอน 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๒๐ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๗ น.ส.สิรขิวัญ         สุพรรณคง ๓๒ ๙ ครูช านาญการ การศกึษา
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๗ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๘ น.ส.ลินดา           จฬุาวรรณ ๓๖ ๑๑ ครูช านาญการ การศกึษา
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๒๐ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๙ น.ส.จริาพร         ลิ้มประเสริฐ ๓๖ ๑๑ ครูช านาญการ การศกึษา
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๐ นายภานุวัฒน์       บ่อพมิาย ๒๙ ๖ ครู ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

นวัตกรรม
หลักสูตรและ
การจดัการ

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๙ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห ์

จ านวนชัว่โมง
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 

(ปปีัจจบุัน) 

เรียนรู ้

๑๑ น.ส.ณฐัวรา          สุกใส ๒๙ ๕ ครู ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๗ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๒ นางกรริสา        จนัทร์สุวรรณ ๓๘ ๔ ครู ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

หลักสูตรและ
การสอน 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๒๒ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๓ นายเอกชัย        ลวดค า ๒๘ ๔ ครู ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๗ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๔ นายเสกสรร      ค านนท ์ ๒๗ ๔ ครู การศกึษา 

ศาสตรบัณฑิต 

เคม ี วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๒๐ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๕ นายอุเทศ         อาชาทองสขุ ๒๙ ๔ ครู วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ฟิสิกส ์ วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๖ น.ส.ชลิตา        คงสิร ิ ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ครุศาสตร
บัณฑิต 

ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๗ น.ส.จุฑามาศ    เอี่ยมเกต ุ ๒๙ ๕ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไปและ
ชีววิทยา 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๒๑ ชม./สัปดาห์ 

 

๒๐ ชั่วโมง 

๑๘ นายสราวุธ          แช่มชอ้ย ๓๐ ๖ ครู ศึกษาศาตร 

มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๒๐ ชม./สัปดาห์ 

 

๔๐ ชั่วโมง 

๑๙ นายสุรศักดิ ์        สนี้ าเงนิ ๓๗ ๑๓ ครูช านาญการ
พิเศษ 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๒๐ นางล าดวน         ชิดปราง ๓๙ ๑๒ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๒๑ นางวรางคณา      พรหมชนะ ๓๓ ๕ ครู วิทยาศาสตร 

บัณฑิต 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห ์

จ านวนชัว่โมง
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 

(ปปีัจจบุัน) 

๒๒ นางศริยา           วงษ์จนัทร ์ ๓๕ ๔ ครู วิทยาศาสตร 

บัณฑิต 

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๖ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๒๓ น.ส.ปวีณา          วงษ์จินดา ๓๑ ๓ ครู บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ธุรกจิ 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๖ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๒๔ นายภูวนัย          ออ่นสะอาด ๒๕ ๒ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

คอมพิวเตอร ์ วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี 

๑๖ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑ นายไชยพร         แย้มม ี ๕๓ ๒๕ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตร 

มหาบัณฑิต 

หลักสูตรและ
การสอน 

สังคมศึกษา 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

๑๙ ชม./สัปดาห์ ๒๓ ชั่วโมง 

๒ นางจุฑามาศ     เห็นประเสรฐิ ๔๘ ๑๗ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศิลปะศาสตร 

มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

สังคมศึกษา 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

๑๗ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๓ น.ส.โฉมศร ี      อนิสว่าง ๕๗ ๓๐ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตร 

มหาบัณฑิต 

หลักสูตรและ
การสอน 

สังคมศึกษา 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

๑๑ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๔ นางสาคร         แก้ววิไล ๖๐ ๓๗ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การสอนสังคม
ศึกษา 

สังคมศึกษา 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

๑๐ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๕ นางรวงทอง      ปิ่นเจรญิ ๕๘ ๓๔ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตร
บัณฑิต 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

๑๕ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๖ น.ส.อุสา          ทองปรีชา ๔๐ ๑๐ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๗ นายนิคม         วงษ์สุวรรณ ๕๔ ๑๐ ครูช านาญการ อักษรศาสตร 

มหาบัณฑิต 

ศาสนา
จริยธรรม 

สังคมศึกษา 

ศาสนา

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห ์

จ านวนชัว่โมง
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 

(ปปีัจจบุัน) 

วัฒนธรรม 

๘ นางปพัชญา      จันทรโชต ิ ๕๒ ๖ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

๑๗ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๙ น.ส.สภาณี        ปุ้ยทองด ี ๒๘ ๓ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๑๐ น.ส.วราภรณ ์      มาลัย ๓๑ ๓ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

๑๗ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๑๑ น.ส.สกุัญญา        อันทะระ ๒๘ ๒ ครู วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

ภูมิสารสนเทศ
ศาสตร ์

สังคมศึกษา 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

๒๑ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๑๒ นายณัฐพัชร์        ทองรอด ๓๒ ๑ ครูผู้ช่วย ครุศาสตร
บัณฑิต 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

๒๐ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๑๓ น.ส.เกษจมาภรณ์    น้ าสุทอง ๒๕ ๑ ครูผู้ช่วย ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ศาสนา
วัฒนธรรม 

๒๑ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

กลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา 

๑ นายสิทธิชัย       สขุราชกิจ ๓๑ ๖ ครูช านาญการ ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๒๓ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

๒ น.ส.จิตริัตน์      ฐานุอัครพัฒน์ ๕๗ ๓๐ ครูช านาญการ ครุศาสตร
บัณฑิต 

พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๒๒ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

๓ นายโกศล         จนัทรโชต ิ ๕๖ ๒๗ ครูช านาญการ
พิเศษ 

การศกึษา
บัณฑิต 

พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๑๙ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

๔ นายประพนธ ์   ชดิปราง ๔๐ ๖ ครู ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

พลศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๒๒ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

๕ นายวรุตม ์    ด ารงเกียรติสกุล ๒๘ ๔ ครู ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๒๒ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห ์

จ านวนชัว่โมง
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 

(ปปีัจจบุัน) 

๖ นางจิตรลดา      กุศลเสถียร ๓๙ ๑ ครูผู้ช่วย วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

วิทยาศาตร์
สุขภาพฯ 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๒๓ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

 กลุ่มสาระศิลปะ 

๑ น.ส.มัณฑรี        เกตแุกว้ 

 

๓๒ ๗ ครูช านาญการ การศกึษา
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

ศิลปะ ๒๐ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๒ นายภูรีวทิย์       เพ็งสุวรรณ ๔๔ ๑๒ ครูช านาญการ
พิเศษ 

การศกึษา
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

ศิลปะ ๑๙ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๓ น.ส.วราภรณ ์     แก้วกระจ่าง ๓๗ ๓ ครู ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

ดนตรีไทย ศิลปะ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๔ น.ส.ภารตี          เพิ่มพนู ๓๖ ๓ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

นาฏศิลป์ ศิลปะ ๒๐ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๕ น.ส.ปิยธิดา       สร้อยระย้า ๒๖ ๒ ครู การศกึษา
บัณฑิต 

ศิลปะ ศิลปะ ๒๑ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๖ น.ส.อังคณา      ดวงเกต ุ ๒๘ ๑ ครูผู้ช่วย การศกึษา
บัณฑิต 

ดนตรีไทย ศิลปะ ๑๙ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๗ นายณัฐวุฒ ิ       สุดโต ๓๕ ๕ ครู ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

ดนตรีคีตศิลป์
ไทย 

ศิลปะ ๑๗ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๘ นายมาโนช       โชคด ี ๕๓ ๒๐ ครูช านาญการ ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

ดนตร ี ศิลปะ ๙ ชม./สัปดาห์ ๗ วัน 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชพี 

๑ นายประเมนิ     โพธิ์หอม ๓๙ ๑๐ ครูช านาญการ ครุศาสตร 

มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

การงาน
อาชีพ 

๒๐ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

๒ นางปิลาณี       ฉัตรทอง ๖๐ ๓๖ ครูช านาญการ
พิเศษ 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 

พืชศาสตร ์ การงาน
อาชีพ 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๒๒ ชั่วโมง 

๓ นางนนัทวนั        ก่ ามอญ ๕๙ ๓๖ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

การงาน
อาชีพ 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๔ น.ส.ละออง       องคว์ิมลการ ๕๖ ๓๑ ครูช านาญการ
พิเศษ 

คหกรรมศาสตร
บัณฑิต 

ผ้าและเครื่อง
แต่งกาย 

การงาน
อาชีพ 

๒๑ ชม./สัปดาห์ - 

๕ นายกัมปนาท      ค าจวง ๕๕ ๓๑ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ครุศาสตร
บัณฑิต 

อุคสหาหกรรม
ศิลป์ 

การงาน
อาชีพ 

๑๔ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

๖ จอญ.หทัยชนก     ค านึงธรรม ๕๙ ๓๔ ครูช านาญการ ครุศาสตร การปฐมศึกษา การงาน ๑๕ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห ์

จ านวนชัว่โมง
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 

(ปปีัจจบุัน) 

พิเศษ บัณฑิต นิเทศศาสตร ์ อาชีพ 

๗ นางพรทิพย์        วนัด ี ๔๙ ๒๕ ครูช านาญการ
พิเศษ 

การศกึษา
มหาบัณฑิต 

หลักสูตรและ
การสอน 

การงาน
อาชีพ 

๒ ชม./สัปดาห์ ๓๖ ชั่วโมง 

๘ น.ส.จริารัตน์     เอี่ยมเขียว ๒๖ ๑ ครูผู้ช่วย ครุศาสตร
อุตสาหกรรม 

วิศวกรรม 

อุตสาหการ 

การงาน
อาชีพ 

๒๑ ชม./สัปดาห์ ๒๔ ชั่วโมง 

๙ น.ส.สุนิษา        สุวรรณเนตร ์ ๓๒ ๙ เดือน ครูผู้ช่วย ครุศาสตร
บัณฑิต 

คหกรรมศาสตร์
ทั่วไป-ธุรกิจงาน

ประดิษฐ ์

การงาน
อาชีพ 

๒๑ ชม./สัปดาห์ - 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 

๑ น.ส.ธนัตตา        ทองบ้านโข้ง ๔๐ 

 

๕ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๑๗ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๒ น.ส.กญัญาพชัร     เกตแุกว้ ๕๕ ๒๖ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศิลปศาตรมหา
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๓ น.ส.พิมพว์รีย์       บุ้นหล ี ๔๓ ๒๗ ครูช านาญการ
พิเศษ 

การศกึษา
มหาบัณฑิต 

หลักสูตรและ
การสอน 

ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๔ นางวาสนา          ไกรทองสขุ ๕๘ ๓๕ ครูช านาญการ
พิเศษ 

การศกึษา 

บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๑๕ ชม./สัปดาห์ ๑๘ ชั่วโมง 

๕ น.ส.พิชารมย์       สุขกลม ๔๓ ๑๘ ครูช านาญการ ศึกษาศาสตร 

บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๑๙ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๖ น.ส.นนัทิยา    ปัญญาธิกวัฒน ์ ๓๖ ๗ ครู ศิลปศาสตร 

บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๑๙ ชม./สัปดาห์ ๑๘ ชั่วโมง 

๗ น.ส.กาญจนาพร  เชิดชูสุวรรณ ๒๘ ๔ ครู การศกึษา
บัณฑิต 

ภาษาจีน ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๒๐ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๘ น.ส.ปริดา       แก้วประหลาด ๓๔ ๓ ครู ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่สาร

ธุรกจิ 

ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๑๙ ชม./สัปดาห์ ๑๘ ชั่วโมง 

๙ น.ส.พัชรินทร์     ศรีทางคง ๓๒ ๘ ครูช านาญการ ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

การสอน 

ภาอังกฤษใน

ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๒๑ ชม./สัปดาห์ ๑๘ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห ์

จ านวนชัว่โมง
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 

(ปปีัจจบุัน) 

ฐานะ 

ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๑๐ น.ส.มนัสนนัท ์     ศรีสังขง์าม ๓๓ ๓ ครู ศิลปศาสตร 

บัณฑิต 

ภาษาจีนธรุกจิ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๑๙ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๑๑ น.ส.มรีวรรณ       อู๋หน ู ๓๐ ๓ ครู การศกึษา
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๑๘ ชม./สัปดาห์ ๑๘ ชั่วโมง 

๑๒ น.ส.ชาริตา        พลายละหาร ๒๗ ๓ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๒๐ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๑๓ น.ส.ภัคภร     เอกอมรธนากิจ ๒๘ ๓ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๒๑ ชม./สัปดาห์ ๑๘ ชั่วโมง 

๑๔ น.ส.จุฑาวด ี   นามเมืองจันทร ์ ๒๖ ๓ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๑๙ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๑๕ น.ส.ปฐมา           ลิ่มสกุล ๓๑ ๒ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๒๐ ชม./สัปดาห์ ๑๘ ชั่วโมง 

๑๖ น.ส.พชรมนต์       คงเกื้อ ๒๘ ๒ ครู ศิลปศาสตร 

บัณฑิต 

ภาษาจีนเพือ่
การท่องเที่ยว 

ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๑๙ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๑๗ น.ส.เบญจวรรณ    วฒุ ิ ๒๙ ๒ ครู ศิลปศาสตร 

บัณฑิต 

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๒๐ ชม./สัปดาห์ ๒๐ ชั่วโมง 

๑๘ น.ส.ปัทมาพร       เต่าให้ ๒๖ ๒ ครู การศกึษา 

บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาตา่ง 

ประเทศ 

๒๑ ชม./สัปดาห์ ๓๐ ชั่วโมง 

๑๙ น.ส.วลัยพรรณ      บุญม ี ๒๘ ๒ ครู ครุศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๒๑ ชม./สัปดาห์ ๑๘ ชั่วโมง 

๒๐ นายนคร             ค าพล ๓๓ 6 ครู ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศกึษา 

ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๒8 ชม./สัปดาห์ ๑๘ ชั่วโมง 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล อาย ุ อายุ
ราชการ 

ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 

วุฒ ิ สาขาวิชา สอนกลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห ์

จ านวนชัว่โมง
ที่เข้ารบั 

การพฒันา 

(ปปีัจจบุัน) 

พนกังานราชการ 

๑ น.ส.เนตรชนก     ศรีชมพ ู ๔๓ ๒๐ - ศิลปศาสตร 

บัณฑิต 

การจดัการ
ตลาด 

การงาน
อาชีพ/ปวช. 

๒๕ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

๒ นายบรรเจิด       พุม่พันธ์สน ๔๓ ๒๐ - วิทยาศาสตร 

บัณฑิต 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

การงาน
อาชีพ/

คอมพิวเตอร ์

๑๗ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

๓ นายสิทธิชัย       แพนอ้ย ๔๑ ๑๖ - ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
ศึกษา 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม/

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

๒๒ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

๔ นายโยธิน          เวชวฐิาน ๓๖ ๑๑ - ศิลปศาสตร 

บัณฑิต 

อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม/

การงาน
อาชีพ 

๑๖ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

ครูอัตราจ้าง 

๑ นางชัญญา           โพธิ์พนัธุ ์ ๔๖ ๕ - ครุศาสตร 

บัณฑิต 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๐ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๒ น.ส.ยุพาภรณ์      จงรอบคอม ๓๐ ๔ - การศกึษา
บัณฑิต 

การสอนนาฏย
สังคีต 

ศิลปะ ๑๘ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๓ น.ส.แสงดาว        ประโคนชัย ๓๙ ๗ - ศึกษาศาสตร 

บัณฑิต 

การวดัและ
ประเมนิผล
การศกึษา 

คณิตศาสตร ์ ๑๑ ชม./สัปดาห์ ๖ ชั่วโมง 

๔ น.ส.ณัฏฐ์นรี        มโหฬาร ๒๗ ๒ - 

 

ความสัมพนัธ์
ระหว่าง
ประเทศ 

ภาษาเกาหล ี ภาษาต่าง 

ประเทศ 

๒๓ ชม./สัปดาห์  

๕ นายพีระยุทธ ์   บุญมีประเสรฐิ ๒๖ ๔ เดือน - ครุศาสตร
บัณฑิต 

สังคมศึกษา สังคมศึกษา 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๒๑ ชม./สัปดาห์ ๑๒ ชั่วโมง 

๖ น.ส.ณฐักานต์           อุ่นยศ ๒๙ ๒ เดือน - ครุศาสตร
บัณฑิต 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๐ ชม./สัปดาห์ - 
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๓.๒ ข้าราชการ /พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ที่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน 

พนักงานเจ้าหน้าที ่(ลูกจ้างประจ า) 

๑ น.ส.ปัญจรัตน์         ปั้นทองค า ๓๕ เจ้าหน้าทีธุ่รการ บัญชีบัณฑิต การบัญช ี เจ้าหน้าทีธุ่รการ งบประมาณ สพฐ. 

๒ นายพัฒพงศ์           สวัสด ี ๓๑ เจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์ 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที ่๓ 

ไฟฟ้าและ
อิเล็ก- 

ทรอนิกส ์

เจ้าหน้าที่
โสตทัศนูปกรณ์ 

รายได้สถานศึกษา 

๓ น.ส.ศศิกานต์        ประทุมสูตร 27 เจ้าหน้าที่พัสด ุ บริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

การตลาด เจ้าหน้าที่พัสด ุ รายได้สถานศึกษา 

ลูกจ้างประจ า 

๑ นายใส                ช่อพยอม ๕๖ นักการภารโรง 

(ช่างปูน) 

- - ทั่วไป งบประมาณ สพฐ. 

๒ นายบุญส่ง            จ าปาสัก ๕๑ นักการภารโรง 

(ช่างสี) 

- - ทั่วไป งบประมาณ สพฐ. 

ลูกจ้างชั่วคราว 

๑ นายทว ี               สีสุกใส ๕๘ พนักงานบริการ - - ช่างสี รายได้สถานศึกษา 

๒ น.ส.อ าภวัน          พันธุ์มาตร์ ๔๖ พนักงานบริการ - - แม่บ้าน รายได้สถานศึกษา 

๓ นายเวณิช            ทรัพยธ์รณี ๔๘ พนักงานขับรถ - - พนักงานขับรถ รายได้สถานศึกษา 

๔ นายเจรจา             บุญศร ี ๖๓ ยามรักษาการณ์ - - ยามรักษาการณ์ รายได้สถานศึกษา 

๕ น.ส.แสงเทียน      สวา่งอารมณ์ ๕๖ พนักงานบริการ - - แม่บ้าน รายได้สถานศึกษา 

๖ นายกฤตพจน์       พลเสน ๕๖ พนักงานบริการ - - ช่างเช่ือม รายได้สถานศึกษา 

๗ นางอรทัย           โฉมสุข ๔๗ พนักงานขายสินค้า 

(น้ าดื่ม) 

ปริญญาตรี บริหาร 

ธุรกิจ 

พนักงานขายสินค้า 

(น้ าดิ่ม) 

รายได้สถานศึกษา 

๘ นางจ าเนียร            สีสกุใส ๕๐ พนักงานบริการ - - แม่บ้าน รายได้สถานศึกษา 

๙ นายอดิเรก            หนวูรรณะ  พนักงานขับรถ - - พนักงานขับรถ รายได้สถานศึกษา 

๑๐ นายยงยุทธ            จิตรใจตรง  พนักงานถ่ายเอกสาร - - พนักงานถ่าย
เอกสาร 

รายได้สถานศึกษา 

๑๑ นางประจวบ           จิรารัตน์  พนักงานบริการ - - แม่บ้าน รายได้สถานศึกษา 
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๑๒ น.ส.นุชนารถ       มูลทองเนียม  พนักงานบริการ - - แม่บ้าน รายได้สถานศึกษา 

ครูชาวต่างชาติ 

๑ Mr.John   Jiggner    Dajao ๔๑ ครูจ้างสอน ปริญญาตรี - ภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 

๒ Mr.Arnie Cayao     Aventura ๓๕ ครูจ้างสอน ปริญญาตรี - ภาษาอังกฤษ รายได้สถานศึกษา 

 

๓.๓ สรุปจ านวนบุคลากร 

  ๓.๓.๑ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท/ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

 

ประเภท/ต าแหน่ง จ านวนบุคลากร (คน) รวม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      

- ผู้อ านวยการ - - ๑ - ๑ 

- รองผู้อ านวยการ - - ๔ - ๔ 

รวม - - ๑ - ๕ 

๒. สายงานการสอน      

- ข้าราชการคร ู - ๗๖ ๓๗ - ๑๑๓ 

- ครูช่วยข้าราชการ - ๑ - - ๑ 

- พนักงานราชการ - ๓ ๑ - ๔ 

- อัตราจ้าง - ๖ - - ๖ 

รวม  ๘๖ ๓๘ - ๑๒๙ 

๓. สายงานสนับสนุน      

- ข้าราชการ  - - - - - 

- พนักงานเจ้าหน้าท่ี ๑ ๒ - - ๓ 

- ลูกจ้างประจ า ๒ - - - ๒ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๒๑ 
 

- ลูกจ้างช่ัวคราว ๑๑ ๑ - - ๑๒ 

- ครูชาวต่างชาต ิ - ๒ - - ๒ 

รวม ๑๔ ๙๑ ๓๘ - ๑๔๘ 

รวมท้ังสิ้น ๑๔ ๙๑ ๓๘ - ๑๔๘ 

 

  ๓.๓.๒ จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย ๑๑ 8.87 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

คณิตศาสตร์ ๑๘ ๑๔.52 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

วิทยาศาสตร์ ๒๔ ๑9.35 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๕ ๑2.10 18 ชั่วโม/สัปดาห์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๗ ๕.65 ๑๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ศิลปะ ๙ 7.๒6 ๑๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๐ 8.0๖ ๑๖ชั่วโมง/สัปดาห์ 

ภาษาต่างประเทศ ๒๓ ๑8.55 ๒๐ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

งานสนับสนุน ๗ ๕.65 ๑๕ ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑๒๔ ๑๐๐  

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๒๒ 
 

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)   

 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน  ปีการศึกษา  256๓ รวม ๒,๒51  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 ๑๑ 237 202 439 ๔๐ 

ม.2 ๑๑ 240 211 451 ๔๐ 

ม.3 ๑๑ 204 216 420 ๔๐ 

รวม ๓๓ 681 629 1,310 - 

ม.4 ๗ 114 177 291 ๓๖ 

ม.5 ๗ 116 159 275 ๓๖ 

ม.6 ๗ 124 133 257 ๓๖ 

ปวช.๑ ๑ 28 20 48 ๔๘ 

ปวช.๒ ๑ 15 22 37 ๓๗ 

ปวช.๓ ๑ 15 18 33 ๓๓ 

รวม ๒๔ ๔12 ๕29 ๙4๑ - 

รวมทั้งหมด ๕7 ๑,๐93 ๑,๑๕8 ๒,๒51 - 

  

จ านวนเด็กพิเศษในโรงเรียน      ชาย 3 คน    หญิง 1 คน   รวม  จ านวน 4 คน 

 อัตราส่วนนักเรียน : ครู  = ๒๐ : ๑       เป็นไปตามเกณฑ์    -    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๒๓ 
 

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่1/2563 

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน  ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียนที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ รวม จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 2111 577 334 389 266 270 122 121 32 2111 2.91 1300 61.58 

คณิตศาสตร ์ 2111 790 256 279 250 201 133 150 52 2111 2.97 1325 62.77 

วิทยาศาสตร ์ 3883 1098 757 789 555 367 168 101 48 3883 3.06 2644 68.09 

สังคมศึกษา  

ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

5253 2146 769 867 629 500 230 79 33 5253 3.21 3782 72.00 

สุขศึกษา 

และพลศึกษา 
3411 1990 691 451 201 46 6 9 17 3411 3.62 3132 91.82 

ศิลปะ 2111 1293 288 219 96 72 51 59 33 2111 3.48 1800 85.27 

การงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

555 356 111 61 12 1 9 0 5 555 3.68 528 95.14 

ภาษาต่างประเทศ 2111 563 266 302 268 279 202 188 43 2111 2.75 1131 53.58 

รวม 21546 8813 3472 3357 2277 1736 921 707 263 21546 3.21 15642 72.60 

 

ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป 72.60 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง 

ค่อนข้างดี (๒.๕) 
26.18 

ไม่ผ่านการประเมิน 1.22 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๒๔ 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่๒/2563 

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มสาระ 

การเรียนรู ้

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่ได้ผลการเรียน  ผล
การ
เรียน
เฉลี่ย 

นักเรียนที่ได้ ๓ ขึ้นไป 

๔ ๓.๕ ๓ ๒.๕ ๒ ๑.๕ ๑ ๐ รวม จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 2099 644 299 329 264 280 148 104 31 2099 2.93 1272 60.60 

คณิตศาสตร์ 1843 782 236 229 182 139 89 103 83 1843 3.04 1247 67.66 

วิทยาศาสตร ์ 3510 1213 406 421 337 327 254 389 163 3510 2.79 2040 58.12 

สังคมศึกษา  

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

5237 2147 769 867 711 478 165 47 53 5237 3.23 3783 72.24 

สุขศึกษา 

และพล
ศึกษา 

3394 2296 394 278 230 147 4 4 41 3394 3.62 2968 87.45 

ศิลปะ 3394 1828 221 292 261 266 263 148 115 3394 3.15 2341 68.97 

การงาน
อาชีพ 

และ
เทคโนโลยี 

1295 459 167 167 153 112 115 82 40 1295 2.92 793 61.24 

ภาษาต่าง 

ประเทศ 
2099 638 271 337 242 200 161 192 58 2099 2.83 1246 59.36 

รวม 22871 10007 2763 2920 2380 1949 1199 1069 584 22871 3.06 15690 68.60 

ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (๓) ขึ้นไป 68.60 

ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า (๑) ถึง 

ค่อนข้างดี (๒.๕) 
28.84 

ไม่ผ่านการประเมิน 2.55 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๒๕ 
 

1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563 ภาคเรียนที่1 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 275 247 660 1055 249 872 374 - 

ม.2 226 286 340 864 240 709 384 - 

ม.3 262 205 415 816 152 816 336 - 

รวม 763 738 1415 2735 641 2397 1094 - 

ร้อยละ 58.69 56.77 54.42 70.13 49.31 92.19 84.15 - 

ม.4 204 175 391 443 157 235 228 285 

ม.5 202 217 348 208 197 252 252 243 

ม.6 131 195 170 396 136 248 226 - 

รวม 537 587 909 1047 490 735 706 528 

ร้อยละ 66.21 72.38 70.08 77.38 60.42 90.63 87.05 95.14 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๒๖ 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ขึ้นไประดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา  2563 ภาคเรยีนที่ ๑ 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563 ภาคเรียนที่ 2 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ม.1 274 306 492 959 333 842 531 234 

ม.2 215 251 390 945 254 684 584 344 

ม.3 222 246 447 789 145 664 569 215 

รวม 711 803 1329 2693 732 2190 1684 793 

ร้อยละ 54.9 62.01 51.31 69.31 56.55 84.56 65.02 61.23 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๒๗ 
 

ม.4 203 223 236 456 164 279 247 - 

ม.5 209 221 378 453 214 256 222 - 

ม.6 149 - 97 181 136 246 188 - 

รวม 561 444 711 1090 514 778 657 - 

ร้อยละ 69.78 81.02 77.28 80.62 63.93 96.77 81.71 - 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา 

ในระดับ 3 ขึ้นไประดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา  2563 ภาคเรยีนที่ 2 

 

 

2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน  ในระดับดี ขึ้นไป 

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2563 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 438 - 5 76 357 433 98.86 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๒๘ 
 

ม.2 441 - 8 67 366 433 98.19 

ม.3 416 - 10 74 332 406 97.60 

รวม 1295 - 23 217 1055 1272 98.22 

ม.4 280 - 2 42 236 278 99.29 

ม.5 268 - 4 21 243 264 98.51 

ม.6 256 - 5 59 192 251 98.05 

รวม 804 - 11 122 671 793 98.63 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน 

ในระดับดี ขึ้นไประดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา  2563 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๒๙ 
 

 

 

6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 58.13 55.18 54.29 

คณิตศาสตร์ 22.87 25.82 25.46 

วิทยาศาสตร์ 31.37 30.17 29.89 

ภาษาอังกฤษ 34.55 34.14 34.38 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๓๐ 
 

ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

    2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

 ปีการศึกษา 2562 – 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 256๒ ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 53.31 58.13 54.29 

คณิตศาสตร์ 24.07 22.87 25.46 

วทิยาศาสตร์ 28.94 31.37 29.89 

ภาษาอังกฤษ 30.11 34.55 34.38 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๓๑ 
 

ปีการศึกษา 2562 – 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

      1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 38.97 45.22 44.36 

คณิตศาสตร์ 20.17 26.33 26.04 

วิทยาศาสตร์ 30.10 33.04 32.68 

สังคมศึกษาฯ 34.31 36.32 35.93 

ภาษาอังกฤษ 25.04 29.73 29.94 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๓๒ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 

๗. ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืนๆ 
 

ที ่ รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1 จ านวนนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

1,565 70.59 

2 จ านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา 
เช่น สุรา บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

2,207 99.54 

3 จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม 4 0.18 

4 จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 63 1.62 

5 จ านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ 150 6.77 

6 จ านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 104 4.69 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๓๓ 
 

7 จ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 34 1.53 

8 จ านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ - - 

9 จ านวนนักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น - - 

10 จ านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร   

    มัธยมศึกษาตอนต้น 385 17.37 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย 245 11.05 

หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

๘. ข้อมูลอาคารสถานที่ 

ที ่ รายการ จ านวน 

1 อาคารเรียน 7  หลัง 

2 อาคารประกอบ 2 หลัง 

3 ห้องน้ า 3 หลัง 

4 สระว่ายน้ า 9 สระ 

5 สนามกีฬา 10 สนาม 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถานทีห่อ้งท างานฝา่ย

บรหิาร 

บรเิวณทำงเขำ้หนำ้โรงเรียน อำคำร ๑  สถำนทีท่ ำงำนของฝำ่ยบรหิำร ผูอ้ ำนวยกำร รอง

ผูอ้ ำนวยกำร  ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร กลุม่งำน 

กลุ่มงำน ๔ ฝำ่ย  

๑.กลุ่มงำนบรหิำรฝำ่ยวชิำกำร   

๒. กลุ่มงำนบรหิำรฝำ่ยบคุคล และกจิกำร

นกัเรยีน  

กลุ่มงำน ๔ ฝำ่ย 

๓.กลุม่งำนบรหิำรฝำ่ยบรหิำรทัว่ไป. 

