


ค ำน ำ

โรงเรียนด่านช้างวิทยา ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเกิดกับผู้เรียนผ่าน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้
ของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพ.ศ. ๒๕๕๑ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ 
ก าหนดนโยบายโรงเรียนคุณธรรมขึ้นโดยใช้แนวการด าเนินงานของมูลนิธิยุวสถิรคุณและโครงงานคุณธรรม ซึ่ง
โรงเรียนด่านช้างวิทยาถือเป็นภารกิจท่ีต้องด าเนินงานตามนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นจึงได้
ประชุมวางแผนคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องก าหนด
วิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังนั้น เอกสารเล่มนี้เกิดจากผลการด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติ 
ผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นผลพวงท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมต้ังแต่การศึกษา
สภาพบริบท ของโรงเรียน การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ การด าเนินงาน การประเมินผล และการสะท้อนผล
การด าเนินงานได้อย่างแท้จริง ขอขอบคุณคณะครูบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
นักเรียนแกนน าและนักเรียบนทุกห้องเรียนท่ีได้จัดท าโครงงานคุณธรรมส่งผลให้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังเอาไว้เป็นอย่างดี

โรงเรียนด่านช้างวิทยา

ก



สำรบัญ

เร่ือง หน้ำ

ค ำน ำ ก

สำรบัญ ข

ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ ๑

- ข้อมูลด้านบริบทเบ้ืองต้น

การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์ระดับ ๓ ดาว ๒ 

การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๑๐

วิธีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ๑๑

การก าหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย ๑๒ 

เครื่องมือส าคัญในการขับเคล่ือนสู่เป้าหมาย ๑๕ 

สรุปผลการประเมินโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน ๒๔ 

ผลการด าเนินงาน (ท้ังผลโดยตรงและผลพลอยได้) ๒๖ 

ปัจจัยท่ีส่งต่อความส าเร็จ ๓๐

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ๓๑

การด าเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ ๓๑

ความก้าวหน้าท่ีเกิดขึ้น ๓๒

ภำคผนวก ค

- D.C.W. MODEL คุณธรรม สู่ความเป็นคนดี ๓๓

- ภาพของการด าเนินโครงงานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๔

- ภาพของการด าเนินโครงงานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๓๔

- ภาพของการด าเนินโครงงานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๓๕

- ภาพของการด าเนินโครงงานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๕

- ภาพของการด าเนินโครงงานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๖

- ภาพของการด าเนินโครงงานช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ๓๖

ข



ผลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณ
ข้อมูลด้ำนบริบทเบื้องต้น

๑. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน  และสภาพชุมชนใกล้เคียง 
สภาพแวดล้อม 

โรงเรียนด่านช้างวิทยามีภูมิทัศน์ท่ีร่มรื่นมีสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพท่ีดี ถูกสุขลักษณะ 
สะอาดและเป็นระเบียบ เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน นักเรียนบรรลุเป้าประสงค์ เก่ง ดี มีสุขซึ่งเป็นหัวใจใน
การจัดการศึกษาของสังคมไทยในปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ มุ่งส่งเสริมบทบาท
ของนักเรียนได้เรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยการปฏิบัติจริง ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ท าให้นักเรียนมีศักยภาพท่ีดีขึ้น อีกท้ังโรงเรียนยังต้ังอยู่บริเวณในชุมชนและได้รับความร่วมมือ
จากชุมชนด้านความช่วยเหลือ และส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้ด าเนินงานต่าง ๆ ได้ส าเร็จลุล่วง เพื่อเน้นให้ด้าน
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีศักยภาพท่ีดียิ่งขึ้น

บรรยากาศของโรงเรียน 
บรรยากาศของโรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับส่ิงแวดล้อมใน

โรงเรียนซึ่งโรงเรียนด่านช้างวิทยามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน และการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ีเต็มก าลัง ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ รู้สึกปลอดภัย ร่มรื่น สะอาดตา ปลอดโปร่ง เหมาะกับการปฏิบัติหน้าท่ีของครูและบุคลกรทาง
การศึกษารวมท้ังเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ซึ่งนักเรียนเป็นหัวใจของ
การจัดการศึกษาและการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียนตลอดจนการจัดบริการ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางด้านวิชาการต่างๆ ท่ีจะท าให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ให้มากท่ีสุด ภายใต้
บรรยากาศท่ีเหมาะแก่การเรียนรู้

สภาพชุมชนใกล้เคียง 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นสังคมประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มี