๔. กลุม่งำนบรหิำรฝำ่ยงบประมำณ 

นโยบำย และแผน 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๓๕ 
 

 

ภำพอำคำรเรยีน  อำคำร ๑-๗ หอประชุม และสถำนทีท่ ำงำนกลุม่งำนแตล่ะสำระวชิำ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๓๖ 
 

 

บรรยำกำศโรงเรียน เนน้ควำมสะอำด ร่มรืน่ สวยงำม เปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ย 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๓๗ 
 

อาคารหอประชุมศลิปอาชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่นัง่พักผ่อน/มุมอ่านหนังสือ 

ภำพอำคำร สวนหยอ่ม  สถำนทีน่ัง่เลน่พกัผอ่น อำ่นหนงัสอื มีควำมเปน็ระเบยีบสวยงำม สะอำด 

ร่มรืน่ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๓๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อำคำรวทิยำศำสตร ์หอ้งสมุด /อำคำรกำรงำนอำชีพเทคโนโลย.ีสหกรณโ์รงเรยีน /อำคำร

ศลิปะทีน่ัง่เลน่พกัผอ่นหยอ่นใจ 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๓๙ 
 

๙. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกรรม มีการค้าขายทั้งในตลาดสดและร้านค้า
ทั่วไปกระจายอยู่ทั่วทั้งชุมชน มีสถานที่ราชการส าคัญๆ อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน และมีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
คือ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ มีประชากรประมาณ 11,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดสระศรีเจริญ วัด
ดอนเจดีย์ ตลาดสดเมืองทอง โรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม โรงเรียนพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ องค์กรบริหารส่วน
ต าบลดอนเจดีย์ ที่ว่าการอ าเภอดอนเจดีย์ สถานีต ารวจภูธรดอนเจดีย์ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ และพระบรมราชา
อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.6 อาชีพหลัก คือ เกษตรกรและรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือ 

ศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  72,000  บาท 

3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 

โอกาส อยู่ใกล้กับแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นทางประวัติศาสตร์ คือ พระบรมราชาอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และวัด
บริเวณรอบโรงเรียน จึงสะดวกต่อการพานักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และกิจกรรมทาง
ศาสนา และเม่ือมีการจัดงานประจ าปีงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ โรงเรียนได้น านักเรียนไปร่วมแสดงในการแสดงยุทธหัตถี 
ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประวัติศาสตร์ให้อยู่คู่กับท้องถิ่น การคมนาคมสะดวก โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณติดกับถนน
สายหลักของอ าเภอดอนเจดีย์ มีรถเข้าสู่ตัวเมือง มีรถสัญจรไปมาตลอด 

บรเิวณพระบรมรำชำนสุรณด์อนเจดยี ์ สถำนทีท่ำงประวตัศิำสตรข์องชำติ

ไทยและจงัหวัดสพุรรณบุรี 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๔๐ 
 

ข้อจ ากัด เนื่องจาก โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้ปกครองประกอบอาชีพหลากหลาย ฐานะทาง
เศรษฐกิจแตกต่างกัน นักเรียนมาจากพ้ืนฐานชุมชนที่หลากหลาย และมีสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่
แตกต่างกัน จึงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แตกต่างหลากหลาย จึงต้องมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็นฐาน 

 

10. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-ม.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 240 (6นก.) 

คณิตศาสตร์ 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 240 (6นก.) 

วิทยาศาสตร์ 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 240 (6นก.) 

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม     

ประวัติศาสตร ์ 40(1นก.) 40(1นก.) 40(1นก.) 80(2นก.) 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 40(1นก.) 40(1นก.) 40(1นก.) 

240 (6นก.) 

หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตใน
สังคม 

80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 
เศรษฐศาสตร ์

ภูมิศาสตร ์

สุขศึกษาและพลศกึษา 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 120(3นก.) 

ศิลปะ 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 120(3นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80(2นก.) 80(2นก.) 80(2นก.) 120(3นก.) 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๔๑ 
 

ภาษต่างประเทศ 120(3นก.) 120(3นก.) 120(3นก.) 240 (6นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 880(22นก.) 880(22นก.) 880(22นก.) 1,640 (41นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม ปีละไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง/ปี สอดคล้องกับความ
พร้อมและจุดเน้น 

สถานศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     

กิจกรรมแนะแนว 

120 120 120 360 
กิจกรรมนักเรียน 
-ลูกเสือยุวกาชาด 
-ชุมนุม 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาท้ังหมด ไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมง/ปี รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 
3,600 ช่ัวโมง 

 

โครงสร้างเวลาเรียน  

หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ห้องเพชรบรรหารฯ1 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 -6 

รายวิชาพื้นฐาน     

ภาษาไทย 120/3 120/3 120/3 240/6 

คณิตศาสตร์ 120/3 120/3 120/3 240/6 



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๔๒ 
 

วิทยาศาสตร์ 120/3 120/3 120/3 240/6 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ 

120/3 

40/1 

120/3 

40/1 

120/3 

40/1 

240/6 

80/2 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80/2 80/2 80/2 120/3 

ศิลปะ 80/2 80/2 80/2 120/3 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80/2 80/2 80/2 120/3 

ภาษาต่างประเทศ 120/3 120/3 120/3 240/6 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐาน 880/22 880/22 880/22 1,640/41 

รายวิชาเพ่ิมเติม 320/8 320/8 320/8 2,340/58.5 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,320/30 1,320/30 1,320/30 4,340/99.5 

 

โครงสร้างเวลาเรียน 

หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 

ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
แผนการเรียน(วิทย์-คณิต), (คณิต-อังกฤษ,อังกฤษ-จีน,ภาษา-สังคม) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 -6 

รายวิชาพื้นฐาน     



แบบรายงานผลการด าเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  ร.ร. บ.จ.๑     ๔๓ 
 

ภาษาไทย 120/3 120/3 120/3 240/6 

คณิตศาสตร์ 120/3 120/3 120/3 240/6 

วิทยาศาสตร์ 120/3 120/3 120/3 240/6 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประวัติศาสตร์ 

120/3 

40/1 

120/3 

40/1 

120/3 

40/1 

240/6 

80/2 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80/2 80/2 80/2 120/3 

ศิลปะ 80/2 80/2 80/2 120/3 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80/2 80/2 80/2 120/3 

ภาษาต่างประเทศ 120/3 120/3 120/3 240/6 

รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 880/22 880/22 880/22 1,640/41 

รายวิชาเพ่ิมเติม 200/5 200/5 200/5 (2,200/55),(2,040/51) 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 360 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200/27 1,200/27 1,200/27 (4,200/96),(4,040/92) 

 

11. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

11.1 ห้องสมุด 

ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด 492 ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 22,154 เล่ม มีวารสาร/หนังสือพิมพ์ 
ให้บริการจ านวน 22 ฉบับ/วัน/สัปดาห์/เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบทศนิยมของดิวอ้ี มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน 2 เครื่อง     มีจ านวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (ใน
ปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย 2,217 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 45.62 ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุด
แก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย 109 คน ต่อปี (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

11.2 ห้องปฏิบัติการ มีทั้งหมด  15  ห้อง จ าแนกเป็น 
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1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน  7  ห้อง 

2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 5  ห้อง 

3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน  3  ห้อง 

4) ห้องอ่ืนๆ (ระบุ)............-........... จ านวน ………-………. หอ้ง 

11.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ มีทั้งหมด จ านวน 152 เครื่อง จ าแนกเป็น 

1) ใช้เพ่ือการเรียนการสอน 129 เครื่อง 

2) ใช้เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 129 เครื่อง 

โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

เฉลี่ย 250คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 12 ของนักเรียนทั้งหมด 

3) ใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน  23  เครื่อง 

11.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ป ี

1 

2 

3 

4 

5 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔ 

ห้องเรียนอัจฉริยะ (ICT) 

ฯลฯ 

๑๐๐% 

๑๐๐% 

๑๐๐% 

๑๐๐% 

๑๐๐% 

 

 11.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ปี 

1 

2 

กิจกรรมฝึกประสบการณ์ กลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

กิจกรรมฝึกประสบการณ์ กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร  

1 ครั้ง/ปี 

4 ครั้ง/ปี 
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3 

 

ฯลฯ  

 

 

11.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 

ที ่ ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เรื่อง จ านวนครั้ง/ปี 

1 

2 

3 

4 

 

นาวาโทดิเรก กล้าหาญ 

นายต้นตระการ สุขสม 

นายถนอมศักดิ์ ธงช้างอยู่ 

ฯลฯ 

ดนตรีไทย 

โยธวาทิต 

โยธวาทิต 

 

80  ครั้ง/ป ี

28  ครั้ง/ปี 

28  ครั้ง/ปี 

 

 

12. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา  

 12.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

สถานศึกษา 

 1. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 ประเภท
สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับยอดเยี่ยม  

สพฐ. 

 2. รางวัลผลการคัดเลือกโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

 3. รางวัลเป็นต้นแบบการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพ 
๑ ดาว “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  

สพฐ. 

 4. รางวัลเป็นต้นแบบการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพ 
2 ดาว “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 

สพฐ. 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

๒๕๖๓ 

ผู้บริหาร 

นายบุญช่วย อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้รับรางวัล
และเกียรติบัตร ดังนี้ 

 1. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ประจ าปีการศึกษา 2563  

สพม.9 

 2. รางวัลผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 สพม.9 

คร ู

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2563 จ านวน 16 คน 

สพม.9 

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี 2563 จ านวน 13 คน 

สพฐ. 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
ได้รับรางวัลผู้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
ประจ าปี 2563  จ านวน 3 คน 

มูลนิธิครูดีของ
แผ่นดิน 

 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญ
รอยตามเบื้องพระยุคลบาท ประจ าปี 2563 จ านวน 44 คน 

มูลนิธิครูดีของ
แผ่นดิน 

 5. นางปราณี  อินทรักษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้รับ
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน ชั้นที่ 5 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน 
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ประจ าปี 2563  

มูลนิธิครูดีของ
แผ่นดิน 

 6. นางปราณี  อินทรักษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้
ฝึกสอน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 
– ม.6) ระดับเหรียญทองแดง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เนื่องในสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 (วิถีใหม่) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี 

 7. นางปราณี  อินทรักษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูผู้
ฝึกสอน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 
ม.3) ระดับเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ห่าติ ส่วน

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ภูมิภาค ประจ าปี 2563 (วิถีใหม่) 

 8. นางสาววิชชุดา  งามอักษร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้รับ
รางวัลครูดีในดวงใจ ประจ าปี 2563 

สพม.9 

 9. นายธีระศักดิ์ ชอมภูเขียว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับ
รางวัลคารวะครูผู้สร้าง ผู้น าทางชีวิต ประจ าปี 2563 

ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 

 10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจ าปี 2564 จ านวน 17 คน 

สพม.9 

นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 ด้านวิชาการ  

 1. ผลคะแนน O-NET สูงสุดในรายวิชาหลัก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้แก่ 

 - นางสาวชมพูนุช  อินสว่าง ได้คะแนนวิชาภาษาไทย 82.50 คะแนน 

 - นายวุฒิกร  กะล าพัก ได้คะแนนวิชาภาษาไทย 72.50 คะแนน 

 - นางสาวชุติมา  รอดพล ได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ 55.60 คะแนน 

 - นางสาวนันทิดา  ลีภัทรวงศ์ ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 52.00 คะแนน 

 2. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการ ตามที่สถาบันการศึกษา
จัดและเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน นักเรียนของโรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 1 ได้รับรางวัลดังนี้  

 - นางสาวธันยธรณ์  ผิวอ่อนดี  นางสาววราภรณ์  วงษ์สุวรรณ และ
นางสาวปวีณา  น้อยเวช  ได้รับเหรียญทองแดง รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) เนื่องในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ  ส่วนภูมิภาค ประจ าปี  2563 (วิถี ใหม่ ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 

 - เด็กชายณัฐนนท์  โภคพันธ์  เด็กหญิงชนนันท์  ค าหอม  และเด็กหญิง
ปริยากร  ยาสุกแสง ได้รับเหรียญทองแดง รางวัลชมเชย การแข่งขันโครงงาน
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) เนื่องในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 (วิถีใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

กาญจนบุรี 

 

 

ด้านกีฬา 

 1.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน “อบจ.
สุพรรณบุรี ลีกคัพ” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ดิสิชั่น 1) ปีที่  8 ประจ าปี 
2564 

 2. รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน “อบจ.
สุพรรณบุรี ลีกคัพ” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 7 ประจ าปี 2563  

 3. ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการ
แข่งขันได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัลอีกหลายประเภท เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความสามารถของนักเรียน และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

 4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงกระบี่กระบอง โดยส่งนักเรียนเข้า
ประกวดแข่งขันในระดับต่างๆ และมีงานแสดงอยู่เนืองๆ (งานแก้บนสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช) รวมถึงร่วมแสดงยุทธหัตถีในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงาน
กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีทุกปี 

 

ด้านศิลปะ 

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนวงโยธวาทิตร่วมแสดงในพิธี กิจกรรมส าคัญของทาง
โรงเรียนหรือหน่วยงานส าคัญๆ ของอ าเภอและจังหวัด และส่งเสริมการหารายได้
ในช่วงวันหยุดราชการ เช่น การรับงานบวช งานแต่ง งานอ่ืนๆ ตามโอกาสและผู้
ว่าจ้าง ท าให้เกิดทักษะอาชีพแก่นักเรียน 

 2. ส่งเสริมให้นักเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้ฝึกซ้อมเฉพาะด้าน เพ่ือ
ร่วมแสดงในพิธี กิจกรรมส าคัญของทางโรงเรียนหรือหน่วยงานส าคัญๆ ของอ าเภอ
และจังหวัด รวมถึงส่งเสริมการหารายได้ในช่วงวันหยุดราชการ เช่น การรับงาน
การแสดงอยู่เนืองๆ (งานร าแก้บนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ร่วมแสดงยุทธหัตถี
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้ 

ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรีทุกปี 

 

 

ด้านอ่ืน ๆ 

 1. ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE เยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วม ได้แก่ 

  - นางสาวพิชัยญา    ล้อมวงษ์  

 - นางสาวดวงฤทัย   แตงอ่อน 

 - นายนฤชิต          อาจหาญ 

 - นางสาวตุลยา      เตี้ยมฉายพันธ์  

 - นายณัฐพล         เรืองมาลัย 

 - นางสาวปุณยนุช   คงอินทร์ 

 2. ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเป็นจ านวนมากไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 และได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย เช่น 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาศิลปากร ฯลฯ 

 

12.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ที่ด าเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้น                  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 

1) โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมจัดการเรียนรู้สู่ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน 

-  กิจกรรมอบรมค่ายพุทธธรรม  
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-  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (ปรับพื้นฐาน)  

-  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-  กิจกรรมส่งเสริมโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 

-  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

-  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 

-  กิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (ทูบีนัมเบอร์วัน) 

-  กิจกรรมศึกษาดูงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 

 3) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-  กิจกรรมงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

-  กิจกรรมส่งเสริมงานจักรยานยนต์และยานพาหนะ 

-  กิจกรรมงานปัจจัยพื้นฐาน 

-  กิจกรรมงานเวรประจ าวัน 

-  กิจกรรมงานประกันอุบัติเหตุหมู่ 

-  กิจกรรมงานส านักงานและศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

-  กิจกรรมสวัสดิการร้านค้า 

-  กิจกรรมซ่อมกล้องวงจรปิด 

 4) โครงการยกระดับกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

-  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

-  กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

-  กิจกรรมยกระดับการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

-  กิจกรรมการจัดการเรียนร่วม 

 5) โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (MC.MK.) 

-  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
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 6) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT 

-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยสื่อ ICT 

-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วย ICT 

-  กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT 

-  กิจกรรมพัฒนาสื่อ ICT กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

-  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยสื่อเทคโนโลยี 

 7) โครงการพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 

 8) โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 9) โครงการโรงเรียนสีเขียว 

 10) โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน 

-  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวงโยธวาทิต 

-  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านว่ายน้ า  

-   กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล 

-   กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวเองของไทย 

-   กิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย 

-   กิจกรรมถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา 

-   กิจกรรมส่งเสริมกีฬาภายในสุพรรณิการ์เกมส์ 

-   กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านวงโยธวาทิต 

-   กิจกรรมปรับปรุงสนามฟุตบอล 
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13. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2563 

      ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

 

 ก าลังพัฒนา    ปานกลาง    ดี        ดีเลิศ     ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ     

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ     

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ     

 

จุดเด่น 

 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับเป้าหมายแผนและทิศทางการ

ด าเนินชีวิตสู่ความส าเร็จวางตัวและก าหนดท่าทีได้เหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุก
คนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม อีกท้ังผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัยเคารพกฎกติกามารยาทของสังคม
ได้แก่การเข้าแถวเดินเข้าออกโรงเรียน เข้าคิวซื้ออาหาร  มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รวมทั้งผู้เรียนชื่น
ชมและเข้าร่วมกิจกรรม สร้างผลงานที่มีชื่อเสียงดีเด่นด้านศิลปะ ด้านดนตรี/นาฏศิลป์ ภูมิปัญญา เพลงพ้ืนบ้าน ศิลปะ
ป้องกันตัว การร่วมแสดงละครระดับต่างๆ ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 

 

 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบใช้กล

ยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับการจัดการศึกษา สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา     และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีการบริหารจัดการศึกษา
ภายใต้การก ากับดูแลของภาคี ๔ ฝ่าย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง       และชุมชนมีความพึงพอใจและ ยกย่องความมี
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ชื่อเสียงของโรงเรียน ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีกับ
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน มีการแสวงหาความรู้และ
เทคนิควิธีการใหม่ ๆ และจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย อาคารสถานที่สวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ 
ปลอดภัยและเพียงพอเอ้ือการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและรายงาน
ผลการจัดการศึกษา ใช้กระบวนการ SWOT ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความต้องการและความถนัด และได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยวิธีการ และแหล่งเ รียนรู้ที่

หลากหลายมีการสรุปองค์ความรู้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี 

2. ครูผู้สอนมีกระบวนการในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่
แท้จริง โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยี นวัตกรรม มาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจอย่างแท้จริง รวมถึง
การจัดพ้ืนที่หรือกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้            ซึ่งกันและกัน 

3. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้รอบด้าน 

4. ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง เพ่ือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถน า
ความรู้ไปต่อยอดได ้

5. ครูผู้สอนมีการใช้เทคนิคกระบวนการสื่อการสอนในการจัดการเรียนการสอน  

6. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประเมินผลการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียน เมื่ อมีการ
ประเมินผลคณะกรรมการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

7. คณะกรรมการเครือข่ายของสถานศึกษา ให้การสนับสนุน ส่งเสริมในการจัดการศึกษา 

 

จุดควรพัฒนา 

 คุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนในระดับชั้น ม.๑-ม.๖ และนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ 

การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ผู้เรียนในทุกระดับชั้นยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทยไม่หลงใหลกับ
ค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนควรส่งเสริมเครือข่ายให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาผู้เรียน 

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. การนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ ต้องจัดให้อย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงให้ครบถ้วน 
 

 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เชิงปฏิบัติการและพัฒนา 

และงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ตามศตวรรษที่ 21  

2. ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามศตวรรษที่ 21 เช่น การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 
โดยมีแบบอย่างในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจน 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 

 ๑. จัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือก้าวสู่สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้
ผู้เรียนค้นพบความสามารถของตนเองอย่างแท้จริง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 ๒. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด Active Learning การจัดการเรียนรู้เป็นแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การจัดท าการวิจัยในชั้นเรียน ลักษณะวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 

 3. ส่งเสริมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนควรมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือที่มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 4. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาในรูปต้นแบบของครูผู้สอนและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

 แผนปฏิบัติงานที่ 1 การวางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แนะแนวนักเรียนอย่างหลากหลายเพ่ือสร้าง
แนวทางในการคิดและตัดสินใจ การอบรมเชิงจิตวิทยา การดูแลวัยรุ่น ปลูกจิตส านึกในการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว เสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีลักษณะจิตอาสาเพ่ือสังคม โดยร่วมมือกับครูที่ปรึกษา 
และเผยแพร่สู่ผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่น 

 แผนปฏิบัติงานที่ 2 การวัดผลประเมินผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การดูแลแก้ไข
ปัญหา ผู้เรียนที่เป็นระบบ แบบแผน และมีระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่เป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ในระบ บ
ออนไลน์ และมีการส ารองข้อมูลโดยมีระบบป้องกันข้อมูลที่เสียหายจากกรณีฉุกเฉิน 

 แผนปฏิบัติงานที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการใช้
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ในเชิงลึกของสาขาวิชาโดยครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. ด้านอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายบริหารการจัดการ รองผู้อ านวยการ ครูผู้สอน ครูธุรการ ยังขาด
แคลนไม่ครบตามอัตราเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียน 

2. ด้านอาคารสถานที่ อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนต้องเดินเรียน    ท า ให้
จัดการเรียนการสอนได้ไม่เต็มเวลา อาคารเรียนมีสภาพทรุดโทรม เพราะอายุการก่อสร้างนาน ควรของบประมาณ
สร้างใหม่ อาคารประกอบไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ไม่มีอาคารคหกรรม ต้องใช้อาคารเรียนเป็น
ห้องคหกรรม ไม่มีอาคารเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.  

14. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.28 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.09 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.85 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.97 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 84.70 ดี 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  84.70  คะแนน มีคุณภาพระดับ  ดี 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ....................................................................................................................  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ โดยจัดให้มีการทดสอบทุกครั้งที่
สอนจบบทเรียน สอนซ่อมผู้เรียนที่ได้คะแนนน้อยเป็นรายบุคคล และสอนเสริมผู้ที่ได้คะแนนมากด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ิมความเข้มข้น หรือปรับปรุงกิจกรรมใหม่ เช่น การสอนภาคทฤษฎีด้วยการท าโครงงาน สอนโดย 
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การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรมที่น่าสนใจและใช้ระบบการวิจัยในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ระดับดีขึ้นไป ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาสองปี 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรในเรื่องเนื้อหาสาระท้องถิ่นเพ่ิมเติมจากที่ด าเนินการอยู่แล้วให้เกิดความ
หลากหลาย และสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิถี
ชีวิตชุมชน เห็นคุณค่าในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูควรมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความสามารถของผู้ เรียนเป็นรายบุคคลและจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งสถานศึกษามี
การส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน และมีการพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ดังนั้นสถานศึกษาควรมี
การส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการพัฒนาวิทยฐานะของตนเองให้เป็นครูช านาญการพิเศษหรือครูเชี่ยวชาญให้เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานอื่นๆ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาวิชาชีพครูต่อไป 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพของการท างานปกติของสถานศึกษา 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.28 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.09 ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.85 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.97 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 84.70 ดี 
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15. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนา โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การ
สอนแบบบูรณาการ ใช้สื่อนวัตกรรมที่น่าสนใจ เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล และใช้ระบบการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในทุกภาคเรียน ซึ่งผู้เรียนกลุ่มอ่อนจะได้รับการพัฒนาโดยการสอนซ่อมเป็นรายบุคคล 
และผู้เรียนกลุ่มเก่งจะได้รับการพัฒนาโดยการสอนเสริมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมทั้งโรงเรียนได้ระดับดีเพ่ิมมากข้ึน 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระท้องถิ่น โดยน าวิทยากรในท้องถิ่นมาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของเรื่องราวในท้องถิ่น และเห็นคุณค่าใน
เชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการพัฒนาวิทยฐานะของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ โดยมีการจัดประเมิน
เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะในทุกปีการศึกษา นอกจากนั้นครูยังเข้ารับการอบรมโดยผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. และครูมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูอยู่เสมอ เมื่อครูผู้สอนมีศักยภาพพร้อม 
การวางแผนและด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึงเป็นไปอย่างมีระบบ ตั้งแต่การเตรียมความ
พร้อมของแผนการสอนที่มุ่งกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกคิด 
แก้ปัญหา การสร้างสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้แนะน า ตลอดจนการประเมินผลตามสภาพจริง มีความหลากหลายรองรับตาม
บริบทการเรียนการสอน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ครูและบุคลากรทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านการศึกษาและในขอบเขตภาระงาน
ของตนที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

16. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

 16.1 การบริหารจัดการศึกษา 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  กลุ่มงาน 
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โดยแบ่งเป็น  

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
3. กลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร แบบจุดเน้น 3 ด้าน คือ 

๑)  องค์กรเด่น 

      โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 มีภูมิทัศน์ สะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น จัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ ให้ผ่านเกณฑ์ทุกมาตรฐาน จัด
กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ิมอัตราการเข้าเรียน และลดอัตราการออกกลางคัน ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารทนเทศ และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดระบบการบริหารจัดการ
อย่างถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๒)  บุคลากรด ี

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการวิจัย พัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
วิจัย แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครูมีความรู้ความสามารถ ท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ 

ยกย่องเชิดชูครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

๓)  นักเรียนดัง 

 3.1 ใฝ่ใจคุณธรรม 

 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินคุณธรรม มีความส านึกในความเป็นไทย มีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย และรู้รักสามัคคี มีความส านึกในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมีส านึกที่ดีตามหลัก
คุณธรรม ๘ ประการ และการมีจิตอาสา 
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 3.2 ก้าวน าผลสัมฤทธิ์ 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมิน O-NET สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 3 ภาษา 

 ๓.3 คิดอ่านเขียนคล่อง  

       ผู้เรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 3.4 แซ่ซ้องศิลปะ ดนตรี กีฬา 

       ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา แก่ผู้เรียน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลาย 
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16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และ 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 

เอกลักษณ์โดดเด่น เน้นวิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ าความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล 

พันธกิจ 

1.  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล 

       2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

     ส่งเสริมความเป็นไทย ใส่ใจจิตอาสา 

       3.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

       4.  ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  

       5.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

       6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

       7.  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์  

          กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

          กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย ใส่ใจ 

     จิตอาสา 

          กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

          กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาระบบบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ 

          กลยุทธ์ที่ ๖  เสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค 

      สว่น 

          กลยุทธ์ที่ ๗  ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม และมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 

๒.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีงาม มีจิตอาสา ใช้ชีวิตในสังคมอย่าง
เป็นสุข 

๓.  ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต มีจิตส านึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีวิถีการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๔.  โรงเรียนพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ ทันสมัยและท าวิจัยเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

         ๕.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

        ๖.  โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและมีภาคี
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๗.  มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 
วิสัยทศัน์ของสถานศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญาเลิศ เชิดชูคุณธรรม ด ารงความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ 
มาตรฐานสากล 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา สืบสานภูมิปัญญา  มารยาทดี  กีฬาเด่น 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 
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ส่วนที่ ๒ 

การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ตามเกณฑ์ระดับ ๓ ดาว ๑๖ ขอ้
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แบบรายงานการด าเนินกิจกรรม 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

(โรงเรียนดีตอ้งมีที่ยืน)  ระดับ  ๓  ดาว 
 

ข้อ ๑. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ภายใต้การบริหารงานโดย นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้
ให้การสนับสนุนส่งเสริมงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน) ด้วยดีเสมอมา ด้วยตระหนักเห็น
ถึงความส าคัญด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้สมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ระดับ  ๓  
ดาว 
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ข้อ ๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. / เอกสารประกอบ ระดับ ๓ ดาว 
 

แบบรายงานการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียน...... บรรหารแจ่มใสวิทยา ๑........................ ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอ/เขต.......ดอนเจดีย.์.................. ต าบล/แขวง..........ดอนเจดีย์............. 
ระดับดาวดวงท่ี............................๓......................................ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

---------------------------------------------------------------------- 
1. ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 
ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อ าเภอ ตอนเจดีย์  จังหวัด สุพรรณบุรี 

สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

สถานที่ตั้ง เลขที่ – หมู่ ๓ ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๗๐ 

             โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๙๑-๐๑๑ ๐๓๕-๕๙๑-๐๑๒ โทรสาร ๐๓๕-๕๙๒-๐๔๐ 

เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑-๓ 

จ านวนนักเรียน ๒,๒๕๑ คน  จ านวนครูและบุคลากร ๑๔๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

ชื่อผูบ้ริหารสถานศึกษา  นายบุญช่วย อ้นสืบสาย โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๕๔๖๗๒๙๔ 

 
 ๑. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง 
 สภาพแวดล้อม 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ตั้งอยู่ที่ เลขท่ี - หมู่ที่ ๓    ต าบลดอนเจดีย์  อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัด
สุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๒๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๙๑-๐๑๑  ๐๓๕-๕๙๑-๐๑๒ โทรสาร ๐๓๕-๕๙๒-๐๔๑   
website : http : //www.banharn 1 ac.th 

สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โรงเรียนตั้งอยู่ติดถนนสาย อู่ยา – ดอนเจดีย์ การคมนาคม
เดินทางได้สะดวกห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ ๓๐  กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  ๑๓๕ กิโลเมตร  
ที่ตั้งมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๔๗  ไร่  ๕๗  ตารางวา 

 

 บรรยากาศของโรงเรียน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีบรรยากาศท่ีร่มรื่นและสวยงาม ด้วยสวนหย่อม สนามหญ้า ไม้ดอกไม้
ประดับ และมีไม้ยืนต้นชนิดต่างๆตลอดสองฝั่งข้างทางเดินและบริเวณอ่ืน ๆ ของโรงเรียน มีการจัดม้านั่งหินอ่อน 
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พร้อมกับซุ้มศาลาให้เป็นที่นั่งพักผ่อน อ่านหนังสือ ท าการบ้าน ท างานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ตามบริเวณ
ร่มไม้ทางเดิน ตามสถานที่ต่าง ๆ ของอาคารซึ่งโรงเรียนมีอาคารเรียน ๗ อาคาร มีลานใต้ร่มไม้ให้ร่มเงา และมี
บรรยากาศที่ดี ท าให้นักเรียนใช้เป็นที่นั่งอ่านหนังสือท ากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับนั่งพักผ่อนอยู่เป็นประจ า และโรงเรียน
ยังมีหอประชุมอาคารศิลปอาชา  หอประชุมอาคารพละศึกษา  หอประชุมสุพรรณิการ์อาคาร ๔ ห้องปฏิบัติการภาษา 
ซึ่งมีการจัดสอน ภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไอทีและเทคโนโลยี  มี
สนามฟุตบอลได้มาตรฐาน มีค่ายพักนักกีฬาฟุตบอลมีความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลได้แชมป์ติดต่อกันหลายสมัย 
หลายรุ่น สนามบาส สนามบาสเก็ตบอล ฟุตซอล  และมีสระว่ายน้ าของโรงเรียนที่ได้มาตรฐานสวยงาม มีการจัด
สถานที่ให้เหมาะสม  ปลอดภัย  สวยงาม รวมไปถึงตลอดแนวรั้วหน้าโรงเรียนสร้างรั้วสแตนเลสตราสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน และป้ายชื่อโรงเรียนเด่นเป็นสง่าแก่ผู้มาเยือนและขับรถผ่านไปมาหน้าโรงเรียนสร้างความภาคภูมิใจให้กับครู 
นักเรียน และผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้ 

 

 สภาพชุมชนใกล้เคียง 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ใกล้กับบริเวณพระบรมราชานุสรณ์
ดอนเจดีย์ ใกล้ตลาดดอนเจดีย์ ประชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ บางส่วนท าอาชีพ
รับจ้างทั่วไป และบางส่วนท าอาชีพค้าขาย การคมนาคมสามารถไป-มาได้สะดวกสบาย ใกล้กับสถานที่ราชการ 
โรงพยาบาลดอนเจดีย์ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอดอนเจดีย์ ที่ว่าการอ าเภอดอนเจดีย์  ไฟฟ้า ปะปา ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน
บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ด้านทางทิศเหนือ 

 

 สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 

 สถานการณ์เสี่ยงและปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ พ้ืนฐานสภาพครอบครัวของ
นักเรียนมีทั้งฐานะดี  ฐานะปานกลาง  และฐานะยากจน จึงมีผลต่อความเป็นอยู่ของนักเรียนในด้านต่าง ๆ กันนักเรียน
ที่มีฐานะดี  ปานกลาง จะมีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น รถมอเตอร์ไซ ก็จะมีปัญหาด้านการขับข่ี การแต่งรถซิ่ง 
และการแว้นแข่งรถ การเที่ยวเตร่ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  มีโทรศัพท์มือถือดี ใหม่ๆใช้ มักจะใช้เล่นเกมออนไลน์  เล่น
ไลน์  เล่นเฟส ในขณะเรียน ท าให้ส่งผลถึงการเรียนในด้านลบ ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน จะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแล
ลูก ออกไปท างานนอกบ้าน บางครอบครัวเข้าไปท างานในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอ่ืนใกล้เคียง ฝากให้ลูก ๆ อยู่กับ ปู่ ย่า 
ตา ยาย เป็นผู้ดูแล  ด้วยปัญหาช่วงวัยที่ต่างกัน รวมไปถึงไม่มีเวลาอยู่กับลูก หลาน จึงท าให้ขาดการอบรม ปลูกฝังเรื่อง
ความรับผิดชอบ  ระเบียบวินัย ท าให้มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามมา ไม่สนใจการเรียน ก่อการทะเลาะวิวาท หนี
เรียน  โดดเรียน มั่วสุม ขาดจิตอาสา 
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การด าเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์ระดับ ๓ ดาว 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผ่านการรับรองการตรวจสอบประเมินระดับคุณภาพ ระดับ 2 ดาว  

จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อ าเภอตอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการในกรอบตามเกณฑ์การ 

ประเมิน และได้รับรองผลการตรวจสอบประเมินระดับ 2 ดาว จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
ตามหนังสือ ศธ ๐๔๒๓๙/๒๕๙๗ ลงวันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม 256๓ 

 ๑. โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี /โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็น
ระบบต่อเนื่องโดยมีโครงการที่สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่ โครงการอบรมค่ายคุณธรรม โครงการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ มีกิจกรรมพิธีไหว้ครู  พิธีท าบุญตักบาตร พิธีหล่อเทียนถวายเทียนจ าน าพรรษา ค่ายจิตอาสา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โครงการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียน 
กิจกรรมสวดมนต์เย็นทุกวันศุกร์ เป็นศูนย์เรียนและสนามสอบธรรมศึกษาอ าเภอดอนเจดีย์ เป็นต้น 

 ๒. โรงเรียนด าเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรม และคุณธรรมใน
การแก้ปัญหาก าหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นโครงการที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครองเครือข่าย คณะครูและ
นักเรยีน และยังมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกครัวเรือนเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ครูได้เข้าถึงและ
ได้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน พร้อมกับร่วมพูดคุยระดมความคิดหาทางแก้ไขและสนับสนุน
พฤติกรรมของนักเรียน  โดยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ไดจ้ัดท าโครงการเยี่ยมบ้านหลังเลิกเรียนซึ่งเป็นการรับรู้
ปัญหา การเข้าถึงปัญหาเพ่ือน ามาสู่การแก้ไขถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็น
เชิงบวกท่ีเหมาะสมกับตัวนักเรียน นอกจากนั้นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลือ คือมีกิจกรรมยามเช้าตั้งแต่เดินเข้าโรงเรียนมามีครูเวร
ยืนรอเพ่ือดูแลนักเรียนถึงความปลอดภัยในการเดินข้ามถนน การเดินเป็นระเบียบแถว ทักทายไหว้คุณครู ไหว้พระ
ประธานประจ าโรงเรียน และกิจกรรมน้องไหว้พ่ีเพ่ือปลูกฝังถึงความรักความสามัคคีความเคารพซึ่งกันและกันของลูก
ด า-เหลือง สร้างความรักความผูกผันซึ่งกันและกัน กิจกรรมโฮมรูมหลังเลิกแถว 

 ๓. โรงเรียนมีการจัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ให้กับนักเรียนอยู่
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยนิมนต์พระวิทยากรที่ทรงความรู้มาจัดกิจกรรมที่หอประชุมอาคารศิลป
อาชา ซึ่งสามารถบรรจุนักเรียนได้ถึง ๗๐๐-๑๐๐๐ คน มีคณะคุณครูคอยดูแล รวมไปถึงเรียนรู้ฐานคุณธรรมให้กับ
นักเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังมีกิจกรรมนิมนต์พระมาท าบุญที่โรงเรียน นักเรียนและครูได้ร่วมใส่บาตร มีกิจกรรมหล่อ
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เทียน ถวายเทียนจ าน าพรรษา ในแต่ละปีการศึกษาได้นิมนต์ครูพระสอนศีลธรรมมาสอนธรรม บรรยายธรรมที่โรงเรียน
เพ่ือเป็นเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
 

 ๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคณุธรรมสู่ห้องเรียน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา อีก
ทั้งมีการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา มีการนั่งสมาธิก่อนเรียน รวมไปถึงสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าสอบ
ธรรมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ธรรมศึกษา ตรี โท เอก ในทุกเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธงจะมีกิจกรรมโฮมรูม นักเรียนพบ
ครูที่ปรึกษา มีการรวมจิตอาสา จิตสาธารณะดูแลความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน มีการจัดจุดคัดแยกขยะ ทิ้ง
ขยะให้เป็นที่เป็นทาง มีคณะสภานักเรียน รวมไปถึงนักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรมที่ผ่านการเข้ารับการอบรม
ช่วยกันท างานดูแลสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนด้วยกันเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านลบอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ร่วมกับคณะท างานของครูในระดับชั้นต่าง ๆ 
 

 ๕. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยได้มีกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ได้ฝึกฝนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าท าการแข่งขันชนะเลิศในระดับเขตพ้ืนที่ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค 
ระดับชาติ หลาย ๆ กิจกรรม เช่น กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม. ต้น ม.ปลาย กิจกรรมมารยาทไทย  เพลง
คุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม ละครคุณธรรม ละครประวัติศาสตร์ สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ตอบปัญหาธรรมะ 
เรียงความแก้กระทู้ธรรม สวดมนต์ท านองสรภัญญะ รวมถึงให้เห็นความส าคัญของวัดครูจะพานักเรียนไปบ าเพ็ญ
ประโยชน์ท าความสะอาดให้กับวัดใกล้เคียงโรงเรียน เช่น วัดดอนเจดีย์ วัดสระศรีเจริญ วัดธัญญวารี อยู่เป็นประจ า  ใน
ทุกวันจะมีกิจกรรมหน้าเสาธงซึ่งปฏิบัติเป็นประจ าคือการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิ แผ่เมตตา และในวันศุกร์คาบ
สุดท้ายมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสรภัญญะ  นั่งสมาธิ แผ่เมตตา พร้อมทั้งการอบรมปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักเรียน 
 

 ๖. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ โดยกลุ่มบริหารวิชาการได้ก าหนดให้ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบ 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียน คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ลงในแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี มีมารยาทงาม ตามแบบไทย 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของชาติ 
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 ๗. มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ส่งเสริมการเรียนการสอนจัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบโครงงานคุณธรรมในทุก
ระดับชั้น โดยการเข้ารับการอบรมนักเรียนตัวแทนแกนน า ให้นักเรียนจัดท าโครงงานคุณธรรม ๑ ห้องเรียน ๑ 
โครงงาน มีการประกวดคัดเลือกโครงงานคุณธรรมของนักเรียน และได้พัฒนาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมที่ดีที่สุดส่งเข้า
แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชนะเลิศท้ังสองระดับ ม.ต้น ม. ปลาย เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค และ 
ระดับชาติ 
 

 ๘. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝังปฏิบัติด้านคุณธรรม 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้ด าเนินการจัดการแบ่งเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้นดูแล
รับผิดชอบ เพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ รักความสะอาด รักโรงเรียน ทางโรงเรียนได้จัดที่นั่ง
พักผ่อนไว้ทุกอาคารอย่างเพียงพอ เพ่ือไว้ให้นักเรียน ผู้ปกครอง หรือครูได้นั่งพักผ่อน นั่งท ากิจกรรม นั่งอ่านหนังสือท า
การบ้านส าหรับนักเรียน มีบรรยากาศร่มรื่นมีสวนหย่อม ทุกอาคารจะมีการปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นพร้อมทั้งให้ความ
สวยงามทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ พร้อมมีห้องเรียนรู้จริยธรรมอาคาร ๓ และเป็นศูนย์สนามสอบธรรมศึกษาท่ีมีนักเรียนเข้า
สอบเป็นจ านวนมากในแต่ละปีการศึกษา 

 ๙. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด(ของปีที่รับการตรวจสอบ) 

 

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (คุณธรรมอัตลักษณ์) 

อัตลักษณ์โรงเรียน : สืบสานภูมิปัญญา  มารยาทดี  กีฬาเด่น 
 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความรับผิดชอบ 

 

๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

๒. ตรงต่อเวลา 

๓.แต่งกายถูกระเบียบตามท่ี 

ก าหนดในแต่ละวัน 

๔. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา 

 

๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

๒. มาโรงเรียนทันเวลาที ่

ก าหนด 

๓. แต่งกายถูกระเบียบตาม 

ที่ก าหนดในแต่ละวัน 

๔. ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม 

๑. มีวินัยในตนเองปฏิบัติ 

ตามค าสั่งและกฎระเบียบ 

ของโรงเรียน 

๒. มาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

๓. รักษาความสะอาดของ 

ห้องเรียนและส่วนรวม 

๔. ดูแลทรัพย์สินของ 
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ที่ก าหนด 

๕. มีความประพฤติดี และเป็น
แบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา 

เวลาที่ก าหนด 

๕. มีความประพฤติดี และ 

เป็นแบบอย่างที่ดี 

โรงเรียน 

๕. มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 

ตามวัฒนธรรมไทย (ยิ้มง่าย 

ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลือ) 

๖. เชื่อฟังและอยู่ในโอวาท 

หรือค าแนะน าของครูทุกท่าน 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร คร ู นักเรียน 

ความซ่ือสัตย์ ๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

จากโรงเรียน และนักเรียน 

๒. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 

๓. มีสัจจะ 

 

๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

จากโรงเรียน และนักเรียน 

๒. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 

๓. มีสัจจะ 

๔. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

๑. ตรงต่อเวลา (การมา
โรงเรียน, การเข้าห้องเรียน) 

๒. ไม่พูดโกหกหลอกลวง ลัก
ขโมยของผู้อ่ืน 

๓. ไม่ลอกการบ้านเพื่อน 

๔. รักษาค าพูดและค าสัญญา 

ต่อผู้อื่น 

๕. ไม่ทุจริตในการท าข้อสอบ 

 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

มีจิตสาธารณะ ๑. ช่วยเหลืองานโรงเรียน 
ชุมชนด้วยความเต็มใจ 

๒. ช่วยเหลือให้การสนับสนุน 

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญ 

ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่าง 

เต็มความสามารถ 

 

๑. ช่วยเหลืองานโรงเรียน 

และชุมชนอย่างเต็มใจยิ่ง 

๒. ช่วยเหลืองานโรงเรียน
ชุมชนเต็มความรู้วามสามารถ 

๓. ช่วยเหลือผู้เรียนและเห็น 

ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

๑. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ 

เตม็ใจและเต็มความสามารถ 

๒. รักษาทรัพย์สมบัติของ
โรงเรียน 

๓. ถือประโยชน์ของส่วนรวม 

เป็นส าคัญ 
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วิธีก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 ๑. การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 

 มีการประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะครู พร้อมกับคณะแกนน าเสนอคุณธรรมอัตลักษณ์และคณะครูทุกท่าน
ร่วมกันก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพิ่มเติม และร่วมกันรณรงค์ให้เกิดอัตลักษณ์กับนักเรียน 

 

 ๒. การสร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า 

 เบื้องต้นหลังจากได้รับหนังสือ ครูที่ได้การคัดเลือกจากโรงเรียนให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา พร้อมนักเรียน
แกนน า ได้กลับมาขยายผลในโรงเรียน โดยแต่งตั้งครูแกนน าในแต่ละสาระการเรียนรู้ ๑ ท่าน เพื่อให้กลับไปขยายผลให้
เพ่ือนครูในกลุ่มสาระของตนเข้าใจการด าเนินงาน และคัดเลือกแกนน านักเรียนในโรงเรียนมาห้องละ ๒ คน แต่ละ
ระดับชั้น โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีบทบาทส าคัญในชั้นอยู่แล้ว คือเป็นหัวหน้าชั้น และรองหัวหน้า มาท าการอบรมให้รู้
เข้าใจการมีบทบาทเพ่ือกลับไปสร้างความรู้ความเข้าใจในห้องของตน  (ม.๑-ม.๖) 
 

 ๓. การประชุมระดมสมอง 

 ก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

 ความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีกิริยามารยาทเรียบร้อยตามวัฒนธรรมไทย( 
ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย ช่วยงาน) 

 ความซ่ือสัตย ์หมายถึง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีความซื่อสัตย์ไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากโรงเรียนและนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา มีสัจจะ ไม่ทุจริต และมีความสามัคคีในหมู่
คณะ 
 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ให้การช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจเต็มความรู้ความสามารถ รักษาสาธารณะสมบัติของโรงเรียนและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 

 ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา มีความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีกิริยามารยาท
เรียบร้อยตามวัฒนธรรม (ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลอื) มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากโรงเรียน
และนักเรียน ตรงต่อเวลา มีสัจจะ ไม่ทุจริต และมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ ให้การช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ รักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 
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 ๔. การจัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความรับผิดชอบ ๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓.แต่งกายถูกระเบียบตามท่ี 
ก าหนดในแต่ละวัน 
๔. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา 
ที่ก าหนด 
๕. มีความประพฤติดี และเป็น
แบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 

๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
๒. มาโรงเรียนทันเวลาที่ 
ก าหนด 
๓. แต่งกายถูกระเบียบตาม 
ที่ก าหนดในแต่ละวัน 
๔. ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม 
เวลาที่ก าหนด 
๕. มีความประพฤติดี และ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

๑. มีวินัยในตนเองปฏิบัติ 
ตามค าสั่งและกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 
๒. มาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๓. รักษาความสะอาดของ 
ห้องเรียนและส่วนรวม 
๔. ดูแลทรัพย์สินของ 
โรงเรียน 
๕. มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
ตามวัฒนธรรมไทย (ยิ้มง่าย 
ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลือ) 
๖. เชื่อฟังและอยู่ในโอวาท 
หรือค าแนะน าของครูทุกท่าน 
 

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมเชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความซ่ือสัตย์ ๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 
จากโรงเรียน และนักเรียน 
๒. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 
๓. มีสัจจะ 
 

๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 
จากโรงเรียน และนักเรียน 
๒. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 
๓. มีสัจจะ 
๔. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

๑. ตรงต่อเวลา (การมา
โรงเรียน, การเข้าห้องเรียน) 
๒. ไม่พูดโกหกหลอกลวง ลัก
ขโมยของผู้อ่ืน 
๓. ไม่ลอกการบ้านเพื่อน 
๔. รักษาค าพูดและค าสัญญา 
ต่อผู้อื่น 
๕. ไม่ทุจริตในการท าข้อสอบ 

มีจิตสาธารณะ ๑. ช่วยเหลืองานโรงเรียน 
ชุมชนด้วยความเต็มใจ 
๒. ช่วยเหลือให้การสนับสนุน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่าง 
เต็มความสามารถ 

๑. ช่วยเหลืองานโรงเรียน 
และชุมชนอย่างเต็มใจยิ่ง 
๒. ช่วยเหลืองานโรงเรียนและ 
ชุมชนอย่างเต็มความรู้ความ 
สามารถ 
๓. ช่วยเหลือผู้เรียนและเห็น 

๑. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ 
เต็มใจและเต็มความสามารถ 
๒. รักษาทรัพย์สมบัติของ
โรงเรียน 
๓. ถือประโยชน์ของส่วนรวม 
เป็นส าคัญ 
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 ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
 

 

การก าหนดวิธีและการบรรลุเป้าหมาย 

 ๑. การวางแผน/ การจัดท าโครงงานคุณธรรม (การจัดท าแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน หรือแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี) 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามนโยบาย โดยมีการประชุม ระดม
ความคิดจากคณะครู และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๒. การเป็นแบบอย่างที่ดี 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โดยคณะกรรมการสภา
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนในทุก ๆ ด้าน ให้กับนักเรียน นอกจากนั้นยังมีการ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องโดยคัดเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้าชั้นเรียน เข้าท างานในแต่ละฝ่าย มีการฝ่าย
ดูแลติดตามเพ่ือนๆเรื่องการเรียน ฝ่ายกิจกรรมร่วมท างานกับครู ฝ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง ฝ่ายจราจรจิตอาสา และ
สารวัตรนักเรียนติดตามดูแลพฤติกรรมเสี่ยงร่วมท างานกับครูในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ระดับชั้นนักเรียนคอยท าหน้าที่สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนในห้องเรียนอีกด้วย รวมกันแก้ปัญหาจัดระบบ
ดูแลเบื้องต้น ในปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้จะมีการส่งต่อปัญหาไปท่ีครูฝ่ายกิจการนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเข้าท าการ
ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ๓. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการบริหารจัดสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น มีที่นั่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสนาม
หญ้า สนามหย่อม พร้อมทั้งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับที่ให้ร่มเงาและความสวยงาม สามารถนั่งอ่านหนังสือ ท าการบ้าน 
ท ากิจกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีห้องเรียนจริยธรรม และมีห้องประชุมสามารถท ากิจกรรมด้านคุณธรรม
ไหว้พระสวดมนต์ อบรมจิตใจให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอ 

 ๔. การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรยีน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมเข้าในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการในแผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยังก าหนดให้ครูผู้สอน
เข้มงวดในเรื่องระเบียบวินัยของผู้เรียน มีการดูแลติดตามเรื่องกิริยามารยาทและการเรียนให้กับนักเรียน 
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 ๕. การบรูณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาติ สัจจะ 
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และจิตอาสา พร้อมกับสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในวิชาแนะแนว กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
โดยให้นักเรียนได้ท างานช่วยงานครู โรงเรียน ผู้ปกครอง อีกทั้งยังมีกลุ่มงานฝ่ายกิจการนักเรียน งานพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จัดให้มีการไหว้พระสวดมนต์ ท าสมาธิ แผ่เมตตา ในการท ากิจกรรมทุกเช้าหน้าเสาธง และ
ในชั่วโมงสุดท้ายมีกิจกรรมให้นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ท านองสรภัญญะ พร้อมทั้งนั่งสมาธิ แผ่เมตตา และรับฝังการ
อบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในทุกเย็นวันศุกร์ 

 

 โครงงานโรงเรียนคุณธรรม 

คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ ๑ 

ความรับผิดชอบ 
โครงงาน “รับผิดชอบดี มีความสุข” ชั้น ม. ๑/๑ 
โครงงาน “โรงเรียนสะอาด ต้นไม้สีเขียว” ชั้น ม. ๑/๕ 
โครงงาน “โฮมเวิร์ค  เวิร์คพ้อยด์” ชั้น ม. ๑/๒ 
โครงงาน “คลีนมายด์ คลีนรูม” ชั้น ม. ๒/๑ 
โครงงาน “อย่าเป็นดินพอกหางหมูรีบดูรีบท า” ชั้น ม. ๒/๒ 
โครงงาน “ปลูกจิตส านึก ฝึกความรับผิดชอบ” ชั้น ม. ๑/๓ 
โครงงาน “ขยันเรียน เพียรศึกษา” ชั้น ม. ๓/๑ 
โครงงาน “ส่งงานไม่ครบ จบกัน” ชั้น ม. ๒/๕ 
โครงงาน “ รับผิดชอบกันวันละนิด จิตแจ่มใส” ชั้น ม. ๕/๑ 
โครงงาน “เข้าเรียนทันเวลาอย่าช้ากัน” ชั้น ม. ๔/๒ 
โครงงาน “การบ้าน คืองานของเรา” ชั้น ม. ๑/๘ 
โครงงาน “ส่งงานไม่ครบ พบ ร “ ชั้น ม. ๒/๗ 
โครงงาน “ขยันในวันนี้ จะดีในวันหน้า” ชั้น ม. ๖/๑ 
โครงงาน “ส่งงานช้า ปัญหาเกิด” ชั้น ม. ๔/๗ 

คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ(ต่อ) โครงงาน “ชวนเพื่อนเรียน” ชั้น ม. ๓/๕ 

โครงงาน “ห้องเรียนสะอาดปัดกวาดท า” ชั้น ม. ๕/๒ 
โครงงาน “ คุณ  นะ ท า จ าไว้” ชั้น ม. ๒/๔ 
โครงงาน “ขยะในมือท่านลงถังเถอะนะ” ชั้น ม. ๔/๕ 

คุณธรรมที่ ๒ 
การมีวินัย 

โครงงาน “โทษของการคุยเสียงดังในเวลาเรียน” ชั้น ม. ๑/๔ 
โครงงาน “การส่งเสริมวินัยในห้องเรียน” ชั้น ม. ๑/๖ 
โครงงาน “พัฒนาเวลาให้ดี เพ่ือการเรียนรู้” ชั้น ม. ๒/๓ 
โครงงาน “เก็บโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเข้าห้องเรียน” ชั้น ม. ๓/๒ 
โครงงาน “ส่งงานให้ตรงเวลา” ชั้น ม. ๓/๓ 
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โครงงาน “ไม่มาโรงเรียนสาย” ชั้น ม. ๔/๑ 
โครงงาน “แต่งกายให้ถูกต้อง” ชั้น ม. ๖/๒ 
โครงงาน “มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย” ชั้น ม. ๔/๓ 
โครงงาน “เข้าแถวอย่างมีวินัย” ชั้น ม. ๓/๔ 
โครงงาน  “มีวินัย ข้ามถนนอย่างปลอดภัย” ชั้น ม. ๑/๑๐ 
โครงงาน  “ชีวิตจะดีเพราะมีวินัย” ชั้น ม. ๓/๖ 
โครงงาน  “ขยะในมือน้องต้องลงถังขยะ” ชั้น ม. ๖/๓ 
โครงงาน   “แต่งตัวดีมีระเบียบวินัย” ชั้น ม. ๕/๓ 
โครงงาน “Uniform Perfect” ชั้น ม. ๔/๔ 
โครงงาน “ไม่เล่นกันขณะเรียน” ชั้น ม. ๕/๔ 
โครงงาน “การส่งเสริมวินัยในห้องเรียน” ชั้น ม ๖/๕ 
โครงงาน “โรงเรียนเราจะน่าอยู่ถ้าหนูๆมีวินัย” ชั้น ม. ๑/๗ 
โครงงาน “วินัยดีมีสุข” ชั้น ม. ๓/๗ 
โครงงาน “ระเบียบวินัยมีไว้ให้ปฏิบัติตาม” ชั้น ม.๒/๖ 
โครงงาน “ใส่หมวกกันน้อคก่อนสตาร์ท” ชั้น ม. ๑/๘ 
โครงงาน “ชาติจะดีเพราะมีวินัย” ชั้น ม. ๑/๙ 
โครงงาน “มีวินัยน าไปให้วิเศษ” ชั้น ม. ๔/๖ 

คุณธรรมที่  ๓ 
การมีจิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรมเป้าหมาย 

โครงงาน “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ” ชั้น ม. ๑/๑๑ 
โครงงาน “ตู้น้ าเจ้าระเบียบ” ชั้น ม. ๒/๘ 
โครงงาน “สร้างบารมีด้วยการเสียสละ” ชั้น ม. ๕/๕ 
โครงงาน “โรงเรียนสวยด้วยมือเรา” ชั้น ม. ๖/๔ 
โครงงาน “ขยะรีไซเคิล” ชั้น ม. ๕/๖ 
โครงงาน “ทิ้งขยะลงถังสตางค์จะกลับมา” ชั้น ม. ๖/๖ 
โครงงาน “สวนสวยด้วยมือเรา” ชั้น ม. ๓/๘ 
โครงงาน “โรงอาหารที่รัก” ชั้น ม. ๖/๗ 

 
โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 

โครงงาน “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ” ชั้น ม. ๑/๑๑ 
โครงงาน “ตู้น้ าเจ้าระเบียบ” ชั้น ม. ๒/๘ 
โครงงาน “สร้างบารมีด้วยการเสียสละ” ชั้น ม. ๕/๕ 
โครงงาน “โรงเรียนสวยด้วยมือเรา” ชั้น ม. ๖/๔ 
โครงงาน “ขยะรีไซเคิล” ชั้น ม. ๕/๖ 
โครงงาน “ทิ้งขยะลงถังสตางค์จะกลับมา” ชั้น ม. ๖/๖ 
โครงงาน “สวนสวยด้วยมือเรา” ชั้น ม. ๓/๘ 
โครงงาน “โรงอาหารที่รัก” ชั้น ม. ๖/๗ 
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โครงงาน “รดน้ าให้ฉันเพ่ือวันบานสะพรั่ง” ชั้น ม. ๕/๗ 
โครงงาน “จิตอาสาพาให้ฉันได้บุญ” ชั้น ม. ๒/๙ 
โครงงาน “ผึ้งงานขันอาสา” ชั้น ม. ๒/๑๐ 
โครงงาน “ห้องน้ าสุดสวยช่วยท าให้สุขสันต์” ชั้น ม. ๓/๑๐ 
โครงงาน “ร่วมมือกันวันละนิดจิตแจ่มใส” ชั้น ม. ๒/๑๑ 
โครงงาน  “สุขา  สังฆัสสะ  สามัคคี” ชั้น ม. ๓/๑๑ 
โครงงาน  “ร่วมมือร่วมใจเราไปด้วยกัน” ชั้น ปวช. ๑ 
โครงงาน  “bye bye นายขยะ แยกก่อนทิ้งนะ” ชั้น ปวช. ๒ 
โครงงาน  “สวนหย่อมที่รัก” ชั้น ปวช. ๓ 
  
  
  

 
 
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน 

 มีการประชุมประจ าเดือน เพ่ือสร้างความเข้าใจ เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงาน รวมถึงร่วมมือกัน
แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมที่บรรลุประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้บริหาร ครู วางแผนพัฒนางาน 
คุณธรรมขึ้นในโรงเรียน โดยมีนักเรียนเป็นทีมงานปฏิบัติงานร่วมกันทั้งโรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงาน 
ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของโรงเรียน เพื่อเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน จัดท า
โครงงานทีส่อดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
สร้างเครือข่ายสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการและมีการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

 

การสร้างแกนน า (ครู- นักเรยีน) เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 

 ครูตัวแทนกลุ่มสาระเรียนรู้จะเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และตัวแทนจากคณะกรรมการ
สภานักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสภาห้องเรียน หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าชั้น เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม 

 

การนิเทศภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการนิเทศภายใน โดยครูนิเทศกันเอง ครูแกนน าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นผู้นิเทศ และผู้บริหารเป็นผู้นิเทศ โรงเรียนมีการนิเทศติดตามภายในอย่างสม่ าเสมอ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็น
ทางการ ผู้บริหาร หัวหน้างานแต่ละฝ่าย หน้าหน้าสายชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้นิเทศให้ ข้อเสนอแนะ
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ในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันแก้ปัญหา ท าให้ได้องค์ความรู้มาใช้
ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย และได้รับการนิเทศติดตาม จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี อย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและก าลังใจ ให้กับโรงเรียน ท าให้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน เช่น การจัดท าคุณธรรมเป้าหมาย คุณธรรมอัตลักษณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
การใช้โครงงานคุณธรรมของ นักเรียนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคุณธรรม ท าให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางพัฒนา
ไปสู่โรงเรียน คุณธรรมได้อย่างชัดเจน  

 

การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ 

การส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนเห็นเชิงประจักษ์ โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุน และ การเสริมแรงด้วยการคัดสรรเลือก
นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีมีการประกาศยก ย่อง ชื่นชม มอบเกียรติบัตรและกระตุ้นให้เกิดการ
เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการส่งเสริม สนับสนุน เชิดชู ยกเป็นตัวอย่างให้สาธารณชนรับรู้การท าความดีและจัดค่ายยุวชน
คนดี เพื่อให้นักเรียนน าเสนอผลงานและได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดให้มีการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมดีเป็นต้นแบบนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

 มีการร่วมมือกับผู้ปกครองเครือข่าย และชุมชน ในการร่วมกันดูแลและช่วยเหลือนักเรียนผู้บริหารให้โอกาสทุก
กลุ่มมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ค าแนะน าให้โอกาสร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมชื่นชมความส าเร็จในการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้แผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการเป็น เครื่องมือ ในการปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างยั่งยืน รวมทั้งมอบหมายให้ครูประจ าชั้นจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนร่วมกันท าโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน ซึ่งเป็นโครงงานที่นักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกัน
เลือก ร่วมกันท าทุกคนมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริง ให้ครูบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้และแผนงาน/ โครงการหรือ
กิจกรรมของโรงเรียน (Integrated learning process and plans) ที่ท าอยู่ให้ขับเคลื่อน ไปสู่คณุธรรมเป้าหมายที่
ก าหนดที่สะท้อนคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 