ประชากรประมาณ ๕,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมกระเสียว 
วัดพระธาตุมหาพรหม อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม ปลูกมันส าปะหลัง อ้อย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณียกธง วันสงกรานต์ และผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบ
การศึกษาระดับ ป.๖ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดย
เฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี ๓๐,๐๐๐ บาท รวมถึงโอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อจ ากัดของชุมชนคือ เป็นพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร

สถานการณ์เส่ียง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน
ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียนถือเป็นปัญหาท่ีได้รับการแก้ไข พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง คือ 

ปัญหาพฤติกรรมด้านการมีระเบียบวินัยและปัญหาเส่ียงในเรื่องของความสามัคคีของโรงเรียนเป็นเหตุท าให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปอย่างล่าช้าขาดการความเอาใจใส่ดูแลไม่มากพอ เพราะปัญหาเหล่านี้จึงท าให้โครงงาน
คุณธรรมท่ีเกิดกับโรงเรียนนั้นไม่อาจบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังเอาไว้ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไข และพัฒนาต่อไป

แบบรำยงำนกำรด ำเนินกิจกรรม
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

โรงเรียนด่ำนช้ำงวิทยำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุพรรณบุรี
อ ำเภอด่ำนช้ำง ต ำบลนิคมกระเสียว ระดับดำวดวงที่ ๓ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

๑



กำรด ำเนินงำนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตำมเกณฑ์ระดับ ๓ ดำว

๑. โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมท่ีเป็นระบบต่อเนื่อง 
มีการประชุมปรึกษา เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมทั้งโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับด้านคุณธรรม

๒. โรงเรียนด าเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ ก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกและคุณธรรมในการ
แก้ปัญหาก าหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งโรงเรียนมีการจัดท าโครงงานด้านคุณธรรมตาม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ด้านความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความพอเพียงซึ่งเป็นคุณธรรมเป้าหมาย
ท่ีส่งเสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมน าไปสู่พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งผู้เรียนเพื่อเห็นปัญหา และสาเหตุอันน าไปสู่การได้รับการแก้ไขปัญหาตามกรอบแนวคิดของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ท่ีเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน อาทิ โครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในด้านคุณธรรม

๒



๓. โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม โรงเรียนด่านช้างวิทยามีการด าเนินโครงการจัดค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม (ธรรมทายาท) เพื่อด าเนินการปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม และคุณงามความดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ของผู้เรียนโดยการขัดเกลาจิตใจผ่านกิจกรรม ธรรมทายาท ให้ผู้เรียนมีความรักความเมตตาต่อบุคคลอื่น มีจิตใจ
โอบอ้อมอารี มีจิตสาธารณะ และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับรุ่นน้องสามารถน าหลักธรรมท่ีได้นั้นไปปรับประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

โรงเรียนได้มีกิจกรรมเล็งเห็นความส าคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีจิตอาสาช่วยท านุบ ารุงศาสนสถาน 
ณ. วัดแสงจันทร์ ซึ่งเป็นวัดท่ีอุปการะให้ความช่วยเหลือโรงเรียนด่านช้างวิทยามาโดยตลอด มีการประกอบพิธี
สงฆ์พร้อมท้ังให้นักเรียนได้มีการบ าเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการเล็งเห็นความส าคัญ
และรักษาสถานท่ีของส่วนรวมกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีและศาสนาท่ี
ตนนับถือ จนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

๓



๔. โรงเรียนมีกิจกรรมสร้างคุณธรรมสู่ห้องเรียน
โรงเรียนด่านช้างวิทยาได้ด าเนินกิจกรรมลงสู่ระดับห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ โดย

เริ่มด าเนินการ การจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมในระดับโรงเรียนจากนั้นให้แต่ละห้องเรียนจัดท าโครงงาน
คุณธรรมโดยยึดตัวนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการจัดท าโครงงานต้ังแต่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ถึง ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ซึ่งมีการจัดท าโครงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและเกิดผลตามจุดประสงค์ท่ีได้ต้ัง
เอาไว้ จากการท าโครงงานในครั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมโครงงานจากระดับช้ันเรียนลงสู่ระดับห้องเรียน ซึ่งแบ่งได้
ตามระดับห้องเรียน เพื่อให้โครงงานคุณธรรมประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น

๕. นักเรียนโรงเรียนด่านช้างวิทยา มีการประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรม ตามหลักอัตลักษณ์ท้ัง ๓ ด้าน

คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน พฤติกรรมนักเรียนท่ีประพฤติปฏิบัติ

ความกตัญญู
นักเรียนท าความสะอาดเขตพัฒนา ห้องน้ า และห้องเรียนโดยมี
ความใส่ใจในหน้าท่ีของตนเอง 

ความมีวินัย
นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบท่ีทางโรงเรียนก าหนดเอาไว้

ความพอเพียง
นักเรียนน าข้าวกลางวันมารับประทานท่ีโรงเรียน ประหยัดน้ า 
ประหยัดไฟ และมีการอดออม

๔



๖. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ โดยคุณครูทุกท่านเป็นท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรมของแต่ละ
ระดับช้ัน นักเรียนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมโครงงาน เช่น โครงงานคุณธรรมสู่ห้องเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้กิจกรรมบูรณาการในรายวิชาหลัก และการเลือกเรียนเสรีซึ่งสามารถสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
โดยผ่านเครื่องมือโครงงานคุณธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมนั้นๆ

๗. มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน โรงเรียนด่านช้างวิทยา ได้ด าเนินการจัดท าโครงงานคุณธรรม 
ในระดับช้ันเรียนทุกช้ัน โดยแบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ - ๓ เป็นการฝึกปฏิบัติโครงงานคุณธรรมโดยครูพานักเรียนลงมือปฏิบัติเน้น 
การปฏิบัติบ่อยๆ จนเกิดเป็นทักษะ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน โดยยึดทฤษฎีการเรียนรู้ 
พฤติกรรมจริยธรรมตามแนวคิดของแบนดูรา ท่ีว่าด้วย พฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนในสังคมเกิดจากการเรียนรู้ 
โดยการสังเกตจากตัวแบบ ท้ังตัวแบบในชีวิตจริง หรือตัวแบบท่ีเป็นสัญลักษณ์ ท้ังนี้ตัวแบบจะท าหน้าท่ีท้ัง 
สร้างหรือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมและจะท าหน้าท่ีในการระงับพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์

ดังนั้น การท่ีครูพาเด็กปฏิบัติโครงงานคุณธรรมบ่อย ๆ นั้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีความคิด และกล้าแสดงออกมากยิ่งข้ึน

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๖ เป็นการฝึกปฏิบัติโครงงานคุณธรรมท่ีต่อเนื่องมาจาก ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  ในระดับช้ันนี้ นักเรียนจะเป็นผู้จัดท าโครงงานคุณธรรมด้วยตนเอง ด าเนินกิจกรรม
ด้วยตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะมีการรวมกลุ่มของสมาชิกในห้องเรียนท่ีมีความสนใจจะแก้ไข ปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียนหรือโรงเรียนเหมือนกัน ค้นหาปัญหาท่ีเกิดขึ้น วิเคราะห์สาเหตุว่าปัญหานั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุใด 
พร้อมท้ังคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้หมดส้ินไป โดยปลูกฝังให้สมาชิกในกลุ่มหรือ ผู้ร่วมด าเนิน
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมให้เกิดความตระหนัก พร้อมใจกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน โดยมีครูประจ าช้ันเป็นท่ี
ปรึกษาโครงงานคุณธรรม คอยดูแล ก ากับและติดตามการด าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม อย่างต่อเนื่อง
และใกล้ชิด ซึ่งการให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองนี้ เมื่อท าบ่อย ๆ ลงมือปฏิบัติจนชินก็จะเกิด เป็นนิสัย เกิด
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกตามท่ีต้องการ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติและสามารถปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

๕



ในการท าโครงงานคุณธรรมของระดับนี้ จะเน้นท่ีการมองปัญหาร่วมกันระหว่างเพื่อนสมาชิกร่วมช้ันเรียน  
เพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวมของโรงเรียน เพื่อให้น้อง ๆ ได้เกิดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกท่ีต้องการ เมื่อมองเห็น
ปัญหาตรงกันและต้องการแก้ไขแล้ว ก็จับกลุ่มกันจัดท าโครงงานคุณธรรม โดยมีครูประจ าช้ันเป็นท่ีปรึกษา
โครงงานคุณธรรม นักเรียนสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ จะเป็นคนด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น นักเรียนสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง มีการท างานเป็นทีม แบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลลชัดเจน มีการ
วัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลายและครอบคลุม ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของตนเอง หากพบเจอปัญหาก็ปรึกษาครูประจ าช้ันเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้หมดส้ินไป 
มีโครงงานคุณธรรมห้องเรียน ๑ โครงงาน แบ่งตามระดับช้ันเรียนนักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันคิดร่วมกันท า 
และร่วมกันน าเสนอโครงงานคุณธรรม เช่น โครงงานคุณธรรม เรื่อง เด็กดีมีวินัย , ร่วมใจอาสา รักษาความ
สะอาด , ขยะจ๋าลาก่อน , โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น , ร่วมมือคนละนิด พิชิตขยะ และชมพูด า 
ปราบปรามขยะ เป็นต้น