การทบทวนหลักการปฏิบัติงาน : AAR 

 มีการประชุมประจ าเดือนระดมความคิดเพ่ือการด าเนินงานในเดือนที่ผ่านมา เพ่ือวางแผนหาแนวทางแก้ไข 
และน าไปพัฒนาในครั้งต่อไปโรงเรียนได้ทบทวนวิเคราะห์หลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) ที่เกิดขึ้นจาก
การ ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้โครงงานที่นักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกันเลือก ร่วมกันท าการบูรณาการ
คุณธรรมสู่การจัดการเรียนรู้และแผนงาน / โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน เป็นเครื่องมือใน การพัฒนาคุณธรรม 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน โรงเรียนได้สรุปผล ที่เกิดจากการด าเนินงานโรงเรียน
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คุณธรรม สพฐ. เป็นองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใช้ในการ พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ปัจจัยสู่
ความส าเร็จ จุดดีจุดด้อยที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในครั้งต่อไป 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอก เช่น วัดดอนเจดีย์  วัดชีธาราม วัดสระศรีเจริญ วัดธัญญวารี 
โรงเรียนต่าง ๆ ใกล้เคียงในกิจกรรม B.J. 1 Open House เปิดบ้านต้อนรับงานแข่งขันวิชาการโรงเรียน มี

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และยัง
ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่รถ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย องค์การบริหารส่วนต าบลสระกระโจม ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการเข้า
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 

 จากการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทั้งโรงเรียนโดยใช้โครงงานคุณธรรม /กิจกรรม คุณธรรม การ 
บูรณาการคุณธรรมสอดแทรกใน การเรียนการสอนและการท างานของบุคลากรในโรงเรียน ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนท าให้เกิดองค์ความรู้ 
แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของ โรงเรียน โรงเรียนได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน และได้มีการ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ เว๊บต์ไซต์ของโรงเรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนได้น าเสนอ ผลงานโครงงานที่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม  

 

การประเมินผลและการน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการประเมินผลโดยการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีมีอยู่ใน
แผนการจัดการการเรียนรู้ และประเมินโดยสังเกตจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนมีการประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการตามตัวชี้วัด โดยใช้การสังเกต การสอบถาม การท า AAR ประเมินเชิงประจักษ์และตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมพบว่า ผู้บริหาร ครู มีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น ตระหนักและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทางราชการ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ส าเร็จลุล่วงอย่างดีเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และ สังคม เป็นแบบอย่างที่ดี แต่ในส่วนของนักเรียนพบว่ามีนักเรียนบางส่วนยังไม่ได้ผลตามเป้าหมาย มี
นักเรียนมาโรงเรียนไม่ทันเข้าแถว ส่งงานไม่ตรงเวลาการขาดจิตสาธารณะ ซึ่งคณะท างานจะได้รวบรวม ข้อมูลน ามา
วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป 

 

การประชาสัมพันธ์ 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุน 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ดังนี้ 
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 ๑. จัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทั้ง จัดกิจกรรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียน 
สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารโรงเรียน จัดรายการเสียงตามสาย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ๒. บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกไว้ในการเรียนการสอน และในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน 

 ๓. น าเสนอผลการจัดท าโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียนและจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานภายใน 

 ๔. การประชาสัมพันธ์จากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา ๒ ครั้ง และเครือข่ายกรรมการศึกษา
ของโรงเรียน 

  

ผลการด าเนินงาน 

 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลือ และยังปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม คือ มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะและการลงมือปฏิบัติโครงงานท าให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรู้จักอดออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พฤติกรรมบ่งชี้
เชิงบวกเพ่ิมขึ้น รู้จักการท างานเป็นทีมโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้ก าหนด  

 

 ผลงานที่เกิดขึ้นกับคณะครู 

 คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีรางวัลเชิง
ประจักษ์มากมาย เช่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูดีเด่นแต่ละกลุ่มสาระ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เป็นต้น พร้อมกับ
ยังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีจิต
สาธารณะ การพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในพัฒนางานมาท างาน และ เข้าสอน
ตรงเวลา พูดจาสุภาพ เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการสอน ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามก าหนด ช่วยเหลืองาน
ของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการท างาน อย่างประหยัดตามความจ าเป็นปิดไฟ ปิด
พัดลมเมื่อไม่ใช้งาน ออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้า กับกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 

 

 ผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 

 คณะผู้บริหารโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะครูและ
นักเรียน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมกับสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นอย่างดีเป็นผู้น าในการ
ขับเคลื่อนพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาและเต็มเวลา 
นิเทศการเรียนการสอนตามก าหนด ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า พูดจาสุภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี 
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 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอกว่าเป็นโรงเรียนดีที่สอนให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย และมีความประพฤติดี ตลอดจนเป็นโรงเรียนที่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม แต่ละปีการศึกษาใหม่ เมื่อเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แต่ละครั้ง จะ
มีผู้ปกครองนักเรียนพาลูกหลานมาสมัครเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก และมียอดสมัครเกินจากท่ีก าหนดไว้มาก แสดงให้
เห็นถึงการเป็นโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบลและอ าเภอตอนเจดีย์ รวมไปถึงอันดับต้น ๆ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนักเรียน 

 นักเรียนสามารถน าอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งส่งผลให้นักเรียนรู้จัก
บทบาท หน้าที่ของตนเอง ที่จะตั้งใจเรียน ประพฤติตนเป็นลูกที่ดีช่วยงานพ่อแม่ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ผู้ปกครอง ยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว สามารถได้โควตาเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ 
จบแล้วมีหน้าที่การงานท าที่ดี มีความเจริญก้าวหน้า เป็นความหวังและเป็นที่พ่ึงของครอบครัว 
 

 ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จากทุกภาคส่วน ท าให้ชุมชนเป็นชุมชนที่ดี น่าอยู่ 
ลดปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ เพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี โรงเรียนได้รับการยอมรับ
จากทุกหน่วยงานในชุมชน มีการท างานร่วมกันประสานสัมพันธ์ มาใช้สถานที่โรงเรียนจัดอบรมกิจกรรมต่าง ๆ  
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 องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

 เกิดการสร้างองค์ความรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีการให้เกิดการระดมความคิด ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียน ภายใต้บทความที่ว่า “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” 

 

คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (ม.ต้น) 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ม.๑/๑ – ๑/๑๑  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ม. 1 /๑-๑/๑๑ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ม.๑/๑ – ๑/๑๑ 

ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ม.๒/๑ – ๒/๑๑  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ม.๒ /๑ - ๒/๑๑ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ม.๒/๑ – ๒/๑๑ 

ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ม.๓/๑ – ๓/๑๑  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน ม.๓ /๑ – ๓/๑๑ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ม.๓/๑ – ๓/๑๑ 

 

 

ครูที่ปรึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (ม.ปลาย) 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ม.๔/๑ – ๔/๗  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ม. ๔ /๑ – ๔/๗ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ม.๔/๑ – ๔/๗ 

ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ม.๕/๑ – ๕/๗  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ม. ๕ /๑ – ๕/๗ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ม.๔/๑ – ๔/๗ 

ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ม.๖/๑ – ๖/๗  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ม. ๖ /๑ – ๖/๗ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ม.๖/๑ – ๖/๗ 

 

 

ครูที่ปรึกษา 
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คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑-๓) 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ปวช. ๑ 
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ปวช. ๑ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ปวช. ๑ 

ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน  ปวช. ๒  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ปวช. ๒ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ปวช. ๒ 

ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน  ปวช. ๓  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ปวช. ๓ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ปวช. ๓ 

 

 

ครูที่ปรึกษา 

 

 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

 ๑. การวางแผนและก าหนดโครงการกิจกรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้วางแผนก าหนดโครงการกิจกรรมในการด าเนินงาน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
เป็นกระบวนการ เป็นระบบที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่อง 
  

 ๒. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่วนส าคัญ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม จะเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและเป็นขวัญก าลังใจให้ค าปรึกษากับคณะครูและนักเรียนในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน 

 

 
 

 ๓. ครูแกนน าและนักเรียนแกนน า 
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 จากการอบรมครูแกนน าและนักเรียนแกนน าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ แล้วน ามาขยายผลให้กับเพ่ือนๆ
ในโรงเรียนได้เข้าใจ และเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคัญและเป็นทีมหลักในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายของหลักการของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยจะใช้กระบวนการกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการน าคุณธรรมมาปรับใช้
ปฏิบัติเป็นจริยธรรมหรือเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อันน าไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสืบไป 
 

 ๔. ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล 

 การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ต้องเก่ียวข้องกับกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว 
และชุมชนที่นักเรียนอยู่ ที่ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงให้ความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม จึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ได้มากข้ึน 

 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ตระหนักเห็นความส าคัญของโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริหาร อีกท้ังครูแกนน าและนักเรียนแกนน าได้ร่วมกันท างาน
ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนจากคณะครูและนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม การด าเนินงานได้ผลตอบรับด้วยดี
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย 

 

 ๕. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอของผู้นิเทศ 

๑.นโยบายที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนมีมาก มี
เป้าหมายคล้ายคลึงกัน เช่น โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการ
โรงเรียนสีขาว ฯลฯ ท าให้ครูและบุคลากรมี
ภาระงานเพิ่มข้ึน ท าให้ด าเนินงานได้ไม่เต็มที่ 

-ให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนโครงการ กิจกรรม บูรณาการจัด
กระบวนการเรียนรู้แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน ที่ท าอยู่
ปรับให้เข้ากับนโยบายของหน่วยงาน ให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของทุก
นโยบายที่ก าหนดให้ท า 

๒. การท าโครงงานคุณธรรม นักเรียนใน
ระดับ ม. ๑-๓ บางห้องยังไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ด้วยตนเอง  

- ควรให้ครูประจ าชั้นพานักเรียนของตนท ากิจกรรมโดยให้ชวนคิด ตั้ง
ค าถาม ชวนท าไปตามขั้นตอน ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจกับนักเรียน 
ใหม่ ๆ ย่อมท าไม่ได้ หรือท าได้แต่ไม่ดี  ควรมีการดูแลก ากับ ติดตามการ
ท าโครงงานเป็นระยะ ๆ ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียน 

  

 ๖. การด าเนินการของโรงเรยีนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ การด าเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ 

๑. นโยบายที่ต้องปฏิบัติ
ในโรงเรียนมีมาก มี
เป้าหมายคล้ายคลึงกัน 
เช่น โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  โครงการ
โรงเรียนสุจริต โครงการ
โรงเรียนสีขาว ฯลฯ  ท า
ให้ครูและบุคลากรมีภาระ
งานเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
ด าเนินงานได้ไม่เต็มที่ 

 

-ให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วางแผนโครงการ กิจกรรม 
บูรณาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แผนงาน/โครงการ
หรือกิจกรรมของโรงเรียน ที่
ท าอยู่ปรับให้เข้ากับนโยบาย
ของหน่วยงาน ให้ขับเคลื่อน
ไปสู่เป้าหมายของทุก
นโยบายที่ก าหนดให้ท า 

๑. โรงเรียนบูรณาการกิจกรรมในแผนงานหลักของ
โรงเรียนเข้ากับกิจกรรมแผนงานของหน่วยงานต้นสังกัด 
และการท างานปกติเพ่ือลดภาระงาน ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ซ้ าซ้อน 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ การด าเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ 

๒. การท าโครงงาน
คุณธรรม นักเรียนใน
ระดับ ม. ๑-๓ บางห้องยัง
ไม่สามารถด าเนินงานได้
ด้วยตนเอง 

- ควรให้ครูประจ าชั้นพา
นักเรียนของตนท ากิจกรรม
โดยให้ชวนคิด ตั้งค าถาม 
ชวนท าไปตามข้ันตอน ยก
ย่องชมเชย ให้ก าลังใจกับ
นักเรียน ใหม่ ๆ ย่อมท า
ไม่ได้ หรือท าได้แต่ไม่ดี  ควร
มีการดูแลก ากับ ติดตามการ
ท าโครงงานเป็นระยะ ๆ ให้
ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา
ให้กับนักเรียน 

๒. โรงเรียนมอบหมายให้ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาใน
ระดับชั้น ม.๑ ถึง ม. ๓ อธิบายชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการท าโครงงานคุณธรรมในแต่ละข้ันตอนอย่างช้าๆ 
แล้วใช้เทคนิคชวนคิด ตั้งค าถาม ชวนท าไปตามขั้นตอน 
ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจกับนักเรียนด้วยความรัก ความ
ปรารถนาดี 

 

  

๗. ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น  

 จากการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ผ่านมาโดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีกับนักเรียน นักเรียนมีการ
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งท าให้
เกิดผลดีตามมาลดปัญหาต่าง ๆภายในโรงเรียน ครอบครัว ตลอดถึงชุมชน สังคมต่อไป 
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 จากการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้ง ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนท าให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการ ท างานทุกข้ันตอน มี การ
วางแผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารให้ความส าคัญและเป็น ผู้น าในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ครูมีการพัฒนาตนเอง ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี ส่วนร่วมในพัฒนา
งาน นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานท างานเป็นทีมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม รู้จัก การเป็นผู้น าที่ดี การเป็นผู้ตามที่ดีโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนา บริเวณโรงเรียนให้สะอาด 
ร่มรื่นน่าอยู่เอ้ือต่อการ เรียนรู้ จากการปฏิบัติโดยใช้แนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลง
มือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ท าให้เกิดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียน ทีใ่ช้
ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนผ่านการพิจารณารับรองผลการ ตรวจสอบคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ ๒ ดาว  
 

ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 
                                                        (นายนิคม   วงษ์สุวรรณ) 

ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 
                                                      (นายบุญช่วย   อ้นสืบสาย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้รายงาน 
                                                     (นายวรภพ       ฉิมพันธุ์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๓.  มีการด าเนินการยกระดับโดยจัดกจิกรรมในระดับ ๒ ดาว ครบทุกขอ้ 
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เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๑  ดาว  ๒ ดาว 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  ๑  ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  ๒  ดาว 
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ข้อ  4.  โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานโรงเรียน สพฐ. ระดับ ๓ ดาว บ.จ.๑        ๙๔ 

 

 

 
นกัเรยีนหวัหนำ้แกนน ำคุณธรรมและทีมงำนดำ้นคุณธรรม จะไดร้บักำรยอมรบัในกำรเปน็ผูน้ ำท ำ

กจิกรรมส ำคัญของโรงเรยีน 
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ผลงำนจำกกำรสรำ้งนวตักรรมผลตินกัเรยีนแกนน ำคุณธรรม เสนอผลงำนเขำ้ประกวดไดร้ับรำงวลั

เกยีรติบตัร โล ่ยกยอ่งเสมอมำ 
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รายงานผลการด าเนินงานโรงเรียน สพฐ. ระดับ ๓ ดาว บ.จ.๑        ๙๗ 

 

 
ตวัอยำ่งผลงำนกำรสรำ้งนวตักรรมเชงิรูปธรรมทีผ่ลตินกัเรยีนทีม่ีคณุภำพดำ้นคุณธรรมไปแขง่ขนั

ในระดับประเทศเกอืบทกุรำยกำร 
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ตวัอยำ่ง นวัตกรรมทีส่รำ้งจดัท ำขึน้มำเพือ่ใชฝ้กึนกัเรยีนสวดมนต์แปลบำลี-องักฤษ น ำไปสู่

กำรชนะเลศิเหรยีญทอง 
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นกัเรยีนแกนน ำคณุธรรมไดร้บัรำงวลัเหรยีญทองระดบัประเทศ  และมกัได้รบัควำม

ไวว้ำงใจใหน้ ำเสนองำนตำ่ง ๆ 
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ข้อ 5. โรงเรียนมีแผนภูมิการด าเนินงานดานคุณธรรม มีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมนผลการ
ด าเนนิงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. และน าผลการประเมินไปใช้ ในการพัฒนา  ดานคุณธรรม  
 
 ความเป็นมาของกิจกรรมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและกิจกรรม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการในกรอบตามเกณฑ์การ ประเมิน และได้รับรองผลการตรวจสอบ
ประเมินระดับ 2 ดาว จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ตามหนังสือ ศธ ๐๔๒๓๙/๒๕๙๗ ลง
วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม 256๓ได้น าขยายผลมาสู่ครู บุคลากร นักเรียน ทุกระดับชั้นรวมถึงการอบรมบริหารจัดการ
ความดี  

 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ โดยจะมีการจัดค่าย ยุวชน
คุณธรรม เมื่อวันที่ 1๓ มีนาคม 2564 มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และเสริมสร้างคุณธรรมทั้งคณะ อยู่ในค่ายและ
น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบ สุข มีการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนควบคู่กับคุณธรรมควบคู่ไปพร้อมๆ ซึ่งแบ่งออกเป็นด้านกิจกรรม คุณธรรมและโครงงาน
คุณธรรมดังนี้ ที่เห็นเด่นชัดมากท่ีสุดของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีดังนี้ ในด้านกิจกรรม คุณธรรม  
 1.กิจกรรมธนาคารพอเพียง ออมเงิน 
 2.กิจกรรมเด็กดีมีความรับผิดชอบห้องเรียนโรงเรียน  
 3.กิจกรรมเด็กดีมีวินัยด้วยตนเอง 
 
จุดประสงค์ในแต่ละกิจกรรมมีใจความส าคัญดังนี้  
 1.กิจกรรมออมพอเพียง จุดประสงค์และเป้าหมาย  
  1.1 เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมพึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  
  1.2 เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง  
  1..3 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออมเงิน  
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รูปภาพเด็กนักเรียนเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ด ีรักการออม พอเพียง ประหยัดมัธยัสถ์ 
 
 
 
 

ภาพรวมผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เกดิขึน้ ของ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน (รอบ 1 เดือน) 
“ กิจกรรมธนาคารพอเพียงออมเงิน” 

ผู้บริหาร 
ก่อนด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 ผู้บริหารไม่มีความเข้าใจในคุณธรรม และอัตลักษณ์
กิจกรรมธนาคารพอเพียง ออมเงิน 

 ผู้บริหารมีความเข้าใจในคุณธรรม และอัตลักษณ์ 
กิจกรรมธนาคารพอเพียง ออมเงิน 

 
ครู 

ก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ครูด าเนินกิจกรรมธนาคารพอเพียง ออมเงิน ไม่ตรงกับ 
วัตถุประสงค์ของคุณธรรมอัตลักษณ์ 

ครูมีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมธนาคารพอเพียง ออมเงิน 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 
นักเรียน 

ก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่รู้จักอดออม ได้
เงินมาเท่าไรก็ใช้หมด ขาดคุณธรรมความพอเพียง 
ประหยัด 

นักเรียนเริ่มมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีเป้าหมายของการ
ออมทรัพย์ เหลือเงินมาฝากธนาคาร รู้จักใช้จ่ายเงินของ
ตน 
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การรับรู้ของชุมชน 
ก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนน้อยมาก รวมไปถึง
ผู้ปกครองไม่ทราบการด าเนินงานของโรงเรียนและครู 

ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมธนาคารพอเพียง 
ออมเงินกับทางโรงเรียน เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี
แก่เด็ก 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๑. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝายต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจทุกขั้นตอน ร่วมแรงร่วมใจสามัคคี 
 ๒. ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดต้องให้ความส าคัญ สนับสนุน และมีส่วนร่วมอย่างจริงจับ 
 ๓. มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA มีแผนการด าเนินงาน การบริหารจัดการที่ดี 
 
๒. กิจกรรมเด็กดีมีความรับผิดชอบห้องเรียนโรงเรียน 
 จุดประสงค์และเป้าหมาย 
  ๑. เพ่ือให้ห้องเรียน โรงเรียนสะอาดน่าอยู่ 
  ๒. เพ่ือปลูกฝังความรับผิดชอบแก่นักเรียน 
  ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และใช้แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาอย่างมีประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนท าความสะอาดเขตพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ 
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นักเรียนช่วยกันท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 
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ภาพรวมผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เกดิขึน้ ของ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน (รอบ 1 เดือน) 
“โรงเรียนสวยด้วยมือเรา” 

 
ผู้บริหาร 

ก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ผู้บริหารยังไม่เป็นแบบอย่างที่ชัดเจน ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ชัดเจนเดินดูพ้ืนที่ และลากสาย

ยางรดต้นไม้ ท าให้ครูและนักเรียน หันมาดูและท าตาม 
 
ครู 

ก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ครูยังไม่เป็นแบบอย่างที่ชัดเจน 
ครูบ้านอยู่ไกลโรงเรียน ท าให้มาโรงเรียนช้า 
ครูขาดการท างานที่เป็นระบบ แบบแผน 

ครูเริ่มเป็นผู้น าในการร่วมท างานกับนักเรียน 
ครูเริ่มปรับตัวมาโรงเรียนเร็วขึ้นและได้ดูแลเด็กท างาน 
ครูมกีารท างานเป็นระบบประสานความร่วมมือกันและกัน 

 
นักเรียน 

ก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ขาดความสามัคคี 
ขี้เกียจ เห็นแก่ตัว หลบเลี่ยงงาน ไม่ให้ความร่วมมือ 

นักเรียนท างานด้วยความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจท างาน 
นักเรียนขยัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ให้ความร่วมมือดี 

 
การรับรู้ของชุมชน 

ก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ชุมชนไม่มีส่วนร่วม เห็นว่าเป็นงานภายในโรงเรียน มีการประสานกับชุมชนดี รถเทศบาลเข้ามาขนขยะไปทิ้ง 

มีโครงการ ขยะรีไซเคิล  จัดแยกขยะ และมีธนาคารขยะ 
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ปัจจัยความส าเร็จ  
 สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความส าเร็จ คือ ผู้บริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ต้องท า
กันทั้งโรงเรียน และทุกคนต้องท าโดยแปลงคุณธรรมที่โรงเรียนต้องการ คือ ความรับผิดชอบ ให้เป็น คุณธรรมจริยธรรม
หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเป็นพฤติกรรมเชิงบวกท่ีสามารถท าให้เกิดคนดีในสังคม หรือบ้านเมืองได้ เพราะ
นักเรียนสามารถน าไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียน  
 
3.กิจกรรมเด็กดีมีวินัยด้วยตัวเอง 
 จุดประสงค์และเป้าหมาย  
  1.. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
  2. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณต่อส่วนรวม 
  ๓  เพ่ือให้นักเรียนได้เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแถวของตน ไม่เล่น ไม่คุยเสียงดัง 
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นักเรียนมีระเบียบวินัยด้วยตนเอง วินัยดีมีสุข เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็น 
 

ภาพรวมผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เกดิขึน้ ของ ผู้บริหาร ครูและนักเรียน (รอบ 1 เดือน) 
“กิจกรรมเด็กดีมีวินัยตนเอง” 

 
ผู้บริหาร 

ก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ผู้บริหารภาพการมีส่วนร่วมยังไม่ชัดเจน ผู้บริหารตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาด้าน

คุณธรรม จริยธรรม เน้นเป็นนโยบายหลักที่พึงปฏิบัติ 
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ครู 

ก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ครูยังเป็นแบบอย่างที่ไม่ชัดเจนและเห็นเป็นเรื่องที่
นักเรียนพึงปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องกับครู 

ครูรับนโยบายจากฝ่ายบริหาร และปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับนักเรียน รวมทั้งคอยตรวจตราความเป็นระเบียบ
วินัย 

 
นักเรียน 

ก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
นักเรียนขาดวินัย  
ขาดความสามัคคีในหมู่คณะ 

นักเรียนเรียนรู้ในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและปฏิบัติ
ได้ถูกต้องโดยครูไม่ต้องคอยควบคุม 
นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะดูแลกันและกันในวินัย 

 
การรับรู้ของชุมชน 

ก่อนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม หลังด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนน้อย ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนมากขึ้น  มีตัวแทน

ผู้ปกครอง และคณะกรรมการเพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
และลูกหลานของตนให้ดีขึ้น 

 
ปัจจัยความส าเร็จ  
 ครูเป็นต้นแบบของนักเรียน และมีนักเรียนแกนน าของแต่ละชุมชนเป็นผู้ประสานงานให้น้อง ๆ และ เพ่ือน ๆ 
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในทุก ๆ วัน ปัจจัยของความส าเร็จและปัญหาอุปสรรค (รอบ 1-6 เดือน) ก าหนดยุทธศาสตร์
ในการด าเนินงาน โรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเป็นกระบวบการ บทบาท
ผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรม เป็นผู้น าในการขับเคลื่อน กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและ ปรับเปลี่ยนเป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจให้ค าปรึกษากับคณะครูและ นักเรียนในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีครูแกนน าและนักเรียนแกนน า ครูแกนน าและนักเรียนแกนน าที่เข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรม ” ฝึกท าโครงงาน คุณธรรม (Moral Project) แล้วน ามาขยายผลให้กับเพ่ือน
ในโรงเรียนเข้าใจ เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญ และเป็น ทีมหลักในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ต้องเก่ียวข้องกับกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายทั้งในโรงเรียน 
ครอบครัว และชุมชน ที่ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ 
นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีคุณธรรมจึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
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ข้อ 6. โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารเผยแพร เชน แผนพับ วารสารหนังสือ และอื่นๆ 
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การด าเนินงาน “ศาสตร์พระราชา ตามรอยพระบาท เศรษฐกิจพอเพียง 
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ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสถานแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมาดูงาน 
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ข้อ  7.  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 
 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 

1) นายไชยพร แย้มมี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

 2) นางสาคร แก้ววิไล       ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา  

 3) นางสาวโฉมศรี อินสว่าง      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

4) นางรวงทอง ปิ่นเจริญ       ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

5) นางปพัชญา จันทรโชติ      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

6) นางสาวอุสา ทองปรีชา      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

7) นายนิคม วงษ์สุวรรณ       ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

8) นายณัฐพัชร์ ทองรอด       ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

9) นางสาววราภรณ์ มาลัย      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

10) นางสาวสุภาณี ปุ้ยทองดี     ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

11) นางชัญญา โพธิ์พันธุ์       ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

12) นายพีระยุทธิ์ บุญมีประเสริฐ      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

13) นายกัมปนาท ค าจวง      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

14) นางสาววิชชุดา งามอักษร      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

15) นายสุรศักดิ์ สีน้ าเงิน      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

16) นางสาวปวีณา วงษ์จินดา      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

17) นายบรรเจิด พุ่มพันธ์สน      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

18) นางล าดวน ชิดปราง      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

19) นายภูวนัย อ่อนสะอาด      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

20) นางศริยา วงษ์จันทร์      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

21) นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐ      ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
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 22) นางสาวเกษจมาภรณ์ น้ าสุทอง     ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  

2๓) นางศิริวรรณ งามทอง      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

๒๔) นางสุดารัตน์ คล้ายสินธุ์      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

๒๕) นางสาวพิมพ์ธีรา อายุวัฒน์      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

๒๖) นางสาวธิติยา แจ่มถาวร      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๒๗) นายดุษิต สว่างศรี       ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๒๘) นายสันติสุข อาจคงหาญ      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๒๙) นายณัฐพงศ์ บุญส่ง       ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๓๐) นายโกศล อัยรารัตน์      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๓๑) นางสาวสุพัฒษา สารสาริน      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๓๒) นางสาวคนึงหา พรมเพชร      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๓๓) นางเบญจวรรณ กลิ่นหอม      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๓๔วเรศ รุ่งพันธ์       ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๓5) นายเตชทัต ชัยชีวานนท์      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

๓6) นายพงศกร สุคลธา       ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๓7) นายนฤเทพ สุขประเสริฐ      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๓8) นายอนุวัจน์ ทับทิม       ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๓9) นางสุภาพร มนูญธรรมพร      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๔๐) นางสาวดวงกมล นิลวงษ์      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๔1) นางสาวณัฏฐ์ณิชา พันธ์ขะวงษ์    ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๔2) นายวีระโชค แก้วเรือง      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๔๓) นางสาววีราภรณ์ วงศ์คนดี      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๔๔) นางสาวยุวดี ยอดแก้ว      ครูโรงเรียนอู่ทอง  

 ๔๕) นายพิสิฏฐ์ แก้วพิสดาร      ครูโรงเรียนอู่ทอง  
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๔๖) นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปะเตชอังกูร     ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   

 ๔๗) นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกสร     ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   

 ๔๘) นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข      ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   

 ๔๙) นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ     ครูโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 

๕๐) นายพร    แก้วเขียว      ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 

๕๖) นางสาวราตรี  ระดมกิจ     ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 

๕๗) นางสาวสรารัตน์ ข ามณี     ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 

๕๘) นายภาณุภัทร   สนธิเณร     ครูโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 

๕๙) นางสาวพัชรี  น้อยเพ็ง     ครูโรงเรียนสงวนหญิง 

๖๐) นางสมพิศ  เล็กถวิลวงศ์     ครูโรงเรียนสงวนหญิง 

๖๑) นายชนาธิวัฒน์  สืบศักดิ์     ครูโรงเรียนสงวนหญิง 

๖๒) นายอานันท์  นกด า      ครูโรงเรียนสงวนหญิง 

๖๓) นางปิลาวรรณ สุวรรณมณี     ครูโรงเรียนสงวนหญิง 

๖๔) นางสาวจิรสุดา เชี่ยวชาญ     ครโูรงเรียนสงวนหญิง 

๖๕) นางสาววีรินทร์พิมล  ศรีชัย     ครูโรงเรยีนสงวนหญิง  

 ๖๖) นางสาวสุทธาสินี เปาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
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กลุ่มไลน์ในการเชื่อมการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน 
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ข้อ ๘ .  โรงเรียนจัดกจิกรรมผู้น าเยาวชนด้านคุณธรรม 
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ข้อ ๙.  โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ 
 
 

ตัวอย่างโครงงานดีเด่น ( Best  Practice ) 

ชื่อโรงเรียน  บรรหารแจ่มใสวิทยา ๑   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   

ประเภทสถานศึกษา          มัธยมศึกษา สพม.         

ที่ตั้ง  แขวง /ต าบล ดอนเจดีย์   เขต/อ าเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัด       สุพรรณบุรี  

จ านวนครู       ๑๔๘   คน       จ านวนนักเรียน         ๒,๒๑๕   คน        

ชื่อโครงงาน         เข้าแถวดีมีวินัย         

ปัญหา / สาเหตุของโครงงาน 

              ในการเข้าแถวของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ๑ -
๓ ถึง  ซึ่งสาเหตุส าคัญของการท าโครงงานคุณธรรมนี้ เพราะในระหว่างที่มีการเข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธง หรือการ
เข้าแถวท ากิจกรรมส าคัญต่าง ๆ ของทางโรงเรียนนั้น นักเรียนส่วนใหญ่ชอบเล่นและคุยกันในระหว่างเข้าแถว นักเรียน
แกนน าโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน และคณะครูจึงตกลงกันจัดนักเรียนจ านวนหนึ่งเข้า
ควบคุม ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมการเข้าแถวให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น โดยก าหนดป้ายสีก ากับการเข้าแถวของนักเรียน 
และมีคณะคุณครูคอยช่วยติดตามก ากับดูแล  มีการบันทึกพฤติกรรมแต่ละชั้นเรียนรายงานผลหน้าเสาธงว่าชั้นใดห้อง
ใดปฏิบัติกิจกรรมนี้เป็นอย่างใดโดยมีคะแนนให้กับนักเรียนแต่ละห้องแต่ละชั้น ทั้งนี้ได้มีการติดตามผลต่อเนื่อง การ
สังเกต และส ารวจความพึงพอใจเป็นแบบสอบถามเป็นระยะ จนกระทั่งนักเรียนเกิดความตระหนักมีวินัย มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนที่มีต่อการด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง และสามารถด าเนินการเข้าแถวได้เองโดยที่ไม่ต้องคอย
ดุหรือบังคับ 
 
คุณธรรมเป้าหมายที่ต้องการให้เกิด 
              ได้น าหลัก “อิทธิบาท  4”  ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ช่วยท าให้การท างานประสบผลส าเร็จ ดังนี้     

1.   ฉันทะ  นักเรียนมีความพึงพอใจที่จะท าให้การเข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า 
และกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ ของโรงเรียนด าเนินไปด้วยความมีระเบียบวินัย และรวดเร็วขึ้น 
  2.   วิริยะ  นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะขับเคลื่อนหรือผลักดันการเข้าแถวให้มีระเบียบวินัย ทัน
ตามก าหนดเวลา โดยเริ่มจากนักเรียนแกนน า คณะกรรมการสภานักเรียนก่อน แล้วขยายผลสู่กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในแถว 
  3.   จิตตะ นักเรียนมีสมาธิ จิตใจแน่วแน่จดจ่ออยู่กับการเข้าแถวเพียงอย่างเดียว  
  4.  วิมังสา  นักเรียนร่วมกันคิดไตร่ตรองหาแนวทางที่จะท าให้การเข้าแถวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีระเบียบวินัย ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว 
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วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 1.  เพ่ือให้การเข้าแถวท ากิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  
 2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงการตรงต่อเวลาและความส าคัญของระเบียบวินัยในการเข้าแถว  
 3.  เพ่ือให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม และก่อให้เกิดความรักใคร่สามัคคี เสียสละในหมู่คณะ 

เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ   นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ทั้งหมด  ๒,๒๑๕   คน    

 เชิงคุณภาพ นักเรียนเข้าแถวท ากิจกรรมต่าง ๆของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีระเบียบวินัย  

ขั้นตอน / วิธีด าเนินการ 
1. อบรมให้ความรู้ในเรื่องระเบียบวินัย และความส าคัญของการเข้าแถว โดยการเชิญวิทยากรจากต ารวจ 

สภอ. ดอนเจดีย์  มาบรรยายในเรื่อง “ วินัยในการเข้าแถว ” เพ่ือให้นักเรียนเห็นตัวอย่างและเกิดความตระหนักในต า
ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองอันจะเกิดผลดีตามมาทั้งแก่ตนเองและโรงเรียน  
 2. ใช้สัญลักษณ์โดยการใช้ป้าย แทนการบ่งบอกพฤติกรรม  

    - ป้ายสีแดง แทนการเข้าแถวที่ยังไม่เป็นระเบียบ ไม่เรียบร้อย มีการคุย และเล่นกันในแถวกันมาก 
    - ป้ายสีเหลือ แทนการเข้าแถวที่มีเป็นบางส่วนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ยังมีคุย เล่นกันในแถว 
    - ป้ายสีเขียว แทนการเข้าแถวที่มีระเบียบวินัยทั้งห้อง       

 3.  นักเรียนแกนน าคุณธรรม คณะกรรมการสภานักเรียนแบ่งหน้าที่กัน รับผิดชอบ ควบคุมดูแล แถวที่ตน
ได้รับมอบหมายให้การเข้าแถวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคอยชูสัญลักษณ์ตามพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออก 
 4.  นักเรียนแกนน าคุณธรรม คณะกรรมการสภานักเรียน และคณะคุณครู สังเกต ตรวจสอบความเรียบร้อย
ของการเข้าแถว โดยท าเป็นแบบประเมินการเข้าแถวในแต่ละวัน      5.  
ให้แรงจูงใจโดยการกล่าวยกย่องชมเชยนักเรียนที่เข้าแถวท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้เรียบร้อย และเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
           

ตัวช้ีวัด 

 นักเรียนร้อยละ 90 เข้าแถวอย่างมีระเบียบ เรียบร้อย       

ผู้รับผิดชอบ 

 นักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม กลุ่ม “ คุณนะท าจงท าดี ”  

ครูที่ปรึกษา 

 ครูฝ่ายกิจการนักเรียน  สภานักเรียน ครูที่ปรึกษาทุกชั้นเรียน 
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ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 
1.  การเข้าแถวท ากิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ของนักเรียนมีระเบียบเรียบร้อย และ

ใช้เวลาท ากิจกรรมไดเ้ร็วขึ้น          
 2.  นักเรียนมีความตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มาเข้าแถวได้เร็วขึ้น    
 3.  นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัยในการเข้าแถว รู้จักการเสียสละ และวางแผนการ
ด าเนินงานเป็นทีมแต่ละห้องเรียน           

ปัจจัยความส าเร็จ 
 1.  การรู้จักออกแบบนวัตกรรมที่จะมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียยน โดยความคิดเห็น การ
ร่วมวางแผนของนักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม กลุ่ม “คุณนะท าจงท าดี ” โดยใช้การชูสัญลักษณ์ป้ายสี เพ่ือใช้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเข้าแถวของนักเรียน 
 2.  ความร่วมมือในการตระหนักรู้ในความรับผิดชอบในการเข้าแถวของนักเรียน ทุกคนให้ความร่วมมือและ
ปฏิบัติตนให้เข้าแถวอย่างมีระเบียบ เพ่ือรักษาชื่อเสียงห้องของตนเอง ชื่อเสียงของชั้นเรียนของตน และการรู้จัก
ควบคุมตนเองให้มีระเบียบวินัย 
 

 

นักเรียนมีระเบียบวินัย นั่งเป็นแถวในชั้นเรียนของตน ตำมจุดที่ก ำหนด อย่ำงเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ร่วมท ำกิจกรรมหน้ำเสำธง 
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ภาคผนวก 

 
    ค าสั่งโรงเรียน 
    ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
    อุปกรณ์ ป้ายสี สัญลักษณ์ แดง เหลือง เขียว 

 สมุด/รายงาน แบบการประเมินให้คะแนนแต่ละวัน 
    อ่ืน ๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

นักเรียน มีระเบียบวินัย  มีควำมรับผิดชอบ มีควำมสำมัคคี  โดยมีแกนน ำนักเรียนคุณธรรม สภำ

นักเรียน ครูที่ปรึกษำดูแล 
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(ตัวอย่าง) 

 
แบบบันทึก เข้าแถวดีมีวินัย 

วัน....................ที่.................เดือน......................พ.ศ. ๒๕๖........... 
............................................................ 

 
 

ที ่ ชั้น ผล-ป้ายสีแดง ผล-ป้ายสีเหลือง ผล-ป้ายสีเขียว หมายเหตุ 
๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑     

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๘     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๐     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๑     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๗     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๘     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๑     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๑     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕     
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖     
ที ่ ชั้น ผล-ป้ายสีแดง ผล-ป้ายสีเหลือง ผล-ป้ายสีเขียว หมายเหตุ 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๐     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๑     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๗     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖     
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗     
 ชั้น ปวช. ๑     
 ชั้น ปวช. ๒     
 ชัน ปวช. ๓     

 
ตัวแทนครูแกนน า           ตัวแทนสภานักเรียน             ตัวแทนครูฝ่ายกิจการนักเรียน 
........................................             .................................................              .......................................................  
(.........................................)           (.................................. ...........)               (....................................................) 
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ข้อ ๑๐. นักเรียนเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ดีในการการจัดกิจกรรมตามคณุธรรมอตัลักษณ์หรือ
กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 นักเรียนตัวแทนแกนน าคุณธรรม  นักเรียนกรรมการสภานักเรียน เป็นบุคคลที่มีลักษณะความเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดีในการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน ที่มีคุณธรรมอัตลักษณ์ชัดเจน สร้างชื่อให้กับตนเองและโรงเรียน 
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นักเรียนตัวแทนแกนน าคุณธรรมได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่างเรื่องระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ด้วยบทบาทความเป็นผู้น า ผู้ตาม มีความสุภาพเรียบร้อย แต่งกายถูกระเบียบวินัย มีการฝึกฝนด้าน
กิริยามารยาท ความสามารถทักษะต่าง ๆ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันด้านคุณธรรม จึงมีลักษณะบุคลิกภาพท่ีดี มีผล 
การเรียนดี จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนแบบอย่างของโรงเรียน 
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ข้อ  11. นักเรียนได้รบัรางวัลคุณธรรมในระดับต่าง ๆ  
 นักเรียนแกนน าคุณธรรม และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ 
มากมายทั้งในระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาค และระดับประเทศ ได้รับรางวัลคุณธรรมเหรียญทอง และเกียรติบัตรมากมาย 
ใน ๒ ปีหลังประเทศไทยได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 1๙  ท าให้งดการจัดการแข่งขัน (๖๓-๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นกัเรยีนแกนน ำคณุธรรมไดเ้ปน็ตวัแทนไปแขง่ขนัระดบัประเทศเกอืบทกุรำยกำร

ดำ้นคุณธรรม 
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เป็นความภาคภูมิของตัวนักเรียนแกนน าคุณธรรม สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง และโรงเรียน ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

ควำมภำคภูมใิจของตวันกัเรยีน  คณะครผููด้แูลฝกึสอน  และโรงเรยีน  กบักำรท ำชือ่เสยีง

กลับมำสูต่นและโรงเรยีน 
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หัวหน้าตัวแทนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับรางวัลมากมายในการแข่งขันแต่ละรายการที่ลงแข่งขัน 
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เด็กหญิงประกายพรรณ  เห็นประเสริฐ ได้รับรางวัลเด็กดีเด่นระดับประเทศ 
จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เหรียญทอง  การประกวดมารยาทไทย แข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการ 
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ข้อ ๑๒. ครูมีผลงานและน าผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาครูมีผลงานเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิสเกือบทุกรายการ 
และเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ไปแข่งขันในระดับประเทศ สร้างชื่อเสียงให้เขตพ้ืนที่ และโรงเรียนเป็นอย่างมาก 

ครูผู้ดูแลนักเรียนและฝึกสอน สร้างนวัตกรรมต่าง ๆ มาเพ่ือฝึกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
และได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เหรียญทอง ชนะเลิศ ของเขต และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป 
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ข้อ ๑๓. มีการสร้างเครือข่ายกับครูโรงเรียนอื่น 
 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีผลการด าเนินงานที่เป็นผลส าเร็จมากมาย จึงได้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
และมีการเดินทางไปดูผลการด าเนินงานซึ่งกันและกัน 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดีเด่น มีหลายโรงเรียนเดินทางมาศึกษาดูงาน

กิจกรรม B.J. ๑ Open houses โรงเรียนเปิดบ้านเชิญคร-ูนักเรียน โรงเรียนต่าง ๆ มาร่วมกิจกรรมส่งความรู้แข่งทักษะ 
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       มีระบบเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการด าเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนเดินทางมาศึกษาดูงานของโรงเรียน 

โรงเรียนมีการร่วมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
กับโรงเรียนต่าง ๆ รวมท้ังการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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คณะท างานครูแกนน าโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. จากโรงเรียนต่าง ๆ รวมกิจกรรมอบรมศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน 
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ข้อ ๑๔. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม 
 

แบบรายงานการด าเนินงานกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

จังหวัดสุพรรณบุรี อ าเภอดอนเจดีย์  ต าบลดอนเจดีย์ ระดับดาวดวงท่ี ๓ ประจ าปี ๒๕๖๓ 

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

ผลการด าเนินงาน 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ อ าเภอ ตอนเจดีย์  จังหวัด สุพรรณบุรี 

สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

สถานที่ตั้ง เลขที่ – หมู่ ๓ ต าบลดอนเจดีย์ อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๗๐ 

             โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๙๑-๐๑๑ ๐๓๕-๕๙๑-๐๑๒ โทรสาร ๐๓๕-๕๙๒-๐๔๐ 

เปิดสอนระดับช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑-๓ 

จ านวนนักเรียน ๒,๒๕๑ คน  จ านวนครูและบุคลากร ๑๔๘ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  นายบุญช่วย อ้นสืบสาย โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙-๕๔๖๗๒๙๔ 

ชื่อผู้นิเทศ 

 ๑.  นายบุญช่วย   อ้นสืบสาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑        ประธานกรรมการ 

 ๒.  นายอมรเทพ พัทรสุวรรณกิจ   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล 

                                                     และกิจการนักเรียน                                      รองประธาน ฯ 

           ๓.นายนนทะกาล ทองบุราณ       รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป                 รองประธาน ฯ 

 ๔. นางวชิราภรณ์  วรัตถ์สุวรรณ   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ               รองประธาน ฯ 

 ๕. นายอธิวัฒน์    พันธ์รัตน์        รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

                                                    นโยบายและแผน     รองประธาน ฯ 

 ๖.  นางภัณวดี    แก้วทิพย์         ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ             รองประธาน ฯ 

 ๗.  นายไชยพร   แย้มมี             ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล      รองประธาน ฯ 

 ๘.  นายจรูญ     ยืนยง              ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป                รองประธาน ฯ 
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 ๙. นางจุฑามาศ เห็นประเสริฐ ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 

 ๑๐นางรวงทอง  ปิ่นเจริญ  ตัวแทนครูแกนน าคุณธรรม   กรรมการ 

๑๑. น.ส.ณัฏธิดา  ชูอารมย์ ตัวแทนนักเรียนแกนน า    กรรมการ 

 ๑๒. นายนิคม      วงษ์สุวรรณ ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. กรรมการและเลขานุการ
    

ตอนที่ ๒ ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 

๑. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง 

 สภาพแวดล้อม 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ตั้งอยู่ที่ เลขท่ี - หมู่ที่ ๓    ต าบลดอนเจดีย์  อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัด
สุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๒๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๙๑-๐๑๑  ๐๓๕-๕๙๑-๐๑๒ โทรสาร ๐๓๕-๕๙๒-๐๔๑   
website : http : //www.banharn 1 ac.th 

สังกัดส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โรงเรียนตั้งอยู่ติดถนนสาย อู่ยา – ดอนเจดีย์ การคมนาคม
เดินทางได้สะดวกห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ ๓๐  กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  ๑๓๕ กิโลเมตร  
ที่ตั้งมีเนื้อที่ทั้งหมด  ๔๗  ไร่  ๕๗  ตารางวา 

 

 บรรยากาศของโรงเรียน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีบรรยากาศท่ีร่มรื่นและสวยงาม ด้วยสวนหย่อม สนามหญ้า ไม้ดอกไม้
ประดับ และมีไม้ยืนต้นชนิดต่างๆตลอดสองฝั่งข้างทางเดินและบริเวณอ่ืน ๆ ของโรงเรียน มีการจัดม้านั่งหินอ่อน 
พร้อมกับซุ้มศาลาให้เป็นที่นั่งพักผ่อน อ่านหนังสือ ท าการบ้าน ท างานและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน ตามบริเวณ
ร่มไม้ทางเดิน ตามสถานที่ต่าง ๆ ของอาคารซึ่งโรงเรียนมีอาคารเรียน ๗ อาคาร มีลานใต้ร่มไม้ให้ร่มเงา และมี
บรรยากาศที่ดี ท าให้นักเรียนใช้เป็นที่นั่งอ่านหนังสือท ากิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับนั่งพักผ่อนอยู่เป็นประจ า และโรงเรียน
ยังมีหอประชุมอาคารศิลปอาชา  หอประชุมอาคารพละศึกษา  หอประชุมสุพรรณิการ์อาคาร ๔ ห้องปฏิบัติการภาษา 
ซึ่งมีการจัดสอน ภาษาอังกฤษ  ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไอทีและเทคโนโลยี  มี
สนามฟุตบอลได้มาตรฐาน มีค่ายพักนักกีฬาฟุตบอลมีความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอลได้แชมป์ติดต่อกันหลายสมัย 
หลายรุ่น สนามบาส สนามบาสเก็ตบอล ฟุตซอล  และมีสระว่ายน้ าของโรงเรียนที่ได้มาตรฐานสวยงาม มีการจัด
สถานที่ให้เหมาะสม  ปลอดภัย  สวยงาม รวมไปถึงตลอดแนวรั้วหน้าโรงเรียนสร้างรั้วสแตนเลสตราสัญลักษณ์ของ
โรงเรียน และป้ายชื่อโรงเรียนเด่นเป็นสง่าแก่ผู้มาเยือนและขับรถผ่านไปมาหน้าโรงเรียนสร้างความภาคภูมิใจให้กับครู 
นักเรียน และผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนที่โรงเรียนนี้ 
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 สภาพชุมชนใกล้เคียง 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ใกล้กับบริเวณพระบรมราชานุสรณ์
ดอนเจดีย์ ใกล้ตลาดดอนเจดีย์ ประชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ บางส่วนท าอาชีพ
รับจ้างทั่วไป และบางส่วนท าอาชีพค้าขาย การคมนาคมสามารถไป-มาได้สะดวกสบาย ใกล้กับสถานที่ราชการ 
โรงพยาบาลดอนเจดีย์ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอดอนเจดีย์ ที่ว่าการอ าเภอดอนเจดีย์  ไฟฟ้า ปะปา ฯลฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายใน
บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ด้านทางทิศเหนือ 

 สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 

 สถานการณ์เสี่ยงและปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ พ้ืนฐานสภาพครอบครัวของ
นักเรียนมีทั้งฐานะดี  ฐานะปานกลาง  และฐานะยากจน จึงมีผลต่อความเป็นอยู่ของนักเรียนในด้านต่าง ๆ กันนักเรียน
ที่มีฐานะดี  ปานกลาง จะมีเครื่องอ านวยความสะดวก เช่น รถมอเตอร์ไซ ก็จะมีปัญหาด้านการขับข่ี การแต่งรถซิ่ง 
และการแว้นแข่งรถ การเที่ยวเตร่ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  มีโทรศัพท์มือถือดี ใหม่ๆใช้ มักจะใช้เล่นเกมออนไลน์  เล่น
ไลน์  เล่นเฟส ในขณะเรียน ท าให้ส่งผลถึงการเรียนในด้านลบ ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน จะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูแล
ลูก ออกไปท างานนอกบ้าน บางครอบครัวเข้าไปท างานในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอ่ืนใกล้เคียง ฝากให้ลูก ๆ อยู่กับ ปู่ ย่า 
ตา ยาย เป็นผู้ดูแล  ด้วยปัญหาช่วงวัยที่ต่างกัน รวมไปถึงไม่มีเวลาอยู่กับลูก หลาน จึงท าให้ขาดการอบรม ปลูกฝังเรื่อง
ความรับผิดชอบ  ระเบียบวินัย ท าให้มีพฤติกรรมเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามมา ไม่สนใจการเรียน ก่อการทะเลาะวิวาท หนี
เรียน  โดดเรียน มั่วสุม ขาดจิตอาสา 

การด าเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์ระดับ ๓ ดาว 

 ๑. โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี /โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็น
ระบบต่อเนื่องโดยมีโครงการที่สอดคล้องกับโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่ โครงการอบรมค่ายคุณธรรม โครงการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ มีกิจกรรมพิธีไหว้ครู  พิธีท าบุญตักบาตร พิธีหล่อเทียนถวายเทียนจ าน าพรรษา ค่ายจิตอาสา 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โครงการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียน 
กิจกรรมสวดมนต์เย็นทุกวันศุกร์ เป็นศูนย์เรียนและสนามสอบธรรมศึกษาอ าเภอดอนเจดีย์ เป็นต้น 

 ๒. โรงเรียนด าเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรม และคุณธรรมใน
การแก้ปัญหาก าหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นโครงการที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด มีการประสานความร่วมมือกับชุมชน ผู้ปกครองเครือข่าย คณะครูและ
นักเรียน และยังมีโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกครัวเรือนเพ่ือพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ครูได้เข้าถึงและ
ได้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน พร้อมกับร่วมพูดคุยระดมความคิดหาทางแก้ไขและสนับสนุน
พฤติกรรมของนักเรียน  โดยโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้จัดท าโครงการเยี่ยมบ้านหลังเลิกเรียนซึ่งเป็นการรับรู้
ปัญหา การเข้าถึงปัญหาเพ่ือน ามาสู่การแก้ไขถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็น
เชิงบวกท่ีเหมาะสมกับตัวนักเรียน นอกจากนั้นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และ
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เอกลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลือ คือมีกิจกรรมยามเช้าตั้งแต่เดินเข้าโรงเรียนมามีครูเวร
ยืนรอเพ่ือดูแลนักเรียนถึงความปลอดภัยในการเดินข้ามถนน การเดินเป็นระเบียบแถว ทักทายไหว้คุณครู ไหว้พระ
ประธานประจ าโรงเรียน และกิจกรรมน้องไหว้พ่ีเพ่ือปลูกฝังถึงความรักความสามัคคีความเคารพซึ่งกันและกันของลูก
ด า-เหลือง สร้างความรักความผูกผันซึ่งกันและกัน กิจกรรมโฮมรูมหลังเลิกแถว 

 ๓. โรงเรียนมีการจัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ให้กับนักเรียนอยู่
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยนิมนต์พระวิทยากรที่ทรงความรู้มาจัดกิจกรรมที่หอประชุมอาคารศิลป
อาชา ซึ่งสามารถบรรจุนักเรียนได้ถึง ๗๐๐-๑๐๐๐ คน มีคณะคุณครูคอยดูแล รวมไปถึงเรียนรู้ฐานคุณธรรมให้กับ
นักเรียน อีกทั้งโรงเรียนยังมีกิจกรรมนิมนต์พระมาท าบุญที่โรงเรียน นักเรียนและครูได้ร่วมใส่บาตร มีกิจกรรมหล่อ
เทียน ถวายเทียนจ าน าพรรษา ในแต่ละปีการศึกษาได้นิมนต์ครูพระสอนศีลธรรมมาสอนธรรม บรรยายธรรมที่โรงเรียน
เพ่ือเป็นเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 

 ๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคณุธรรมสู่ห้องเรียน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา อีก
ทั้งมีการเรียนการสอนในวิชาพระพุทธศาสนา มีการนั่งสมาธิก่อนเรียน รวมไปถึงสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าสอบ
ธรรมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ธรรมศึกษา ตรี โท เอก ในทุกเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธงจะมีกิจกรรมโฮมรูม นักเรียนพบ
ครูที่ปรึกษา มีการรวมจิตอาสา จิตสาธารณะดูแลความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน มีการจัดจุดคัดแยกขยะ ทิ้ง
ขยะให้เป็นที่เป็นทาง มีคณะสภานักเรียน รวมไปถึงนักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรมที่ผ่านการเข้ารับการอบรม
ช่วยกันท างานดูแลสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนด้วยกันเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านลบอันไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
ร่วมกับคณะท างานของครูในระดับชั้นต่าง ๆ 

 ๕. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน โดยได้มีกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ได้ฝึกฝนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าท าการแข่งขันชนะเลิศในระดับเขตพ้ืนที่ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค 
ระดับชาติ หลาย ๆ กิจกรรม เช่น กิจกรรมโครงงานคุณธรรมระดับชั้น ม. ต้น ม.ปลาย กิจกรรมมารยาทไทย  เพลง
คุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม ละครคุณธรรม ละครประวัติศาสตร์ สวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ ตอบปัญหาธรรมะ 
เรียงความแก้กระทู้ธรรม สวดมนต์ท านองสรภัญญะ รวมถึงให้เห็นความส าคัญของวัดครูจะพานักเรียนไปบ าเพ็ญ
ประโยชน์ท าความสะอาดให้กับวัดใกล้เคียงโรงเรียน เช่น วัดดอนเจดีย์ วัดสระศรีเจริญ วัดธัญญวารี อยู่เป็นประจ า  ใน
ทุกวันจะมีกิจกรรมหน้าเสาธงซึ่งปฏิบัติเป็นประจ าคือการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญสมาธิ แผ่เมตตา และในวันศุกร์คาบ
สุดท้ายมีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสรภัญญะ  นั่งสมาธิ แผ่เมตตา พร้อมทั้งการอบรมปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักเรียน 

 ๖. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ โดยกลุ่มบริหารวิชาการได้ก าหนดให้ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบ 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียน คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ลงในแผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งนี้เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี มีมารยาทงาม ตามแบบไทย 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของชาติ 

 ๗. มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ส่งเสริมการเรียนการสอนจัดให้มีกิจกรรมในรูปแบบโครงงานคุณธรรมในทุก
ระดับชั้น โดยการเข้ารับการอบรมนักเรียนตัวแทนแกนน า ให้นักเรียนจัดท าโครงงานคุณธรรม ๑ ห้องเรียน ๑ 
โครงงาน มีการประกวดคัดเลือกโครงงานคุณธรรมของนักเรียน และได้พัฒนาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมที่ดีที่สุดส่งเข้า
แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ชนะเลิศท้ังสองระดับ ม.ต้น ม. ปลาย เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค และ 
ระดับชาติ 

 ๘. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝังปฏิบัติด้านคุณธรรม 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้ด าเนินการจัดการแบ่งเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้นดูแล
รับผิดชอบ เพื่อสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ รักความสะอาด รักโรงเรียน ทางโรงเรียนได้จัดที่นั่ง
พักผ่อนไว้ทุกอาคารอย่างเพียงพอ เพ่ือไว้ให้นักเรียน ผู้ปกครอง หรือครูได้นั่งพักผ่อน นั่งท ากิจกรรม นั่งอ่านหนังสือท า
การบ้านส าหรับนักเรียน มีบรรยากาศร่มรื่นมีสวนหย่อม ทุกอาคารจะมีการปลูกต้นไม้ให้ความร่มรื่นพร้อมทั้งให้ความ
สวยงามทัง้ไม้ดอก ไม้ประดับ พร้อมมีห้องเรียนรู้จริยธรรมอาคาร ๓ และเป็นศูนย์สนามสอบธรรมศึกษาท่ีมีนักเรียนเข้า
สอบเป็นจ านวนมากในแต่ละปีการศึกษา 

 ๙. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด 

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (คุณธรรมอัตลักษณ์) 

อัตลักษณ์โรงเรียน : ยิ้มง่าย ทักทาย  ไหว้สวย ช่วยเหลือ 

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความรับผิดชอบ ๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

๒. ตรงต่อเวลา 

๓.แต่งกายถูกระเบียบตามท่ี 

ก าหนดในแต่ละวัน 

๔. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา 

๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

๒. มาโรงเรียนทันเวลาที่ 

ก าหนด 

๓. แต่งกายถูกระเบียบตาม 

ที่ก าหนดในแต่ละวัน 

๑. มีวินัยในตนเองปฏิบัติ 

ตามค าสั่งและกฎระเบียบ 

ของโรงเรียน 

๒. มาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

๓. รกัษาความสะอาดของ 

ห้องเรียนและส่วนรวม 
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คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

 

 

 

 

 

ที่ก าหนด 

๕. มีความประพฤติดี และเป็น
แบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๔. ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม 

เวลาที่ก าหนด 

๕. มีความประพฤติดี และ 

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๔. ดูแลทรัพย์สินของ 

โรงเรียน 

๕. มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 

ตามวัฒนธรรมไทย (ยิ้มง่าย 

ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลือ) 

๖. เชื่อฟังและอยู่ในโอวาท 

หรือค าแนะน าของครูทุกท่าน 

ความซ่ือสัตย์ ๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

จากโรงเรียน และนักเรียน 

๒. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 

๓. มีสัจจะ 

 

๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

จากโรงเรียน และนักเรียน 

๒. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 

๓. มีสัจจะ 

๔. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

๑. ตรงต่อเวลา (การมา
โรงเรียน, การเข้าห้องเรียน) 

๒. ไม่พูดโกหกหลอกลวง ลัก
ขโมยของผู้อ่ืน 

๓. ไม่ลอกการบ้านเพื่อน 

๔. รักษาค าพูดและค าสัญญา 

ต่อผู้อื่น 

๕. ไม่ทุจรติในการท าข้อสอบ 

มีจิตสาธารณะ ๑. ช่วยเหลืองานโรงเรียน 
ชุมชนด้วยความเต็มใจ 

๒. ช่วยเหลือให้การสนับสนุน 

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญ 

ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่าง 

เต็มความสามารถ 

 

๑. ช่วยเหลืองานโรงเรียน 

และชุมชนอย่างเต็มใจยิ่ง 

๒. ช่วยเหลืองานโรงเรียน
ชุมชนเต็มความรู้วามสามารถ 

๓. ช่วยเหลือผู้เรียนและเห็น 

ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

๑. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ 

เต็มใจและเต็มความสามารถ 

๒. รักษาทรัพย์สมบัติของ
โรงเรียน 

๓. ถือประโยชน์ของส่วนรวม 

เป็นส าคัญ 
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วิธีก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 ๑. การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 

 มีการประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะครู พร้อมกับคณะแกนน าเสนอคุณธรรมอัตลักษณ์และคณะครูทุกท่าน
ร่วมกันก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพิ่มเติม และร่วมกันรณรงค์ให้เกิดอัตลักษณ์กับนักเรียน 

 ๒. การสร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า 

 เบื้องต้นหลังจากได้รับหนังสือ ครูที่ได้การคัดเลือกจากโรงเรียนให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา พร้อมนักเรียน
แกนน า ได้กลับมาขยายผลในโรงเรียน โดยแต่งตั้งครูแกนน าในแต่ละสาระการเรียนรู้ ๑ ท่าน เพื่อให้กลับไปขยายผลให้
เพ่ือนครูในกลุ่มสาระของตนเข้าใจการด าเนินงาน และคัดเลือกแกนน านักเรียนในโรงเรียนมาห้องละ ๒ คน แต่ละ
ระดับชั้น โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีบทบาทส าคัญในชั้นอยู่แล้ว คือเป็นหัวหน้าชั้น และรองหัวหน้า มาท าการอบรมให้รู้
เข้าใจการมีบทบาทเพ่ือกลับไปสร้างความรู้ความเข้าใจในห้องของตน  (ม.๑-ม.๖) 

 ๓. การประชุมระดมสมอง 

 ก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

 ความรับผดิชอบ หมายถึง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีกิริยามารยาทเรียบร้อยตามวัฒนธรรมไทย( 
ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย ช่วยงาน) 

 ความซ่ือสัตย ์หมายถึง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีความซื่อสัตย์ไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากโรงเรียนและนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา มีสัจจะ ไม่ทุจริต และมีความสามัคคีในหมู่
คณะ 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ให้การช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจเต็มความรู้ความสามารถ รักษาสาธารณะสมบัติของโรงเรียนและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา มีความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีกิริยามารยาท
เรียบร้อยตามวัฒนธรรม (ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลอื) มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากโรงเรียน
และนักเรียน ตรงต่อเวลา มีสัจจะ ไม่ทุจริต และมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ ให้การช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ รักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 
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 ๔. การจัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความรับผิดชอบ ๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมาย 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓.แต่งกายถูกระเบียบตามท่ี 
ก าหนดในแต่ละวัน 
๔. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา 
ที่ก าหนด 
๕. มีความประพฤติดี และเป็น
แบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 

๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
๒. มาโรงเรียนทันเวลาที่ 
ก าหนด 
๓. แต่งกายถูกระเบียบตาม 
ที่ก าหนดในแต่ละวัน 
๔. ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม 
เวลาที่ก าหนด 
๕. มีความประพฤติดี และ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

๑. มีวินัยในตนเองปฏิบัติ 
ตามค าสั่งและกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 
๒. มาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๓. รักษาความสะอาดของ 
ห้องเรียนและส่วนรวม 
๔. ดูแลทรัพย์สินของ 
โรงเรียน 
๕. มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
ตามวัฒนธรรมไทย (ยิ้มง่าย 
ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลือ) 
๖. เชื่อฟังและอยู่ในโอวาท 
หรือค าแนะน าของครูทุกท่าน 

ความซ่ือสัตย์ ๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 
จากโรงเรียน และนักเรียน 
๒. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 
๓. มีสัจจะ 
 

๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 
จากโรงเรียน และนักเรียน 
๒. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 
๓. มีสัจจะ 
๔. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

๑. ตรงต่อเวลา (การมา
โรงเรียน, การเข้าห้องเรียน) 
๒. ไม่พูดโกหกหลอกลวง ลัก
ขโมยของผู้อ่ืน 
๓. ไม่ลอกการบ้านเพื่อน 
๔. รักษาค าพูดและค าสัญญา 
ต่อผู้อื่น 
๕. ไม่ทุจริตในการท าข้อสอบ 

มีจิตสาธารณะ ๑. ช่วยเหลืองานโรงเรียน 
ชุมชนด้วยความเต็มใจ 
๒. ช่วยเหลือให้การสนับสนุน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่าง 
เต็มความสามารถ 
 

๑. ช่วยเหลืองานโรงเรียน 
และชุมชนอย่างเต็มใจยิ่ง 
๒. ช่วยเหลืองานโรงเรียนและ 
ชุมชนอย่างเต็มความรู้ความ 
สามารถ 
๓. ช่วยเหลือผู้เรียนและเห็น 
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
 

๑. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ 
เต็มใจและเต็มความสามารถ 
๒. รักษาทรัพย์สมบัติของ
โรงเรียน 
๓. ถือประโยชน์ของส่วนรวม 
เป็นส าคัญ 
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การก าหนดวิธีและการบรรลุเป้าหมาย 

 ๑. การวางแผน/ การจัดท าโครงงานคุณธรรม (การจัดท าแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน หรือแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี) 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามนโยบาย โดยมีการประชุม ระดม
ความคิดจากคณะครู และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๒. การเป็นแบบอย่างที่ดี 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โดยคณะกรรมการสภา
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนในทุก ๆ ด้าน ให้กับนักเรียน นอกจากนั้นยังมีการ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องโดยคัดเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้าชั้นเรียน เข้าท างานในแต่ละฝ่าย มีการฝ่าย
ดูแลติดตามเพ่ือนๆเรื่องการเรียน ฝ่ายกิจกรรมร่วมท างานกับครู ฝ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง ฝ่ายจราจรจิตอาสา และ
สารวัตรนักเรียนติดตามดูแลพฤติกรรมเสี่ยงร่วมท างานกับครูในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ระดับชั้นนักเรียนคอยท าหน้าที่สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนในห้องเรียนอีกด้วย รวมกันแก้ปัญหาจัดระบบ
ดูแลเบื้องต้น ในปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้จะมีการส่งต่อปัญหาไปท่ีครูฝ่ายกิจการนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเข้าท าการ
ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ๓. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการบริหารจัดสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น มีที่นั่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสนาม
หญ้า สนามหย่อม พร้อมทั้งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับที่ให้ร่มเงาและความสวยงาม สามารถนั่งอ่านหนังสือ ท าการบ้าน 
ท ากิจกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีห้องเรียนจริยธรรม และมีห้องประชุมสามารถท ากิจกรรมด้านคุณธรรม
ไหว้พระสวดมนต์ อบรมจิตใจให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอ 

 ๔. การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรยีน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมเข้าในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการในแผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยังก าหนดให้ครูผู้สอน
เข้มงวดในเรื่องระเบียบวินัยของผู้เรียน มีการดูแลติดตามเรื่องกิริยามารยาทและการเรียนให้กับนักเรียน 

 ๕. การบรูณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาติ สัจจะ 
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และจิตอาสา พร้อมกับสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในวิชาแนะแนว กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
โดยให้นักเรียนได้ท างานช่วยงานครู โรงเรียน ผู้ปกครอง อีกทั้งยังมีกลุ่มงานฝ่ายกิจการนักเรียน งานพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จัดให้มีการไหว้พระสวดมนต์ ท าสมาธิ แผ่เมตตา ในการท ากิจกรรมทุกเช้าหน้าเสาธง และ
ในชั่วโมงสุดท้ายมีกิจกรรมให้นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ท านองสรภัญญะ พร้อมทั้งนั่งสมาธิ แผ่เมตตา และรับฝังการ
อบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในทุกเย็นวันศุกร์ 
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 โครงงานโรงเรียนคุณธรรม 

คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ ๑ 

ความรับผิดชอบ 
โครงงาน “รับผิดชอบดี มีความสุข” ชั้น ม. ๑/๑ 
โครงงาน “โรงเรียนสะอาด ต้นไม้สีเขียว” ชั้น ม. ๑/๕ 
โครงงาน “โฮมเวิร์ค  เวิร์คพ้อยด์” ชั้น ม. ๑/๒ 
โครงงาน “คลีนมายด์ คลีนรูม” ชั้น ม. ๒/๑ 
โครงงาน “อย่าเป็นดินพอกหางหมูรีบดูรีบท า” ชั้น ม. ๒/๒ 
โครงงาน “ปลูกจิตส านึก ฝึกความรับผิดชอบ” ชั้น ม. ๑/๓ 
โครงงาน “ขยันเรียน เพียรศึกษา” ชั้น ม. ๓/๑ 
โครงงาน “ส่งงานไม่ครบ จบกัน” ชั้น ม. ๒/๕ 
โครงงาน “ รับผิดชอบกันวันละนิด จิตแจ่มใส” ชั้น ม. ๕/๑ 
โครงงาน “เข้าเรียนทันเวลาอย่าช้ากัน” ชั้น ม. ๔/๒ 
โครงงาน “การบ้าน คืองานของเรา” ชั้น ม. ๑/๘ 
โครงงาน “ส่งงานไม่ครบ พบ ร “ ชั้น ม. ๒/๗ 
โครงงาน “ขยันในวันนี้ จะดีในวันหน้า” ชั้น ม. ๖/๑ 
โครงงาน “ส่งงานช้า ปัญหาเกิด” ชั้น ม. ๔/๗ 
โครงงาน “ชวนเพื่อนเรียน” ชั้น ม. ๓/๕ 
โครงงาน “ห้องเรียนสะอาดปัดกวาดท า” ชั้น ม. ๕/๒ 
โครงงาน “ คุณ  นะ ท า จ าไว้” ชั้น ม. ๒/๔ 
โครงงาน “ขยะในมือท่านลงถังเถอะนะ” ชั้น ม. ๔/๕ 

 
คุณธรรมที่ ๒ 
การมีวินัย 

โครงงาน “โทษของการคุยเสียงดังในเวลาเรียน” ชั้น ม. ๑/๔ 
โครงงาน “การส่งเสริมวินัยในห้องเรียน” ชั้น ม. ๑/๖ 
โครงงาน “พัฒนาเวลาให้ดี เพ่ือการเรียนรู้” ชั้น ม. ๒/๓ 
โครงงาน “เก็บโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเข้าห้องเรียน” ชั้น ม. ๓/๒ 
โครงงาน “ส่งงานให้ตรงเวลา” ชั้น ม. ๓/๓ 
โครงงาน “ไม่มาโรงเรียนสาย” ชั้น ม. ๔/๑ 
โครงงาน “แต่งกายให้ถูกต้อง” ชั้น ม. ๖/๒ 
โครงงาน “มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย” ชั้น ม. ๔/๓ 
โครงงาน “เข้าแถวอย่างมีวินัย” ชั้น ม. ๓/๔ 
โครงงาน  “มีวินัย ข้ามถนนอย่างปลอดภัย” ชั้น ม. ๑/๑๐ 
โครงงาน  “ชีวิตจะดีเพราะมีวินัย” ชั้น ม. ๓/๖ 
โครงงาน  “ขยะในมือน้องต้องลงถังขยะ” ชั้น ม. ๖/๓ 
โครงงาน   “แต่งตัวดีมีระเบียบวินัย” ชั้น ม. ๕/๓ 
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คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ ๒ 
การมีวินัย 

โครงงาน “Uniform Perfect” ชั้น ม. ๔/๔ 
โครงงาน “ไม่เล่นกันขณะเรียน” ชั้น ม. ๕/๔ 
โครงงาน “การส่งเสริมวินัยในห้องเรียน” ชั้น ม ๖/๕ 
โครงงาน “โรงเรียนเราจะน่าอยู่ถ้าหนูๆมีวินัย” ชั้น ม. ๑/๗ 
โครงงาน “วินัยดีมีสุข” ชั้น ม. ๓/๗ 
โครงงาน “ระเบียบวินัยมีไว้ให้ปฏิบัติตาม” ชั้น ม.๒/๖ 
โครงงาน “ใส่หมวกกันน้อคก่อนสตาร์ท” ชั้น ม. ๑/๘ 
โครงงาน “ชาติจะดีเพราะมีวินัย” ชั้น ม. ๑/๙ 
โครงงาน “มีวินัยน าไปให้วิเศษ” ชั้น ม. ๔/๖ 

คุณธรรมที่  ๓ 
การมีจิตอาสา 

โครงงาน “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ” ชั้น ม. ๑/๑๑ 
โครงงาน “ตู้น้ าเจ้าระเบียบ” ชั้น ม. ๒/๘ 
โครงงาน “สร้างบารมีด้วยการเสียสละ” ชั้น ม. ๕/๕ 
โครงงาน “โรงเรียนสวยด้วยมือเรา” ชั้น ม. ๖/๔ 
โครงงาน “ขยะรีไซเคิล” ชั้น ม. ๕/๖ 
โครงงาน “ทิ้งขยะลงถังสตางค์จะกลับมา” ชั้น ม. ๖/๖ 
โครงงาน “สวนสวยด้วยมือเรา” ชั้น ม. ๓/๘ 
โครงงาน “โรงอาหารที่รัก” ชั้น ม. ๖/๗ 
โครงงาน “รดน้ าให้ฉันเพ่ือวันบานสะพรั่ง” ชั้น ม. ๕/๗ 
โครงงาน “จิตอาสาพาให้ฉันได้บุญ” ชั้น ม. ๒/๙ 
โครงงาน “ผึ้งงานขันอาสา” ชั้น ม. ๒/๑๐ 
โครงงาน “ห้องน้ าสุดสวยช่วยท าให้สุขสันต์” ชั้น ม. ๓/๑๐ 
โครงงาน “ร่วมมือกันวันละนิดจิตแจ่มใส” ชั้น ม. ๒/๑๑ 
โครงงาน  “สุขา  สังฆัสสะ  สามัคคี” ชั้น ม. ๓/๑๑ 
โครงงาน  “ร่วมมือร่วมใจเราไปด้วยกัน” ชั้น ปวช. ๑ 
โครงงาน  “bye bye นายขยะ แยกก่อนทิ้งนะ” ชั้น ปวช. ๒ 
โครงงาน  “สวนหย่อมที่รัก” ชั้น ปวช. ๓ 
โครงงาน       
โครงงาน     
โครงงาน     
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เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

การสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน 

 มีการประชุมประจ าเดือน เพ่ือสร้างความเข้าใจ เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงาน รวมถึงร่วมมือกัน
แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมที่บรรลุประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

การสร้างแกนน า (ครู- นักเรยีน) เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 

 ครูตัวแทนกลุ่มสาระเรียนรู้จะเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และตัวแทนจากคณะกรรมการ
สภานักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสภาห้องเรียน หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าชั้น เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม 

การนิเทศภายใน และการนิเทศติดตามโดยนิเทศอาสาของ มยส. 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการนิเทศภายใน โดยครูนิเทศกันเอง ครูแกนน าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นผู้นิเทศ และผู้บริหารเป็นผู้นิเทศ 

การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ 

 จัดให้มีการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีเป็นต้นแบบนักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

 มีการร่วมมือกับผู้ปกครองเครือข่าย และชุมชน ในการร่วมกันดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

การทบทวนหลักการปฏิบัติงาน : AAR 

 มีการประชุมประจ าเดือนระดมความคิดเพ่ือการด าเนินงานในเดือนที่ผ่านมา เพ่ือวางแผนหาแนวทางแก้ไข 
และน าไปพัฒนาในครั้งต่อไป 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอก เช่น วัดดอนเจดีย์  วัดชีธาราม วัดสระศรีเจริญ วัดธัญญวารี 
โรงเรียนต่าง ๆ ใกล้เคียงในกิจกรรม B.J. 1 Open House เปิดบ้านต้อนรับงานแข่งขันวิชาการโรงเรียน มี

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และยัง
ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่รถ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย องค์การบริหารส่วนต าบลสระกระโจม ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการเข้า
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
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การประเมินผลและการน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการประเมินผลโดยการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีมีอยู่ใน
แผนการจัดการการเรียนรู้ และประเมินโดยสังเกตจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 

การประชาสัมพันธ์ 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุน 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ดังนี้ 

 ๑. จัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทั้ง จัดกิจกรรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียน 
สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารโรงเรียน จัดรายการเสียงตามสาย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ๒. บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกไว้ในการเรียนการสอน และในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน 

 ๓. น าเสนอผลการจัดท าโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียนและจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานภายใน 

 ๔. การประชาสัมพันธ์จากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา ๒ ครั้ง และเครือข่ายกรรมการศึกษา
ของโรงเรียน 

  

ผลการด าเนินงาน 

 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลือ และยังปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม คือ มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ 

 

 ผลงานที่เกิดขึ้นกับคณะครู 

 คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีรางวัลเชิง
ประจักษ์มากมาย เช่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูดีเด่นแต่ละกลุ่มสาระ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เป็นต้น พร้อมกับ
ยังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีจิต
สาธารณะ 
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 ผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 

 คณะผู้บริหารโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างดีให้กับคณะครูและ
นักเรยีน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมกับสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นอย่างดี 

 

 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอกว่าเป็นโรงเรียนดีที่สอนให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย และมีความประพฤติดี ตลอดจนเป็นโรงเรียนที่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม 

 

 ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนักเรียน 

 นักเรียนสามารถน าอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งส่งผลให้นักเรียนรู้จัก
บทบาท หน้าที่ของตนเอง ที่จะตั้งใจเรียน ประพฤติตนเป็นลูกที่ดีช่วยงานพ่อแม่ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ผู้ปกครอง 

 

 ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จากทุกภาคส่วน ท าให้ชุมชนเป็นชุมชนที่ดี น่าอยู่ 
ลดปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ เพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี 

 

 องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

 เกิดการสร้างองค์ความรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีการให้เกิดการระดมความคิด ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียน ภายใต้บทความที่ว่า “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” 

 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

 ๑. การวางแผนและก าหนดโครงการกิจกรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้วางแผนก าหนดโครงการกิจกรรมในการด าเนินงาน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
เป็นกระบวนการ เป็นระบบที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่อง 
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 ๒. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่วนส าคัญ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม จะเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและเป็นขวัญก าลังใจให้ค าปรึกษากับคณะครูและนักเรียนในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน 
 

 ๓. ครูแกน าและนักเรียนแกนน า 

 จากการอบรมครูแกนน าและนักเรียนแกนน าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ แล้วน ามาขยายผลให้กับเพ่ือนๆ
ในโรงเรียนได้เข้าใจ และเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคัญและเป็นทีมหลักในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายของหลักการของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยจะใช้กระบวนการกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการน าคุณธรรมมาปรับใช้
ปฏิบัติเป็นจริยธรรมหรือเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อันน าไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสืบไป 
 

 ๔. ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล 

 การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ต้องเก่ียวข้องกับกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว 
และชุมชนที่นักเรียนอยู่ ที่ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงให้ความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม จึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ได้มากข้ึน 

 

 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ตระหนักเห็นความส าคัญของโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริหาร อีกท้ังครูแกนน าและนักเรียนแกนน าได้ร่วมกันท างาน
ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนจากคณะครูและนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม การด าเนินงานได้ผลตอบรับด้วยดี
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย 

 

 

 ๕. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอของผู้นิเทศ 

๑.นโยบายที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนมีมาก มีเป้าหมาย
คล้ายคลึงกัน เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนสุจริต 
โครงการโรงเรียนสีขาว ฯลฯ ท าให้ครูและบุคลากรมี

-ให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนโครงการ กิจกรรม 
บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้แผนงาน/โครงการหรือ
กิจกรรมของโรงเรียน ที่ท าอยู่ปรับให้เข้ากับนโยบายของ
หน่วยงาน ให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของทุกนโยบายที่
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ภาระงานเพิ่มข้ึน ท าให้ด าเนินงานได้ไม่เต็มที่ ก าหนดให้ท า 

๒. การท าโครงงานคุณธรรม นักเรียนในระดับ ม. ๑-๓ 
บางห้องยังไม่สามารถด าเนินงานได้ด้วยตนเอง  

- ควรให้ครูประจ าชั้นพานักเรียนของตนท ากิจกรรมโดย
ให้ชวนคิด ตั้งค าถาม ชวนท าไปตามข้ันตอน ยกย่อง
ชมเชย ให้ก าลังใจกับนักเรียน ใหม่ ๆ ย่อมท าไม่ได้ หรือ
ท าได้แต่ไม่ดี  ควรมีการดูแลก ากับ ติดตามการท า
โครงงานเป็นระยะ ๆ ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา
ให้กับนักเรียน 

 ๖. การด าเนินการของโรงเรยีนตามข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ การด าเนินการของโรงเรียนตาม
ข้อเสนอแนะ 

๑. นโยบายที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียน
มีมาก มีเป้าหมายคล้ายคลึงกัน เช่น 
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โครงการ
โรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนสี
ขาว ฯลฯ  ท าให้ครูและบุคลากรมี
ภาระงานเพิ่มมากข้ึน ท าให้
ด าเนินงานได้ไม่เต็มที่ 

-ให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผน
โครงการ กิจกรรม บูรณาการจัด
กระบวนการเรียนรู้แผนงาน/
โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน 
ที่ท าอยู่ปรับให้เข้ากับนโยบายของ
หน่วยงาน ให้ขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายของทุกนโยบายที่
ก าหนดให้ท า 

๑. โรงเรียนบูรณาการกิจกรรมใน
แผนงานหลักของโรงเรียนเข้ากับ
กิจกรรมแผนงานของหน่วยงานต้น
สังกัด และการท างานปกติเพ่ือลด
ภาระงาน ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ซ้ าซ้อน 

๒. การท าโครงงานคุณธรรม 
นักเรียนในระดับ ม. ๑-๓ บางห้อง
ยังไม่สามารถด าเนินงานได้ด้วย
ตนเอง 

- ควรให้ครูประจ าชั้นพานักเรียน
ของตนท ากิจกรรมโดยให้ชวนคิด ตั้ง
ค าถาม ชวนท าไปตามขั้นตอน ยก
ย่องชมเชย ให้ก าลังใจกับนักเรียน 
ใหม่ ๆ ย่อมท าไม่ได้ หรือท าได้แต่ไม่
ดี  ควรมีการดูแลก ากับ ติดตามการ
ท าโครงงานเป็นระยะ ๆ ให้
ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้กับ
นักเรียน 

๒. โรงเรียนมอบหมายให้ครูประจ า
ชั้นหรือครูที่ปรึกษาในระดับชั้น ม.๑ 
ถึง ม. ๓ อธิบายชี้แจงให้ความรู้
ความเข้าใจในการท าโครงงาน
คุณธรรมในแต่ละขั้นตอนอย่างช้าๆ 
แล้วใช้เทคนิคชวนคิด ตั้งค าถาม 
ชวนท าไปตามข้ันตอน ยกย่อง
ชมเชย ให้ก าลังใจกับนักเรียนด้วย
ความรัก ความปรารถนาดี 

 ๗. ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น  

 จากการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ผ่านมาโดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีกับนักเรียน นักเรียนมีการ
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนและอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งท าให้เกิดผลดีตามมาลดปัญหาต่าง ๆภายในโรงเรียน ครอบครัว ตลอดถึงชุมชน สังคม
ต่อไป 
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 ลงนาม................................................................. ลงนาม......................................................... 
                           (นางรวงทอง   ปิ่นเจริญ)   (นางจุฑามาศ    เห็นประเสริฐ ) 
                         ผู้นิเทศ        ผู้นิเทศ 
               ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑                        ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
    ลงนาม...............................................................      ลงนาม............................. ............................ 
                         (นายไชยพร       แย้มมี)           (นางภัณวดี        แก้วทิพย์) 
          ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑     ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
                            ผู้นิเทศ                  ผู้นิเทศ 
         ลงนาม......................................................................     ลงนาม........................................ .......................... 
                        (นายจรูญ           ยืนยง)                                     (นางสาวณัฏธิดา ชูอารมย์) 
         ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑          ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
                      ผู้นิเทศ               ผู้นิเทศ 
         
                                         ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบ 
                                          (นายนิคม     วงษ์สุวรรณ) 
                                       ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑  
 

ลงชื่อ................................................ผู้รับรองข้อมูล 
        (นางยอมรเทพ  ภัทรสุวรรณกิจ) 
         รองผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
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ข้อ ๑๕. กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรม ของนักเรียนปฏิบัติกจิกรรม ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม
ระหว่างโรงเรียน 
 โรงเรียนจะมีกจิกรรมเปิดบ้านสัปดาห์วิชาการ B.J.๑ Open Houses ชุมนุมตัวแทนกลุ่ม ชมรมแกนน า
คุณธรรมนักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมเรียนรู้ด้านคุณธรรม โพธิ์เงิน โพธิ์ทองประลองปัญญา  งานวัดประเพณีไทย 
พอเพียง ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย 
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กิจกรรม/ โพธิ์เงิน โพธิ์ทอง ประลองปัญญา/ งานวัดประเพณีไทย/  พอเพียงเคียงคู่วิถีไทย 
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ข้อ ๑๖. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด (ของปทีี่ขอรับการตรวจสอบ) 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.28 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.09 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.85 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.97 พอใช้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา 5.00 5.00 ดีมาก 
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มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

คะแนนรวม 100.00 84.70 ดี 

ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  84.70  คะแนน มีคุณภาพระดับ  ดี 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รับรอง  ไม่รับรอง 

กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ....................................................................................................................  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ โดยจัดให้มีการทดสอบทุกครั้งที่
สอนจบบทเรียน สอนซ่อมผู้เรียนที่ได้คะแนนน้อยเป็นรายบุคคล และสอนเสริมผู้ที่ได้คะแนนมากด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ิมความเข้มข้น หรือปรับปรุงกิจกรรมใหม่ เช่น การสอนภาคทฤษฎีด้วยการท าโครงงาน สอนโดยการบูร
ณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้สื่อนวัตกรรมที่น่าสนใจและใช้ระบบการวิจัยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ระดับดีขึ้นไป 

ก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาสองปี 

 2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรในเรื่องเนื้อหาสาระท้องถิ่นเพ่ิมเติมจากที่ด าเนินการอยู่แล้วให้เกิดความ
หลากหลาย และสร้างความเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิถี
ชีวิตชุมชน เห็นคุณค่าในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ครูควรมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นถึงความสามารถของผู้ เรียนเป็นรายบุคคลและจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งสถานศึกษามี
การส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน และมีการพัฒนาครูแต่ละคนอย่างเป็นระบบ ดังนั้นสถานศึกษาควรมี
การส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการพัฒนาวิทยฐานะของตนเองให้เป็นครูช านาญการพิเศษหรือครูเชี่ยวชาญให้เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานอื่นๆ เป็นแบบอย่างของการพัฒนาวิชาชีพครูต่อไป 
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4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยส่งเสริมแนวความคิดเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มุ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดข้ึนกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพของการท างานปกติของสถานศึกษา 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : มัธยมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 

คะแนน 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.51 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.28 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.09 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.85 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.97 พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 10.00 8.00 ดี 

มาตรฐานที่ 4 ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 84.70 ดี 
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1๕. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 1. ดา้นผลการจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาพัฒนา โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน การ
สอนแบบบูรณาการ ใช้สื่อนวัตกรรมที่น่าสนใจ เหมาะสมกับผู้เรียนรายบุคคล และใช้ระบบการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนในทุกภาคเรียน ซึ่งผู้เรียนกลุ่มอ่อนจะได้รับการพัฒนาโดยการสอนซ่อมเป็นรายบุคคล 
และผู้เรียนกลุ่มเก่งจะได้รับการพัฒนาโดยการสอนเสริมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมทั้งโรงเรียนได้ระดับดีเพ่ิมมากข้ึน 

2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงเนื้อหาสาระท้องถิ่น โดยน าวิทยากรในท้องถิ่นมาสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของเรื่องราวในท้องถิ่น และเห็นคุณค่าใน
เชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูทุกคนมีการพัฒนาวิทยฐานะของตนเองให้เป็นที่ยอมรับ โดยมีการจัดประเมิน
เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะในทุกปีการศึกษา นอกจากนั้นครูยังเข้ารับการอบรมโดยผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. และครูมี
ส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนาตนเองและวิชาชีพครูอยู่เสมอ เมื่อครูผู้สอนมีศักยภาพพร้อม 
การวางแผนและด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจึงเป็นไปอย่างมีระบบ ตั้งแต่การเตรียมความ
พร้อมของแผนการสอนที่มุ่งกิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ฝึกคิด 
แก้ปัญหา การสร้างสื่อนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้สร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้แนะน า ตลอดจนการประเมินผลตามสภาพจริง มีความหลากหลายรองรับตาม
บริบทการเรียนการสอน 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

ครูและบุคลากรทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านการศึกษาและในขอบเขตภาระงาน
ของตนที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

16. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

 16.1 การบริหารจัดการศึกษา 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  4  กลุ่มงาน 
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โดยแบ่งเป็น  

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
2. กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
3. กลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 
4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร แบบจุดเน้น 3 ด้าน คือ 

๑)  องค์กรเด่น 

      โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 มีภูมิทัศน์ สะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น จัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ ๓ ให้ผ่านเกณฑ์ทุกมาตรฐาน จัด
กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ิมอัตราการเข้าเรียน และลดอัตราการออกกลางคัน ใช้สื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารทนเทศ และกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดระบบการบริหารจัดการ
อย่างถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๒)  บุคลากรด ี

      ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการวิจัย พัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
วิจัย แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครูมีความรู้ความสามารถ ท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ 

ยกย่องเชิดชูครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 

๓)  นักเรียนดัง 

 3.1 ใฝ่ใจคุณธรรม 

 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านการประเมินคุณธรรม มีความส านึกในความเป็นไทย มีวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย และรู้รักสามัคคี มีความส านึกในวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมีส านึกที่ดีตามหลัก
คุณธรรม ๘ ประการ และการมีจิตอาสา 
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 3.2 ก้าวน าผลสัมฤทธิ์ 

     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมิน O-NET สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 3 ภาษา 

 ๓.3 คิดอ่านเขียนคล่อง  

       ผู้เรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 3.4 แซ่ซ้องศิลปะ ดนตรี กีฬา 

       ส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา แก่ผู้เรียน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลาย 
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สวนที่ ๓ 
 

ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
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ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (คุณธรรมอัตลักษณ์) 

อัตลักษณ์โรงเรียน : สืบสานภูมิปัญญา  มารยาทดี  กีฬาเด่น 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความรับผดิชอบ 

 

๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

๒. ตรงต่อเวลา 

๓.แต่งกายถูกระเบียบตามท่ี 

ก าหนดในแต่ละวัน 

๔. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา 

 

ที่ก าหนด 

๕. มีความประพฤติดี และเป็น
แบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

๒. มาโรงเรียนทันเวลาที่ 

ก าหนด 

๓. แต่งกายถูกระเบียบตาม 

ที่ก าหนดในแต่ละวัน 

๔. ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม 

เวลาที่ก าหนด 

๕. มีความประพฤติดี และ 

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๑. มีวินัยในตนเองปฏิบัติ 

ตามค าสั่งและกฎระเบียบ 

ของโรงเรียน 

๒. มาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

๓. รักษาความสะอาดของ 

ห้องเรียนและส่วนรวม 

๔. ดูแลทรัพย์สินของ 

โรงเรียน 

๕. มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 

ตามวัฒนธรรมไทย (ยิ้มง่าย 

ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลือ) 

๖. เชื่อฟังและอยู่ในโอวาท 

หรือค าแนะน าของครูทุกท่าน 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร คร ู นักเรียน 

ความรับผิดชอบ ๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

๒. ตรงต่อเวลา 

๓.แต่งกายถูกระเบียบตามท่ี 

๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

๒. มาโรงเรียนทันเวลาที่ 

ก าหนด 

๑. มีวินัยในตนเองปฏิบัติ 

ตามค าสั่งและกฎระเบียบ 

ของโรงเรียน 

๒. มาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
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ก าหนดในแต่ละวัน 

๔. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา 

 

ที่ก าหนด 

๕. มีความประพฤติดี และเป็น
แบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓. แต่งกายถูกระเบียบตาม 

ที่ก าหนดในแต่ละวัน 

๔. ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม 

เวลาที่ก าหนด 

๕. มีความประพฤติดี และ 

เป็นแบบอย่างที่ดี 

๓. รักษาความสะอาดของ 

ห้องเรียนและส่วนรวม 

๔. ดูแลทรัพย์สินของ 

โรงเรียน 

๕. มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 

ตามวัฒนธรรมไทย (ยิ้มง่าย 

ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลือ) 

๖. เชื่อฟังและอยู่ในโอวาท 

หรือค าแนะน าของครูทุกท่าน 

 

 

ความซ่ือสัตย์ ๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

จากโรงเรียน และนักเรียน 

๒. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 

๓. มีสัจจะ 

 

๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 

จากโรงเรียน และนักเรียน 

๒. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 

๓. มีสัจจะ 

๔. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

๑. ตรงต่อเวลา (การมา
โรงเรียน, การเข้าห้องเรียน) 

๒. ไม่พูดโกหกหลอกลวง ลัก
ขโมยของผู้อ่ืน 

๓. ไม่ลอกการบ้านเพื่อน 

๔. รักษาค าพูดและค าสัญญา 

ต่อผู้อื่น 

๕. ไม่ทุจริตในการท าข้อสอบ 

 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

มีจิตสาธารณะ ๑. ช่วยเหลืองานโรงเรียน 
ชุมชนด้วยความเต็มใจ 

๒. ช่วยเหลือให้การสนับสนุน 

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญ 

๑. ช่วยเหลืองานโรงเรียน 

และชุมชนอย่างเต็มใจยิ่ง 

๒. ช่วยเหลืองานโรงเรียน
ชุมชนเต็มความรู้วามสามารถ 

๑. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ 

เต็มใจและเต็มความสามารถ 

๒. รักษาทรัพย์สมบัติของ
โรงเรียน 
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ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่าง 

เต็มความสามารถ 

 

๓. ช่วยเหลือผู้เรียนและเห็น 

ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 

เป็นส าคัญ 

๓. ถือประโยชน์ของส่วนรวม 

เป็นส าคัญ 

 

วิธีก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 ๑. การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 

 มีการประชุมสร้างความเข้าใจกับคณะครู พร้อมกับคณะแกนน าเสนอคุณธรรมอัตลักษณ์และคณะครูทุกท่าน
ร่วมกันก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพิ่มเติม และร่วมกันรณรงค์ให้เกิดอัตลักษณ์กับนักเรียน 

 

 ๒. การสร้างครูแกนน าและนักเรียนแกนน า 

 เบื้องต้นหลังจากได้รับหนังสือ ครูที่ได้การคัดเลือกจากโรงเรียนให้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา พร้อมนักเรียน
แกนน า ได้กลับมาขยายผลในโรงเรียน โดยแต่งตั้งครูแกนน าในแต่ละสาระการเรียนรู้ ๑ ท่าน เพื่อให้กลับไปขยายผลให้
เพ่ือนครูในกลุ่มสาระของตนเข้าใจการด าเนินงาน และคัดเลือกแกนน านักเรียนในโรงเรียนมาห้องละ ๒ คน แต่ละ
ระดับชั้น โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีบทบาทส าคัญในชั้นอยู่แล้ว คือเป็นหัวหน้าชั้น และรองหัวหน้า มาท าการอบรมให้รู้
เข้าใจการมีบทบาทเพ่ือกลับไปสร้างความรู้ความเข้าใจในห้องของตน  (ม.๑-ม.๖) 

 

 ๓. การประชุมระดมสมอง 

 ก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

 ความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีกิริยามารยาทเรียบร้อยตามวัฒนธรรมไทย( 
ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย ช่วยงาน) 

 ความซ่ือสัตย ์หมายถึง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีความซื่อสัตย์ไม่
แสวงหาผลประโยชน์จากโรงเรียนและนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา มีสัจจะ ไม่ทุจริต และมีความสามัคคีในหมู่
คณะ 

 

 มีจิตสาธารณะ หมายถึง ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ให้การช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความเต็มใจเต็มความรู้ความสามารถ รักษาสาธารณะสมบัติของโรงเรียนและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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 ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา มีความรับผิดชอบ หมายถึง ผู้บริหาร คณะครู
และนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน มีกิริยามารยาท
เรียบร้อยตามวัฒนธรรม (ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลอื) มีความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากโรงเรียน
และนักเรียน ตรงต่อเวลา มีสัจจะ ไม่ทุจริต และมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ ให้การช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ความเต็มใจอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถ รักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนและถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ส าคัญ 

 

 ๔. การจัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความรับผิดชอบ ๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
๒. ตรงต่อเวลา 
๓.แต่งกายถูกระเบียบตามท่ี 
ก าหนดในแต่ละวัน 
๔. ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา 
ที่ก าหนด 
๕. มีความประพฤติดี และเป็น
แบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 

๑. รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
๒. มาโรงเรียนทันเวลาที่ 
ก าหนด 
๓. แต่งกายถูกระเบียบตาม 
ที่ก าหนดในแต่ละวัน 
๔. ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม 
เวลาที่ก าหนด 
๕. มีความประพฤติดี และ 
เป็นแบบอย่างที่ดี 

๑. มีวินัยในตนเองปฏิบัติ 
ตามค าสั่งและกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 
๒. มาโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๓. รักษาความสะอาดของ 
ห้องเรียนและส่วนรวม 
๔. ดูแลทรัพย์สินของ 
โรงเรียน 
๕. มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 
ตามวัฒนธรรมไทย (ยิ้มง่าย 
ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลือ) 
๖. เชื่อฟังและอยู่ในโอวาท 
หรือค าแนะน าของครูทุกท่าน 
 

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมเชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความซ่ือสัตย์ ๑. ไมแ่สวงหาผลประโยชน์ 
จากโรงเรียน และนักเรียน 
๒. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 
๓. มีสัจจะ 
 

๑. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 
จากโรงเรียน และนักเรียน 
๒. ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 
๓. มีสัจจะ 
๔. มีความสามัคคีในหมู่คณะ 

๑. ตรงต่อเวลา (การมา
โรงเรียน, การเข้าห้องเรียน) 
๒. ไม่พูดโกหกหลอกลวง ลัก
ขโมยของผู้อ่ืน 
๓. ไม่ลอกการบ้านเพื่อน 
๔. รักษาค าพูดและค าสัญญา 
ต่อผู้อื่น 
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๕. ไม่ทุจริตในการท าข้อสอบ 
มีจิตสาธารณะ ๑. ช่วยเหลืองานโรงเรียน 

ชุมชนด้วยความเต็มใจ 
๒. ช่วยเหลือให้การสนับสนุน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่าง 
เตม็ความสามารถ 
 

๑. ช่วยเหลืองานโรงเรียน 
และชุมชนอย่างเต็มใจยิ่ง 
๒. ช่วยเหลืองานโรงเรียนและ 
ชุมชนอย่างเต็มความรู้ความ 
สามารถ 
๓. ช่วยเหลือผู้เรียนและเห็น 
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
 

๑. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ 
เต็มใจและเต็มความสามารถ 
๒. รักษาทรัพย์สมบัติของ
โรงเรียน 
๓. ถือประโยชน์ของส่วนรวม 
เป็นส าคัญ 

 

การก าหนดวิธีและการบรรลุเป้าหมาย 

 ๑. การวางแผน/ การจัดท าโครงงานคุณธรรม (การจัดท าแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน หรือแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี) 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามนโยบาย โดยมีการประชุม ระดม
ความคิดจากคณะครู และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๒. การเป็นแบบอย่างที่ดี 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โดยคณะกรรมการสภา
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนในทุก ๆ ด้าน ให้กับนักเรียน นอกจากนั้นยังมีการ
คัดเลือกตัวแทนนักเรียนในแต่ละห้องโดยคัดเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้าชั้นเรียน เข้าท างานในแต่ละฝ่าย มีการฝ่าย
ดูแลติดตามเพ่ือนๆเรื่องการเรียน ฝ่ายกิจกรรมร่วมท างานกับครู ฝ่ายกิจกรรมหน้าเสาธง ฝ่ายจราจรจิตอาสา และ
สารวัตรนักเรียนติดตามดูแลพฤติกรรมเสี่ยงร่วมท างานกับครูในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และครูผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ระดับชั้นนักเรียนคอยท าหน้าที่สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนในห้องเรียนอีกด้วย รวมกันแก้ปัญหาจัดระบบ
ดูแลเบื้องต้น ในปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้จะมีการส่งต่อปัญหาไปท่ีครูฝ่ายกิจการนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเข้าท าการ
ดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 ๓. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการบริหารจัดสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น มีที่นั่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีสนาม
หญ้า สนามหย่อม พร้อมทั้งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับที่ให้ร่มเงาและความสวยงาม สามารถนั่งอ่านหนังสือ ท าการบ้าน 
ท ากิจกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน มีห้องเรียนจริยธรรม และมีห้องประชุมสามารถท ากิจกรรมด้านคุณธรรม
ไหว้พระสวดมนต์ อบรมจิตใจให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอ 

 ๔. การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรยีน 
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 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมเข้าในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการในแผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยังก าหนดให้ครูผู้สอน
เข้มงวดในเรื่องระเบียบวินัยของผู้เรียน มีการดูแลติดตามเรื่องกิริยามารยาทและการเรียนให้กับนักเรียน 

 ๕. การบรูณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาติ สัจจะ 
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และจิตอาสา พร้อมกับสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในวิชาแนะแนว กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
โดยให้นักเรียนได้ท างานช่วยงานครู โรงเรียน ผู้ปกครอง อีกทั้งยังมีกลุ่มงานฝ่ายกิจการนักเรียน งานพัฒนาส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน จัดให้มีการไหว้พระสวดมนต์ ท าสมาธิ แผ่เมตตา ในการท ากิจกรรมทุกเช้าหน้าเสาธง และ
ในชั่วโมงสุดท้ายมีกิจกรรมให้นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ท านองสรภัญญะ พร้อมทั้งนั่งสมาธิ แผ่เมตตา และรับฝังการ
อบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในทุกเย็นวันศุกร์ 

 

 โครงงานโรงเรียนคุณธรรม 

คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ ๑ 

ความรับผิดชอบ 
โครงงาน “รับผิดชอบดี มีความสุข” ชั้น ม. ๑/๑ 
โครงงาน “โรงเรียนสะอาด ต้นไม้สีเขียว” ชั้น ม. ๑/๕ 
โครงงาน “โฮมเวิร์ค  เวิร์คพ้อยด์” ชั้น ม. ๑/๒ 
โครงงาน “คลีนมายด์ คลีนรูม” ชั้น ม. ๒/๑ 
โครงงาน “อย่าเป็นดินพอกหางหมูรีบดูรีบท า” ชั้น ม. ๒/๒ 
โครงงาน “ปลูกจิตส านึก ฝึกความรับผิดชอบ” ชั้น ม. ๑/๓ 
โครงงาน “ขยันเรียน เพียรศึกษา” ชั้น ม. ๓/๑ 
โครงงาน “ส่งงานไม่ครบ จบกัน” ชั้น ม. ๒/๕ 
โครงงาน “ รับผิดชอบกันวันละนิด จิตแจ่มใส” ชั้น ม. ๕/๑ 
โครงงาน “เข้าเรียนทันเวลาอย่าช้ากัน” ชั้น ม. ๔/๒ 
โครงงาน “การบ้าน คืองานของเรา” ชั้น ม. ๑/๘ 
โครงงาน “ส่งงานไม่ครบ พบ ร “ ชั้น ม. ๒/๗ 
โครงงาน “ขยันในวันนี้ จะดีในวันหน้า” ชั้น ม. ๖/๑ 
โครงงาน “ส่งงานช้า ปัญหาเกิด” ชั้น ม. ๔/๗ 

คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
ความรับผิดชอบ(ต่อ) โครงงาน “ชวนเพื่อนเรียน” ชั้น ม. ๓/๕ 

โครงงาน “ห้องเรียนสะอาดปัดกวาดท า” ชั้น ม. ๕/๒ 
โครงงาน “ คุณ  นะ ท า จ าไว้” ชั้น ม. ๒/๔ 
โครงงาน “ขยะในมือท่านลงถังเถอะนะ” ชั้น ม. ๔/๕ 

คุณธรรมที่ ๒ 
การมีวินัย 

โครงงาน “โทษของการคุยเสียงดังในเวลาเรียน” ชั้น ม. ๑/๔ 
โครงงาน “การส่งเสริมวินัยในห้องเรียน” ชั้น ม. ๑/๖ 
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โครงงาน “พัฒนาเวลาให้ดี เพ่ือการเรียนรู้” ชั้น ม. ๒/๓ 
โครงงาน “เก็บโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเข้าห้องเรียน” ชั้น ม. ๓/๒ 
โครงงาน “ส่งงานให้ตรงเวลา” ชั้น ม. ๓/๓ 
โครงงาน “ไม่มาโรงเรียนสาย” ชั้น ม. ๔/๑ 
โครงงาน “แต่งกายให้ถูกต้อง” ชั้น ม. ๖/๒ 
โครงงาน “มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย” ชั้น ม. ๔/๓ 
โครงงาน “เข้าแถวอย่างมีวินัย” ชั้น ม. ๓/๔ 
โครงงาน  “มีวินัย ข้ามถนนอย่างปลอดภัย” ชั้น ม. ๑/๑๐ 
โครงงาน  “ชีวิตจะดีเพราะมีวินัย” ชั้น ม. ๓/๖ 
โครงงาน  “ขยะในมือน้องต้องลงถังขยะ” ชั้น ม. ๖/๓ 
โครงงาน   “แต่งตวัดีมีระเบียบวินัย” ชั้น ม. ๕/๓ 
โครงงาน “Uniform Perfect” ชั้น ม. ๔/๔ 
โครงงาน “ไม่เล่นกันขณะเรียน” ชั้น ม. ๕/๔ 
โครงงาน “การส่งเสริมวินัยในห้องเรียน” ชั้น ม ๖/๕ 
โครงงาน “โรงเรียนเราจะน่าอยู่ถ้าหนูๆมีวินัย” ชั้น ม. ๑/๗ 
โครงงาน “วินัยดีมีสุข” ชั้น ม. ๓/๗ 
โครงงาน “ระเบียบวินัยมีไว้ให้ปฏิบัติตาม” ชั้น ม.๒/๖ 
โครงงาน “ใส่หมวกกันน้อคก่อนสตาร์ท” ชั้น ม. ๑/๘ 
โครงงาน “ชาติจะดีเพราะมีวินัย” ชั้น ม. ๑/๙ 
โครงงาน “มีวินัยน าไปให้วิเศษ” ชั้น ม. ๔/๖ 

คุณธรรมที่  ๓ 
การมีจิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
 

คุณธรรมเป้าหมาย 

โครงงาน “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ” ชั้น ม. ๑/๑๑ 
โครงงาน “ตู้น้ าเจ้าระเบียบ” ชั้น ม. ๒/๘ 
โครงงาน “สร้างบารมีด้วยการเสียสละ” ชั้น ม. ๕/๕ 
โครงงาน “โรงเรียนสวยด้วยมือเรา” ชั้น ม. ๖/๔ 
โครงงาน “ขยะรีไซเคิล” ชั้น ม. ๕/๖ 
โครงงาน “ทิ้งขยะลงถังสตางค์จะกลับมา” ชั้น ม. ๖/๖ 
โครงงาน “สวนสวยด้วยมือเรา” ชั้น ม. ๓/๘ 
โครงงาน “โรงอาหารที่รัก” ชั้น ม. ๖/๗ 

 
โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 

โครงงาน “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ” ชั้น ม. ๑/๑๑ 
โครงงาน “ตู้น้ าเจ้าระเบียบ” ชั้น ม. ๒/๘ 
โครงงาน “สร้างบารมีด้วยการเสียสละ” ชั้น ม. ๕/๕ 
โครงงาน “โรงเรียนสวยด้วยมือเรา” ชั้น ม. ๖/๔ 
โครงงาน “ขยะรีไซเคิล” ชั้น ม. ๕/๖ 



รายงานผลการด าเนินงานโรงเรียน สพฐ. ระดับ ๓ ดาว บ.จ.๑        ๑๗๖ 

 

โครงงาน “ทิ้งขยะลงถังสตางค์จะกลับมา” ชั้น ม. ๖/๖ 
โครงงาน “สวนสวยด้วยมือเรา” ชั้น ม. ๓/๘ 
โครงงาน “โรงอาหารที่รัก” ชั้น ม. ๖/๗ 
โครงงาน “รดน้ าให้ฉันเพ่ือวันบานสะพรั่ง” ชั้น ม. ๕/๗ 
โครงงาน “จิตอาสาพาให้ฉันได้บุญ” ชั้น ม. ๒/๙ 
โครงงาน “ผึ้งงานขันอาสา” ชั้น ม. ๒/๑๐ 
โครงงาน “ห้องน้ าสุดสวยช่วยท าให้สุขสันต์” ชั้น ม. ๓/๑๐ 
โครงงาน “ร่วมมือกันวันละนิดจิตแจ่มใส” ชั้น ม. ๒/๑๑ 
โครงงาน  “สุขา  สังฆัสสะ  สามัคคี” ชั้น ม. ๓/๑๑ 
โครงงาน  “ร่วมมือร่วมใจเราไปด้วยกัน” ชั้น ปวช. ๑ 
โครงงาน  “bye bye นายขยะ แยกก่อนทิ้งนะ” ชั้น ปวช. ๒ 
โครงงาน  “สวนหย่อมที่รัก” ชั้น ปวช. ๓ 
  
  
  

 
 
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน 

 มีการประชุมประจ าเดือน เพ่ือสร้างความเข้าใจ เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงาน รวมถึงร่วมมือกัน
แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมที่บรรลุประสิทธิผลตามเป้าหมาย ผู้บริหาร ครู วางแผนพัฒนางาน 
คุณธรรมขึ้นในโรงเรียน โดยมีนักเรียนเป็นทีมงานปฏิบัติงานร่วมกันทั้งโรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงาน 
ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของโรงเรียน เพื่อเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน จัดท า
โครงงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
สร้างเครือข่ายสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการและมีการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

การสร้างแกนน า (ครู- นักเรยีน) เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 

 ครูตัวแทนกลุ่มสาระเรียนรู้จะเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และตัวแทนจากคณะกรรมการ
สภานักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสภาห้องเรียน หัวหน้าชั้น รองหัวหน้าชั้น เป็นแกนน าในการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม 
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การนิเทศภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการนิเทศภายใน โดยครูนิเทศกันเอง ครูแกนน าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นผู้นิเทศ และผู้บริหารเป็นผู้นิเทศ โรงเรียนมีการนิเทศติดตามภายในอย่างสม่ าเสมอ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็น
ทางการ ผู้บริหาร หัวหน้างานแต่ละฝ่าย หน้าหน้าสายชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้นิเทศให้ ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันแก้ปัญหา ท าให้ได้องค์ความรู้มาใช้
ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย และได้รับการนิเทศติดตาม จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี อย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญและก าลังใจ ให้กับโรงเรียน ท าให้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน เช่น การจัดท าคุณธรรมเป้าหมาย คุณธรรมอัตลักษณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
การใช้โครงงานคุณธรรมของ นักเรียนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคุณธรรม ท าให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางพัฒนา
ไปสู่โรงเรียน คุณธรรมได้อย่างชัดเจน  

 

การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ 

การส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนเห็นเชิงประจักษ์ โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุน และ การเสริมแรงด้วยการคัดสรรเลือก
นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีมีการประกาศยก ย่อง ชื่นชม มอบเกียรติบัตรและกระตุ้นให้เกิดการ
เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการส่งเสริม สนับสนุน เชิดชู ยกเป็นตัวอย่างให้สาธารณชนรับรู้การท าความดีและจัดค่ายยุวชน
คนดี เพื่อให้นักเรียนน าเสนอผลงานและได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดให้มีการสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่มีพฤติกรรมดีเป็นต้นแบบนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

 

การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

 มีการร่วมมือกับผู้ปกครองเครือข่าย และชุมชน ในการร่วมกันดูแลและช่วยเหลือนักเรียนผู้บริหารให้โอกาสทุก
กลุ่มมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ค าแนะน าให้โอกาสร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมชื่นชมความส าเร็จในการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ โดย
ใช้แผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการเป็น เครื่องมือ ในการปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างยั่งยืน รวมทั้งมอบหมายให้ครูประจ าชั้นจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนร่วมกันท าโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน ซึ่งเป็นโครงงานที่นักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกัน
เลือก ร่วมกันท าทุกคนมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติจริง ให้ครูบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้และแผนงาน/ โครงการหรือ
กิจกรรมของโรงเรียน (Integrated learning process and plans) ที่ท าอยู่ให้ขับเคลื่อน ไปสู่คุณธรรมเป้าหมายที่
ก าหนดที่สะท้อนคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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การทบทวนหลักการปฏิบัติงาน : AAR 

 มีการประชุมประจ าเดือนระดมความคิดเพ่ือการด าเนินงานในเดือนที่ผ่านมา เพ่ือวางแผนหาแนวทางแก้ไข 
และน าไปพัฒนาในครั้งต่อไปโรงเรียนได้ทบทวนวิเคราะห์หลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) ที่เกิดขึ้นจาก
การ ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้โครงงานที่นักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกันเลือก ร่วมกันท าการบูรณาการ
คุณธรรมสู่การจัดการเรียนรู้และแผนงาน / โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน เป็นเครื่องมือใน การพัฒนาคุณธรรม 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน โรงเรียนได้สรุปผล ที่เกิดจากการด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เป็นองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใช้ในการ พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ปัจจัยสู่
ความส าเร็จ จุดดีจุดด้อยที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในครั้งต่อไป 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรภายนอก เช่น วัดดอนเจดีย์  วัดชีธาราม วัดสระศรีเจริญ วัดธัญญวารี 
โรงเรียนต่าง ๆ ใกล้เคียงในกิจกรรม B.J. 1 Open House เปิดบ้านต้อนรับงานแข่งขันวิชาการโรงเรียน มี

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้ ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม และยัง
ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่รถ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย องค์การบริหารส่วนต าบลสระกระโจม ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการเข้า
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 

 จากการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทั้งโรงเรียนโดยใช้โครงงานคุณธรรม /กิจกรรม คุณธรรม การ 
บูรณาการคุณธรรมสอดแทรกใน การเรียนการสอนและการท างานของบุคลากรในโรงเรียน ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนท าให้เกิดองค์ความรู้ 
แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของ โรงเรียน โรงเรียนได้จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน และได้มีการ เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ เว๊บต์ไซต์ของโรงเรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนได้น าเสนอ ผลงานโครงงานที่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม  

 

การประเมินผลและการน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการประเมินผลโดยการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีมีอยู่ใน
แผนการจัดการการเรียนรู้ และประเมินโดยสังเกตจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนมีการประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการตามตัวชี้วัด โดยใช้การสังเกต การสอบถาม การท า AAR ประเมินเชิงประจักษ์และตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมพบว่า ผู้บริหาร ครู มีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น ตระหนักและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของทางราชการ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ ส าเร็จลุล่วงอย่างดีเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และ สังคม เป็นแบบอย่างที่ดี แต่ในส่วนของนักเรียนพบว่ามีนักเรียนบางส่วนยังไม่ได้ผลตามเป้าหมาย มี
นักเรียนมาโรงเรียนไม่ทันเข้าแถว ส่งงานไม่ตรงเวลาการขาดจิตสาธารณะ ซึ่งคณะท างานจะได้รวบรวม ข้อมูลน ามา
วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป 
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การประชาสัมพันธ์ 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุน 
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน ดังนี้ 

 ๑. จัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทั้ง จัดกิจกรรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียน 
สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารโรงเรียน จัดรายการเสียงตามสาย และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 ๒. บรูณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกไว้ในการเรียนการสอน และในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน 

 ๓. น าเสนอผลการจัดท าโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียนและจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานภายใน 

 ๔. การประชาสัมพันธ์จากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา ๒ ครั้ง และเครือข่ายกรรมการศึกษา
ของโรงเรียน 

  

ผลการด าเนินงาน 

 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ ยิ้มง่าย ทักทาย ไหว้สวย ช่วยเหลือ และยังปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม คือ มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะและการลงมือปฏิบัติโครงงานท าให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ และรู้จักอดออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พฤติกรรมบ่งชี้
เชิงบวกเพ่ิมขึ้น รู้จักการท างานเป็นทีมโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้ก าหนด  

 

 ผลงานที่เกิดขึ้นกับคณะครู 

 คณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีรางวัลเชิง
ประจักษ์มากมาย เช่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี รางวัลครูดีเด่นแต่ละกลุ่มสาระ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เป็นต้น พร้อมกับ
ยังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีจิต
สาธารณะ การพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในพัฒนางานมาท างาน และ เข้าสอน
ตรงเวลา พูดจาสุภาพ เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการสอน ส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ตามก าหนด ช่วยเหลืองาน
ของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการท างาน อย่างประหยัดตามความจ าเป็นปิดไฟ ปิด
พัดลมเมื่อไม่ใช้งาน ออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้า กับกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
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 ผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 

 คณะผู้บริหารโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคณะครูและ
นักเรียน หรือผู้ใต้บังคบับัญชา พร้อมกับสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นอย่างดีเป็นผู้น าในการ
ขับเคลื่อนพัฒนา โรงเรียนคุณธรรม บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาและเต็มเวลา 
นิเทศการเรียนการสอนตามก าหนด ใช้วัสดุ อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า พูดจาสุภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี 

 

 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอกว่าเป็นโรงเรียนดีที่สอนให้นักเรียนมี
ระเบียบวินัย และมีความประพฤติดี ตลอดจนเป็นโรงเรียนที่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้บรรลุตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม แต่ละปีการศึกษาใหม่ เมื่อเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่แต่ละครั้ง จะ
มีผู้ปกครองนักเรียนพาลูกหลานมาสมัครเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก และมียอดสมัครเกินจากท่ีก าหนดไว้มาก แสดงให้
เห็นถึงการเป็นโรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบลและอ าเภอตอนเจดีย์ รวมไปถึงอันดับต้น ๆ ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนักเรียน 

 นักเรียนสามารถน าอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งส่งผลให้นักเรียนรู้จัก
บทบาท หน้าที่ของตนเอง ที่จะตั้งใจเรียน ประพฤติตนเป็นลูกที่ดีช่วยงานพ่อแม่ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ผู้ปกครอง ยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว สามารถได้โควตาเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ 
จบแล้วมีหน้าที่การงานท าท่ีดี มีความเจริญก้าวหน้า เป็นความหวังและเป็นที่พ่ึงของครอบครัว 
 

 ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จากทุกภาคส่วน ท าให้ชุมชนเป็นชุมชนที่ดี น่าอยู่ 
ลดปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ เพราะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี โรงเรียนได้รับการยอมรับ
จากทุกหน่วยงานในชุมชน มีการท างานร่วมกันประสานสัมพันธ์ มาใช้สถานที่โรงเรียนจัดอบรมกิจกรรมต่าง ๆ  
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 องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

 เกิดการสร้างองค์ความรู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ครูมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดแทรกเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีการให้เกิดการระดมความคิด ค้นหาปัญหาและแนวทางแก้ไข ผ่านกิจกรรมโครงงาน
คุณธรรมในการแก้ปัญหาของนักเรียน ภายใต้บทความที่ว่า “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” 

 

คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (ม.ต้น) 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ม.๑/๑ – ๑/๑๑  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ม. 1 /๑-๑/๑๑ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ม.๑/๑ – ๑/๑๑ 

ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ม.๒/๑ – ๒/๑๑  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ม.๒ /๑ - ๒/๑๑ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ม.๒/๑ – ๒/๑๑ 

ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ม.๓/๑ – ๓/๑๑  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน ม.๓ /๑ – ๓/๑๑ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ม.๓/๑ – ๓/๑๑ 

 

 

ครูที่ปรึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (ม.ปลาย) 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ม.๔/๑ – ๔/๗  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ม. ๔ /๑ – ๔/๗ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ม.๔/๑ – ๔/๗ 

ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ม.๕/๑ – ๕/๗  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ม. ๕ /๑ – ๕/๗ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ม.๔/๑ – ๔/๗ 

ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ม.๖/๑ – ๖/๗  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ม. ๖ /๑ – ๖/๗ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ม.๖/๑ – ๖/๗ 

 

 

ครูที่ปรึกษา 
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คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๑-๓) 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน ปวช. ๑ 
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ปวช. ๑ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ปวช. ๑ 

ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน  ปวช. ๒  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ปวช. ๒ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ปวช. ๒ 

ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 ความพอเพียง  
คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3 ความมีระเบียบวินัย 

โครงงานธนาคารพอเพียง ออมเงิน  ปวช. ๓  
โครงงานเดก็ดีมคีวามรับผิดชอบห้องเรียน  ปวช. ๓ 
โครงงานเดก็ดีมวีินัยด้วยตนเอง  ปวช. ๓ 

 

 

ครูที่ปรึกษา 

 

 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 

 ๑. การวางแผนและก าหนดโครงการกิจกรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 

 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้วางแผนก าหนดโครงการกิจกรรมในการด าเนินงาน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
เป็นกระบวนการ เป็นระบบที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่อง 
  

 ๒. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 

 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่วนส าคัญ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม จะเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและเป็นขวัญก าลังใจให้ค าปรึกษากับคณะครูและนักเรียนในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน 
 

 ๓. ครูแกน าและนักเรียนแกนน า 

 จากการอบรมครูแกนน าและนักเรียนแกนน าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ แล้วน ามาขยายผลให้กับเพ่ือนๆ
ในโรงเรียนได้เข้าใจ และเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคัญและเป็นทีมหลักในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายของหลักการของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยจะใช้กระบวนการกิจกรรมส่งเสริม
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คุณธรรม จริยธรรม และผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการน าคุณธรรมมาปรับใช้
ปฏิบัติเป็นจริยธรรมหรือเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อันน าไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสืบไป 
 

 ๔. ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล 

 การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ต้องเก่ียวข้องกับกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว 
และชุมชนที่นักเรียนอยู่ ที่ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงให้ความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับนักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรม จึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ได้มากข้ึน 

 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ตระหนักเห็นความส าคัญของโครงการ
โรงเรียนคุณธรรมที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริหาร อีกท้ังครูแกนน าและนักเรียนแกนน าได้ร่วมกันท างาน
ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนจากคณะครูและนักเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม การด าเนินงานได้ผลตอบรับด้วยดี
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย 

 

 ๕. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอของผู้นิเทศ 

๑.นโยบายที่ต้องปฏิบัติในโรงเรียนมีมาก มี
เป้าหมายคล้ายคลึงกัน เช่น โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการ
โรงเรียนสีขาว ฯลฯ ท าให้ครูและบุคลากรมี
ภาระงานเพิ่มข้ึน ท าให้ด าเนินงานได้ไม่เต็มที่ 

-ให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวางแผนโครงการ กิจกรรม บูรณาการจัด
กระบวนการเรียนรู้แผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน ที่ท าอยู่
ปรับให้เข้ากับนโยบายของหน่วยงาน ให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของทุก
นโยบายที่ก าหนดให้ท า 

๒. การท าโครงงานคุณธรรม นักเรียนใน
ระดับ ม. ๑-๓ บางห้องยังไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ด้วยตนเอง  

- ควรให้ครูประจ าชั้นพานักเรียนของตนท ากิจกรรมโดยให้ชวนคิด ตั้ง
ค าถาม ชวนท าไปตามขั้นตอน ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจกับนักเรียน 
ใหม่ ๆ ย่อมท าไม่ได้ หรือท าได้แต่ไม่ดี  ควรมีการดูแลก ากับ ติดตามการ
ท าโครงงานเป็นระยะ ๆ ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้กับนักเรียน 

  

 

 ๖. การด าเนินการของโรงเรยีนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ การด าเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ 
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๑. นโยบายที่ต้องปฏิบัติ
ในโรงเรียนมีมาก มี
เป้าหมายคล้ายคลึงกนั 
เช่น โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  โครงการ
โรงเรียนสุจริต โครงการ
โรงเรียนสีขาว ฯลฯ  ท า
ให้ครูและบุคลากรมีภาระ
งานเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
ด าเนินงานได้ไม่เต็มที่ 

 

-ให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วางแผนโครงการ กิจกรรม 
บูรณาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แผนงาน/โครงการ
หรือกิจกรรมของโรงเรียน ที่
ท าอยู่ปรับให้เข้ากับนโยบาย
ของหน่วยงาน ให้ขับเคลื่อน
ไปสู่เป้าหมายของทุก
นโยบายที่ก าหนดให้ท า 

๑. โรงเรียนบูรณาการกิจกรรมในแผนงานหลักของ
โรงเรียนเข้ากับกิจกรรมแผนงานของหน่วยงานต้นสังกัด 
และการท างานปกติเพ่ือลดภาระงาน ท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ซ้ าซ้อน 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ การด าเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ 

๒. การท าโครงงาน
คุณธรรม นักเรียนใน
ระดับ ม. ๑-๓ บางห้องยัง
ไม่สามารถด าเนินงานได้
ด้วยตนเอง 

- ควรให้ครูประจ าชั้นพา
นักเรียนของตนท ากิจกรรม
โดยให้ชวนคิด ตั้งค าถาม 
ชวนท าไปตามข้ันตอน ยก
ย่องชมเชย ให้ก าลังใจกับ
นักเรียน ใหม่ ๆ ย่อมท า
ไม่ได้ หรือท าได้แต่ไม่ดี  ควร
มีการดูแลก ากับ ติดตามการ
ท าโครงงานเป็นระยะ ๆ ให้
ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา
ให้กับนักเรียน 

๒. โรงเรียนมอบหมายให้ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาใน
ระดับชั้น ม.๑ ถึง ม. ๓ อธิบายชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการท าโครงงานคุณธรรมในแต่ละข้ันตอนอย่างช้าๆ 
แล้วใช้เทคนิคชวนคิด ตั้งค าถาม ชวนท าไปตามขั้นตอน 
ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจกับนักเรียนด้วยความรัก ความ
ปรารถนาดี 

 

  

๗. ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น  

 จากการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ที่ผ่านมาโดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีกับนักเรียน นักเรียนมีการ
พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งท าให้
เกิดผลดีตามมาลดปัญหาต่าง ๆภายในโรงเรียน ครอบครัว ตลอดถึงชุมชน สังคมต่อไป 

 จากการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้ง ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนท าให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการ ท างานทุกข้ันตอน มี การ
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วางแผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารให้ความส าคัญและเป็น ผู้น าในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ครูมีการพัฒนาตนเอง ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี ส่วนร่วมในพัฒนา
งาน นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานท างานเป็นทีมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม รู้จัก การเป็นผู้น าที่ดี การเป็นผู้ตามที่ดีโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนา บริเวณโรงเรียนให้สะอาด 
ร่มรื่นน่าอยู่เอ้ือต่อการ เรียนรู้ จากการปฏิบัติโดยใช้แนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลง
มือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ท าให้เกิดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียน ที่ใช้
ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนผ่านการพิจารณารับรองผลการ ตรวจสอบคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ ๒ ดาว  
 

ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 
                                                        (นายนิคม   วงษ์สุวรรณ) 

ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน 
                                                      (นายบุญช่วย   อ้นสืบสาย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้รายงาน 
                                                     (นายวรภพ       ฉิมพันธุ์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑๑ 
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ภาคผนวก 
ร่องรอย 

เอกสารการด าเนินงาน 
ภาพถ่าย 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานไว้ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

๑ สร้างการรับรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจ้ง ท าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

พ.ค.  ๖๓ ผู้บริหาร 

๒ ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ จัดประชุมร่วมกัน 
ระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน เพ่ือก าหนดคุณธรรม อัตลักษณ์ 
และก าหนดข้อตกลง 

มิ.ย. ๖๓ ผู้บริหาร 

๓ การจัดท าโครงงานคุณธรรม 
- แต่ละหอ้งเรียนจัดท าโครงงานคุณธรรม 
จากปัญหาเร่งด่วน / สิ่งที่อยากจะท า 
- จัดท าโครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน 
ที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ 

มิ.ย. ๖๓ – ต.ค. ๖๓ 
พ.ย. ๖๓- ก.พ. ๖๔ 

ครูนิคม 
ครูรวงทอง 
ครูอุสา 
ครูณัฐพัชร์   
ครูไชยพร 

๔ ลงมือปฏิบัติร่วมกัน 
ลงมือปฏิบัติงานตามท่ีก าหดนไว้ 
บูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระวิชา รวมทั้งกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

มิ.ย. ๖๓ – ต.ค. ๖๓ 
พ.ย. ๖๓- ก.พ. ๖๔ 

คณะครูทั้งหมด 

๕ การนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลและ 
กิจกรรมเสริมแรงกัน นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียนโครงงานคุณธรรม AAR(After  
Action  Review) การทบทวนหลงการปฏิบัติ 
งานโดยผู้บริหาร ครู นักเรียน การเสริมแรง 
และการประชาสัมพันธ์ โดยการยกย่องชมเชย 
ครูนักเรียน ผ่านเอกสาร แผ่นพับ เวปไซต์ 
การประชุม เป็นต้น 

มิ.ย. ๖๓ – ต.ค. ๖๓ 
พ.ย. ๖๓- ก.พ. ๖๔ 

ผู้บริหาร  
และคณะกรรมการ 
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ตัวอย่างนวัตกรรม /เครื่องมือที่ใช้ 
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แผนการจัดกิจกรรม 

การก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก และคุณธรรมท่ีใช้แก้ปัญหาของนักเรียน 

โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑    เวลา     ๕๐   นาที่ 

๑. จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 ๑. นักเรียนสามารถระบุปัญหา สาเหตุ พฤติกรรมเชิงบวก และคุณธรรมเป้าหมายได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของห้องเรียนตนเองได้ 
๒. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นน า 
  ๑. ครูตั้งค าถามน าว่า “ให้นักเรียนบอกปัญหาของนักเรียนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 
๑ (ห้ามเป็นปัญหาของครู ห้ามเป็นปัญหาของอาคารสถานที่ ห้ามเป็นปัญหาของบุคคลภายนอกโรงเรียน) โดยให้ระบุ
เป็นปัญหาของพฤติกรรมนักเรียน ตัวอย่างเช่น นักเรียนทะเลาะวิวาทกัน  นักเรียนสูบบุหรี่ นักเรียนเข้าห้องเรียนช้า 
นักเรียนหนีเรียน นักเรียนไม่ท างานตามที่ครูมอบหมาย นักเรียนท าห้องน้ าสกปรก นักเรียนไม่ปิดไฟหลังเลิกเรียน 
นักเรียนไม่ท าเวร  นักเรียนไม่ร้องเพลงชาติ นักเรียนทิ้งขยะไม่เป็นที่ เป็นต้น โดยห้ามซ้ ากัน เพ่ือให้นักเรียนได้เห็น
ปัญหาที่หลากหลายขึ้น ครูอาจเพิ่มเติมปัญหาอื่น ๆ ที่นักเรียนไม่ได้ระบุ(ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที) 
  ๒. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเตรียมกระดาษคนละ ๑ แผ่น (กระดาษแผ่นเล็ก) แล้วให้นักเรียนตอบ
ค าถามที่ว่า “ให้นักเรียนเลือกปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนที่นักเรียนคิดว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญท่ีสุด เป็นปัญหาที่คน
ส่วนใหญ่เดือดร้อน ควรจะแก้ไขโดยเร่งด่วนที่สุด” จากนั้นให้ตอบค าถามที่ ๒ คือ “ท าไมจึงเกิดปัญานั้นขึ้น” 
(สาเหตุของปัญหา)  (ใช้เวลาตอบค าถาม  ๕  นาที) 
  ๓. ให้นักเรียนจับกลุ่มที่ระบุปัญหาเดียวกัน นั่งกลุ่มเดียวกัน จากนั้นครูแจกใบงาน(ที่....) ฉบับ
นักเรียน ให้นักเรียนระดมความคิดแล้วเขียนลงในใบงานให้ครบทุกข้อ  ครูพานักเรียนท าพร้อมๆกันไปทีละข้อโดยครู
อธิบายก ากับ ดูแลอย่างใกล้ชิด (ใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที) 
 ขั้นสรุป 
  ๔. ครูน าข้อมูลของนักเรียนตามใบงานที่....ของทุกกลุ่ม น ามาตรวจสอบความถูกต้อง แล้วสรุปลงใน
ใบงานที่..... (ท านอกเวลา)  ครั้งต่อไปให้นักเรียนหัวหน้าห้องสรุปผลประกาศอัตลักษณ์ของนักเรียนให้สมาชิกใน
ห้องเรียนไดร้ับทราบพร้อมกัน (ใช้เวลาประมาณ ๑๐ นาที) 
 
๓. เอกสารประกอบ  ใบงานที่ ๖ (นักเรียน)  ใบงานที่ ๖.๑ 
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ค าแนะน าเพิ่มเติม 
๑. คุณธรรมท่ีใช้แก้ปัญหา  วิธีเขียนให้น ามาจาก ภาคผนวก ๔ สาระความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม ที่

ครูแจกให้ โดยเลือกให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่ระบุไว้ ดังนี้ 
  ๑. ความซื่อสัตย์  ๒. ความขยัน  ๓. ความรับผิดชอบ 
  ๔. ความอุตสาหะ ๕. ความมุ่งม่ัน  ๖. การใฝ่เรียนรู้ 
  ๗. ความอดทนอดกลั้น ๘. ความมีระเบียบวินัย ๙. ความสามัคคี 
  ๑๐. ความเสียสละ ๑๑.ความมีสัมมาคารวะ ๑๒. ความเมตตากรุณา 
  ๑๓. ความสุภาพ  ๑๔. ความมีน้ าใจ  ๑๕. ความกตัญญู  
  ๑๖. ความพอเพียง ๑๗. การประหยัด ๑๘. การมีจิตสาธารณะ  ฯลฯ (อ่ืนๆถ้ามี) 
 ๒. พฤติกรรมเชิงบวก วิธีเขียนให้เขียนเป็นพฤติกรรมให้ตรงข้ามกัน ปัญหาของกลุ่ม ที่แสดงออกเชิงบวก ไม่
ควรมีค าว่า “ไม”่ เช่น นักเรียนไม่ควรท าลายสมบัติโรงเรียน ควรเขียนว่า “นักเรียนควรรักษาสมบัติของโรงเรียน”  
นักเรียนไม่ควรใส่กางเกงผิดระเบียบ  ควรเขียนว่า  “นักเรียนควรแต่งกายให้ถูกระเบียบ”  นักเรียนไม่ควรทิ้งขยะ
เรี่ยราด  ควรเขียนว่า “นักเรียนต้องช่วยกันเก็บขยะ” 
 ๓. ปัญหาของกลุ่ม  วิธีเขียนให้ทุกคนมองปัญหาของกลุ่มตนเองเท่านั้น เช่น นักเรียนมองปัญหาของนักเรียน 
หรือครูมองปัญหาของครู ผู้บริหารมองปัญหาของผู้บริหาร แล้วน ามาเขียนเป็นปัญหาในเชิงพฤติกรรม เช่น ครูแต่งกาย
ไม่สุภาพ ครู ฯลฯ  นักเรียนไม่เก็บจานในโรงอาหาร  นักเรียนรับประทานอาหารหกเลอะเทอะ นักเรียนไม่ทิ้งขยะให้
เป็นที่ ฯลฯ เป็นต้น 
 ๔. สาเหตุ วิธีเขียนควรเริ่มจากค าถามว่า “ท าไม....” ท าไมจึงเกิดปัญหานั้นขั้น  ถามไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นแท้จริง เช่น ปัญหาท าไมนักเรียนจึงมาโรงเรียนสาย....? 
  ท าไมนักเรียนจึงมาโรงเรียนสาย   เพราะ   ไม่ทันรถรับส่งประจ า 
  ท าไมจึงไม่ทันรถรับส่งประจ า      เพราะ    ตื่นไม่ทัน 
  ท าไมจึงตื่นไม่ทัน                    เพราะ    เมื่อคืนนั่งเล่นเกมจนดึก 
 สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เมื่อค้นไปๆ จะพบพบปัญหาแท้จริงว่า ที่แท้เพราะนั่งเล่นเกมจนดึก นั่นเอง 
 
 ขอควรระวัง   
  ปัญหาเดียวกัน อาจเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกัน เช่น ที่มาไม่ทันโรงเรียน เพราะรถรับส่งประจ าเกิด
เสียกลางทาง  ปัญหาบางปัญหาอาจเขียนให้เป็นหน่วยเล็กที่สุดได้ เช่น นักเรียนแต่งกายผิดระเบียบ 
ควรจะเขียนระบุให้ละเอียดลงไป  เช่น นักเรียนตัดผมผิดระเบียบ นักเรียนสวมกระโปรงสั้นเกินไป นักเรียนน าเสื้อ
ออกมานอกกางเกง  เป็นต้น 
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ใบงานที่ ๖  (ฉบับนักเรียน) 

การก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก และคุณธรรมท่ีใช้แก้ปัญหาของนักเรียน 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนจับกลุ่มคนที่ระบุปัญหาเหมือนกันคล้ายกันแล้วระดมความคิดลงในใบงานให้ครบ ๕ ข้อ 
๑. ให้นักเรียน ระบุปัญหาของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ (ภาพรวมทั้งโรงเรียน) 
 ปัญหา........................................................................................................................ ............................ 
๒.  ให้นักเรียนสรุปสาเหตุของปัญหา (สาเหตุใดเหมือนกันให้ระบุเพียงครั้งเดียว สาเหตุใดแตกต่างกันให้ระบุเพ่ิมเติม
ได้) 
 สาเหตุปัญหา      .......................................................................................................................  
   ........................................................................................................................ 
   ........................................................................................................................  
   ........................................................ ................................................................. 
๓. ให้นักเรียนเขียนพฤติกรรมเชิงบวกให้สอดคล้องกับปัญหาของกลุ่ม 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
๔. ให้นักเรียนเลือกคุณธรรมที่คิดว่าสามารถน าไปแก้ปัญหาได้มากที่สุด 
                     ๑. ความซื่อสัตย์  ๒. ความขยัน   ๓. ความรับผิดชอบ 
  ๔. ความอุตสาหะ ๕. ความมุ่งม่ัน  ๖. การใฝ่เรียนรู้ 
  ๗. ความอดทนอดกลั้น ๘. ความมีระเบียบวินัย ๙. ความสามัคคี 
  ๑๐. ความเสียสละ ๑๑.ความมีสัมมาคารวะ ๑๒. ความเมตตากรุณา 
  ๑๓. ความสุภาพ  ๑๔. ความมีน้ าใจ  ๑๕. ความกตัญญู  
  ๑๖. ความพอเพียง ๑๗. การประหยัด ๑๘. การมีจิตสาธารณะ  ฯลฯ (อ่ืนๆถ้ามี) 
 
คุณธรรมที่ใช้แก้ปัญหา......................................................................................... ........................................................ 
๕. ให้นักเรียนระบุสมาชิกในกลุ่มให้ครบถ้วน (จ านวนสมาชิกท่ีเห็นปัญหาเหมือนกันก่ี.............คน  ที่เห็นปัญหา
แตกต่างกันก๋ี.............คน 
............................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่..... /........ 
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ใบงานที่ ๖.๑ 
แบบสรุปการก าหนดพฤติกรรมเชิงบวก และคุณธรรมท่ีน ามาใช้แก้ปัญหาของ 

 
         นักเรียน ระดับชั้น ม. ............. / .......... 
         ครู   กลุ่ม............................................ 
         ผู้บริหาร        
ค าชี้แจง   ๑.  น าขอ้มูลจากใบงานที่ ๖ มาสรุป โดยจัดล าดับคุณธรรมที่ใช้แก้ปัญหาเรียงจากจ านวนผู้เลือกมาก  
                  ที่สุดไปหาผู้เลือกน้อยที่สุด 
    ๒. รวบรวมพฤติกรรมเชิงบวก ปัญหาของกลุ่ม และสาเหตุที่เหมือนกันและที่แตกต่างกัน 
  
ล าดับที่ (คุณธรรม) 

ที่ใช้แก้ปัญหา 
พฤติกรรมเชิงบวก 

(จริยธรรม) 
ปัญหาของกลุ่ม สาเหตุ 

๑ 
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ล าดับที่ (คุณธรรม) 
ที่ใช้แก้ปัญหา 

พฤติกรรมเชิงบวก 
(จริยธรรม) 

ปัญหาของกลุ่ม สาเหตุ 

๒ 
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ล าดับที่ (คุณธรรม) 

ที่ใช้แก้ปัญหา 
พฤติกรรมเชิงบวก 

(จริยธรรม) 
ปัญหาของกลุ่ม สาเหตุ 

๓ 
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(ตัวอย่า) ใบงานที่ ๖.๑ 
แบบสรุปการก าหนดพฤติกรรมเชิงบวก และคุณธรรมท่ีน ามาใช้แก้ปัญหาของ 

 
         นักเรียน ระดับชั้น ม. ............. / .......... 
         ครู   กลุ่ม............................................ 
         ผู้บริหาร        
ค าชี้แจง   ๑.  น าข้อมูลจากใบงานที่ ๖ มาสรุป โดยจัดล าดับคุณธรรมที่ใช้แก้ปัญหาเรียงจากจ านวนผู้เลือกมาก  
                  ที่สุดไปหาผู้เลือกน้อยที่สุด 
    ๒. รวบรวมพฤติกรรมเชิงบวก ปัญหาของกลุ่ม และสาเหตุที่เหมือนกันและที่แตกต่างกัน 
  
ล าดับที่ (คุณธรรม) 

ที่ใช้แก้ปัญหา 
พฤติกรรมเชิงบวก 

(จริยธรรม) 
ปัญหาของกลุ่ม สาเหตุ 

๑ 
 
 
 
 

ความมีระเบียบวินัย 

นักเรียนแต่งกาย 
ถูกระเบียบวินัย 

นักเรียนใส่ถุงเท้า
ข้อสั้น พื้นต่ า 

นักเรียนคิดว่าใส่แล้วเท่ห์ 
ร้านสหกรณ์โรงเรียนมีขาย 
รุ่นพี่เป็นแบบอย่างไม่ดีให้ดู 
 
 

นักเรียนแต่งกายถูก
ระเบียบวินัย 

นักเรียนใส่
กระโปรงสั้นมาก 

ดูแบบอย่างจากละคร 
เห็นแบบอย่างจากรุ่นพ่ี 
เพ่ือนในกลุ่มบังคับให้ใส่ 
 
 

นักเรียนให้ความ
ร่วมมือท ากิจกรรม
หน้าเสาธงเป็นอย่างดี 

นักเรียนไม่ให้ความ
ร่วมมือท ากิจกรรม
หน้าเสาธง 

เพ่ือนข้างๆชวนคุย 
ไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรม 
ไม่มีสมาธิในการท ากิจกรรม
เพราะกังวลในการสอบ 
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ล าดับที่ (คุณธรรม) 
ที่ใช้แก้ปัญหา 

พฤติกรรมเชิงบวก 
(จริยธรรม) 

ปัญหาของกลุ่ม สาเหตุ 

๒ ความรับผิดชอบ 

นักเรียนส่งการบ้าน
ครบทุกวิชา 

นักเรียนไม่ส่ง
การบ้านครู 

ท างานที่ครูมอบหมายไม่เสร็จ 
เล่นเกมเพลินจึงไม่ได้ท า 
ผัดวันประกันพรุ่ง 
ขี้เกียจ 
 
 
 

นักเรียนเข้าเรียนตรง
เวลา 

นักเรียนเข้า
ห้องเรียนช้ากว่าที่
ครูก าหนด 

ท างานวิชาก่อนไม่เสร็จ 
เพ่ือนชวนไปเข้าห้องน้ า 
เบื่อหน่ายการเรียน 
ลืมตารางเรียนจ าไม่ได้ว่าห้องไร 
 
 
 

นักเรียนเก็บจานหลัง
รับประทานอาหาร 

นักเรียนไม่เก็บจาน
หลังรับประทาน
อาหารเสร็จแล้ว 

ท าตามอย่างรุ่นพ่ีที่ไม่เก็บ 
ขี้เกียจเดินไปเก็บ 
เพราะจ่ายเงินค่าอาหารแล้ว 
เป็นหน้าที่ของคนขาย 
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ล าดับที่ (คุณธรรม) 

ที่ใช้แก้ปัญหา 
พฤติกรรมเชิงบวก 

(จริยธรรม) 
ปัญหาของกลุ่ม สาเหตุ 

๓ การมีจิตสาธารณะ 

นักเรียนช่วยกันเก็บ
ขยะไปทิ้ง 

นักเรียนทิ้งขยะไม่
เลือกที่ 

เพราะคิดว่ามีนักการภารโรงดูแล 
ขี้เกียจน าไปทิ้ง 
เห็นรุ่นพี่ท า 
ถังขยะเต็ม 
 
 
 
 

นักเรียนช่วยกันท า
ความสะอาด
ห้องเรียน 

นักเรียนไม่ช่วยกัน
ท าเวร 

มาโรงเรียนสาย 
ลืมจ าไม่ได้ว่าเวรตัวเอง 
ขี้เกียจท า 
 
 
 
 

นักเรียนช่วยกันรักษา
ความสะอาดห้องน้ า 

นักเรียนท าห้องน้ า
สกปรก 

เพราะมีนักการภารโรงดูแล 
เห็นรุ่นพี่ท าเลยท าบ้าง 
น้ าในห้องน้ าไม่ไหล 
ห้องน้ ามีจ านวนน้อยเกินไป 
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ใบงานที่ ๙ 
การออกแบบโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ 

กลุ่มที่...........................................ชื่อกลุ่ม..................................................... 
ค าชี้แจง  ร่วมกันออกแบบโครงงานตามหัวข้อที่ก าหนด 
๑. ระบุปัญหา โดยเลือกปัญหาของพฤติกรรมนักเรียน
ทั้งโรงเรียน ที่กลุ่มต้องการแก้ไขมากท่ีสุด 

ปัญหา............................................................................ 

๒. ระบุสาเหตุของปัญหา โดยวิเคราะห์จากสาเหตุ
ปัญหา 

สาเหตุของปัญหา (อาจมีมากกว่า ๑ สาเหตุ) 
๑.................................................................................. 
๒.................................................................................. 
๓....................................................................... ........... 

๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ โดยให้สอดคล้องกับปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงงาน  
๑................................................................................... 
๒....................................................................................  
๓.....................................................................................  

๔. ก าหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหา โดยระบุทั้ง
เป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
- เชิงปริมาณ ให้ระบุกลุ่มบุคคล และจ านวนที่ต้องการ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
- เชิงคุณภาพ ให้ระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกท่ีต้องการ
ให้เกิดข้ึน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียน...........จ านวน...........คน 
.........................................................................................  
........................................................................ ................. 
.........................................................................................  
........................................................................................  
........................................................... .............................. 
.........................................................................................  

๕. ก าหนดวิธีแก้ไขปัญหา 
- ต้องสอดคล้องกับสาเหตุของปัญหาและวัตถุประสงค์
ของโครงงานที่ก าหนด 
- วิธีการแก้ไขต้องเป็นวิธีการเชิงบวกและสามารถ
ปฏิบัติได้จริง 

วิธีแก้ไขปัญหา 
๑.....................................................................................  
๒.....................................................................................  
๓....................................................................................... 
๔......................................................................................  
๕......................................................................................  
๖...................................................................................... 
๗......................................................................................  
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๖. ระบุว่าต้องการบรรลุคุณธรรมเป้าหมาย และ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ข้อใด 

คุณธรรมเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
......................................................................................... 

๗. หลักธรรม พระราชด ารัส พระราชด าริ หรือ ค าสอน 
ที่น ามาใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินงาน
โครงงานคุณธรรมให้ประสบความส าเร็จ  

หลักธรรม /พระราชด ารัส / พระราชด าริ / ค าสอนที่ 
น ามาใช้ ......................................................................... 
.......................................................................................  
.......................................................................................  
....................................................................................... 
อธิบายการน ามาใช้ในการปฏิบัติโครงงานคุณธรรม 
........................................................................................  
......................................................................................... 
..........................................................................................  

๘. ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและวิธีการประเมินผล 
เพ่ือทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด............................................................................ 
วิธีการประเมิน 
สอบถาม  สังเกต  สัมภาษณ์ 
อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................. 
เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 
แบบสอบถาม  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์ 
อ่ืน ๆ  ระบุ....................................................................... 
 ช่วงเวลาในการประเมิน 
 ระหว่างด าเนินงาน 
 เมื่อการด าเนินงานเสร็จสิ้น 
อ่ืน ๆ ระบุ....................................................................... 
 

๙. ตั้งชื่อโครงงานคุณธรรม (ชัดเจน เข้าใจง่ายและ 
สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และกิจกรรม) 

ชื่อโครงงานคุณธรรม........................................................ 
.........................................................................................  

๑๐. คณะผู้รับผิดชอบ ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ......................................................... 
........................................................................................  
.........................................................................................  

๑๑. ครูทีปรึกษา ชื่อครูที่ปรึกษา 
๑......................................................................................  
๒......................................................................................  

  
 
 

 

 

คณุธรรมอตัลกัษณ ์ :  รบัผดิชอบด ี    มวีนิยั     

ใจอำสำ 

(ควำมรบัผดิชอบ    ควำมมวีนิยั   จติอำสำ 
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รูปถ่าย แผนผัง /ภูมิทัศน์ /การด าเนินงานกิจกรรม 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 
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ภาพภมูิทัศน์  อาคารสถานท่ี โรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา ๑ 
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โอวาท ค าสอน 

รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานโรงเรียน สพฐ. ระดับ ๓ ดาว บ.จ.๑        ๒๐๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานโรงเรียน สพฐ. ระดับ ๓ ดาว บ.จ.๑        ๒๐๘ 

 

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ร่วมกันท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญ 
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นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” 
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โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นสนามสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก 

ของคณะสงฆ์อ าเภอดอนเจดีย์ 
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คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ บ าเพ็ญประโยชน์ ท าความสะอาดด้วยจิตอาสา 
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นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียน ช่วยเหลืองานโรงเรียน 
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นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ไหว้พระสวดมนต์  นั่งสมาธิ ก่อนเรียน 
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ตัวแทนครูแกนน าโรงเรียนคณุธรรมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ 

เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม 
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นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ สวดมนต์นั่งสมาธิ ในทุกเย็นวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ 
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นักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานโรงเรียน 
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นักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑  

เข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนนิงานโรงเรียนคณุธรรม 
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การจัดการโครงงานคุณธรรม ต้นแบบในชั้นเรียน 
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การสื่อสารสร้างความเข้าใจ เรื่องโรงเรียนคุณธรรมในชั้นเรียน 
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ครูแกนน าโรงเรียนคุณธรรมศึกษาเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม “โรงเรียนชลบุรีสุขบท”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายผล  
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จดัอบรมนักเรียนเครือข่ายแกนน านักเรียนคุณธรรมภายในโรงเรียน 
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นักเรียนฝึกศาสนพิธี  การกราบ   การไหว้พระ 
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คณะผู้บริหาร  คณะครู  ครูแกนน า  และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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คัดเลือกสถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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กิจกรรมสอบธรรมศกึษำ ตร ีโท เอก  
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ครดูเีดน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรสอบ O-NET นักเรียนที่มผีลกำรสอบคะแนนสูงสุด 
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          ภำพบำงส่วนนักเรียนทีม่ีผลงำนทั้งควำมเก่งและควำมดดี้ำนคุณธรรม(ชั้น ม.๖)ได้

โคว้ต้ำเขำ้เรียนต่อระดับมหำวิทยำลัย 
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กิจกรรมของคณะผูบ้รหิำร  คร ูบคุลำกรทำงกำรศึกษำ นกัศกึษำฝกึสอน  

และนักเรยีน 

รว่มเทดิทนูไวซ้ึง่สถำบนัชำต ิ ศำสนำ และพระมหำกษัตรยิ์ 
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