๖



ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้ โรงเรียนด่านช้างวิทยา ได้มีการด าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่องท้ังระบบ ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ
คุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการหรือคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนด่านช้างวิทยา เป็น
โรงเรียนดีใกล้บ้าน มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงงานคุณธรรมนั้นท่ีส าคัญคือ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริม การท า
ความดีโดยให้นักเรียนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งโครงงานคุณธรรมจะต้องได้มาหรือเกิดจากความ
สนใจและความคิดริเริ่มของนักเรียนเอง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีผ่านการปฏิบัติจริง 
(Learning by Doing) อันจะน าไปสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

๘. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานท่ีในการปลูกฝัง ปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรม
โรงเรียนด่านช้างวิทยา มีการปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องความมีคุณธรรมเพราะสถานท่ีมีความปลอดภัย และสภาพ
บรรยากาศท่ีเอื้อและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณธรรมท่ีดีงาม 

ดังนั้น เมื่อนักเรียนร่วมกันคิด ค้นหาปัญหา และหาสาเหตุแล้ว ยังได้ร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา
และลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ของโรงเรียน จนกระท่ังค่อยๆ ปรากฏผลส าเร็จตามท่ีต้องการ ส่งผลให้
โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย อีกท้ังยังมีสถานท่ีท่ีโล่ง กว้าง อากาศถ่ายเทดี เหมาะสม
ท่ีจะใช้ในการปลูกฝังปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรมให้แก่นักเรียนได้ใช้ในการฝึกปฏิบัติอีกด้วย ได้แก่ ลาน
กิจกรรมของโรงเรียน 

๗



๙. โรงเรียนมีกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะเพื่อเป็นการดูแลรักษาสถานท่ีราชการให้สะอาดเรียบร้อย 
อีกท้ังฝึกความมีระเบียบวินัย รู้รักษาความสะอาดฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ รู้จักการคัดแยกขยะ และ
สามารถน าการคัดแยกนั้นไปต่อยอดให้เป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อทางด้านการเกษตร อีกท้ังการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม การมีระเบียบวินัยเพื่อให้นักเรียนสามารถเกิดการปฏิบัติ และน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

ดังนั้นโครงการโรงเรียนปลอดขยะสามารถเป็นประโยชน์ได้พอสมควรแก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อาทิ การคัดแยกขยะเพื่อทางการค้า การคัดแยกขยะเพื่อการเกษตร ถือว่าเป็นส่ิงท่ี
ควรเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการอาชีพ และหารายได้ระหว่างเรียนได้เป็นอย่างดี

๘



๑๐. โรงเรียนมีกิจกรรมสภาโรงเรียนเพื่อให้สภานักเรียนได้มีบทบาทในการเป็นผู้น า และช่วยครูในการเป็นหูเป็นตา
ดูแลโรงเรียน และนักเรียนในโรงเรียน เนื่องจากสภานักเรียนจะสามารถเข้าถึงนักเรียนได้ดี โดยกิจกรรมสภานักเรียน
นั้น ในทุกๆเช้าจะมีการปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจเขตบริเวณการพัฒนาตามสถานท่ีต่างๆ ในโรงเรียน หากบริเวณเขต
ใดท่ีสะอาดเรียบร้อยก็จะได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน สะสมไปจนถึง ๑ ปีการศึกษา หากเขตใดท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดจะ
ได้รับค าชมเชยถือเป็นรางวัลระดับโรงเรียน อีกท้ังกิจกรรมในช่วงวันศุกร์ของสัปดาห์มีการน าสวดมนต์ ทุกๆ เช้ามี
การเข้าแถวเคารพธงชาติถือว่าสภานักเรียนเป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างดีเย่ียม

๙



๑๑. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนท้ังหมด ในปีท่ีผ่านมาซึ่งจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้น

จากการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เมื่อทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม ท้ังผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ส่งผลให้พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ลดลง และ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้น โดยใช้การประเมินจากการสอบถามผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียน พบว่า 
นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๗๕ มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ โรงเรียนท้ัง ๕ ด้าน และคาดว่า
เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ จะต้องมีพฤติกรรม ท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนท้ัง ๓ ด้าน 

คุณธรรมเป้ำหมำย
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

ผู้บริหำร 
ครู นักเรียน

ความกตัญญู

๑. ประพฤติตนโดยการ
แสดงความเคารพนับถือ
และช่วยเหลือกิจการต่างๆ 
อย่างเต็มก าลัง

๑. ดูแลลูกศิษย์อย่าง
ใกล้ชิด 

๑. ต้ังใจเรียน 
๒. ท าความสะอาด   
บริเวณท่ีได้รับมอบหมาย 

ความมีวินัย

๑. ตรงต่อเวลา 
๒. เดินชิดขวา 
๓. แต่งกายตามระเบียบ/ 
ข้อตกลงของหน่วยงาน 

๑. ตรงต่อเวลา 
๒. เดินชิดขวา 
๓. แต่งกายตามระเบียบ/ 
ข้อตกลงของหน่วยงาน 

๑. ตรงต่อเวลา 
๒. ไม่มาสาย/ตรงต่อเวลา 
๓. แต่งกายตามระเบียบ 
๔. เดินชิดขวา

ความพอเพียง
๑. รับประทานอาหาร
อย่างคุ้มค่า 
๒. ใช้ส่ิงของอย่างคุ้มค่า 

๑. รับประทานอาหาร
อย่างคุ้มค่า 
๒. ใช้ส่ิงของอย่างคุ้มค่า

๑. รับประทานอาหาร
อย่างคุ้มค่า 
๒. ใช้ส่ิงของอย่างคุ้มค่า 

(ตำรำงคุณธรรมอัตลักษณ์) 

กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

๑๐



วิธีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์
๑. การส่ือสารสร้างความเข้าใจ โดยมีการประชุมวางแผนเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง คุณธรรมอัตลักษณ์

ของโรงเรียน จากการท าแบบเสนอความคิดเห็น ในระดับผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน
๒. การสร้างแกนน า โดยมีการปรึกษาให้กลุ่มแกนน าของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นกลุ่มแกนน า

เพื่อจัดท าต้นแบบของโครงงานตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
๓. การประชุมระดมสมอง

การก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก ได้ท าการเสนอพฤติกรรมท่ีตรงกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ี
เป็นการเสริมสร้าง พัฒนา ส่งเสริม เพื่อจัดท าเป็นข้อสรุปให้ได้คุณธรรมอัตลักษณ์ท่ีตรงกัน

การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย โดยยึดหลักการจากอัตลักษณ์ของโรงเรียนเป็นหลักแล้วมอง
ปัญหา หรือข้อท่ีควรเสริมเพื่อแก้ไขหรือเสริมสร้างพัฒนาเพิ่มมากขึ้น

๔. การจัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ เมื่อได้พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกแล้ว ได้คุณธรรมเป้าหมายแล้ว จึงมา
จัดท าเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ โดยแยกเป็นผู้บริหาร ครูและนักเรียน หากคุณธรรมใดท่ีต่างกันท้ัง ๓ หมวด
ให้ยึดคุณธรรมของนักเรียนเป็นหลัก หากคุณธรรมข้อไหนซ้ ากันให้น าคุณธรรมนั้นเป็นหลัก พร้อมจัดท า
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามแนวทางโครงงานคุณธรรม สพฐ.
การก าหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย

๑. การวางแผนจัดท าโครงงานคุณธรรม เมื่อได้คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนแล้ว ท าการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์โดยผ่านคุณครูท่ีปรึกษา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและปฏิบัติตาม และช่วยการมองปัญหาท่ีต้อง
แก้ไขหรือพัฒนามาจัดท าเป็นโครงงานระดับห้องเรียน

๒. การเป็นแบบอย่างท่ีดี เมื่อด าเนินการจัดท าโครงงานแล้วจะต้องมีการน าเสนอโครงงานเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้โครงงานคุณธรรม

๓. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม ในโครงงานคุณธรรมท่ีจัดท านั้นสามารถเอื้อและ
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน และตัวนักเรียนเองได้เป็นอย่างดี เพราะปัญหาท่ีมองเห็นนั้น เล็งเห็นประโยชน์ท่ีตัว
นักเรียนเป็นหลัก รวมทั้งประโยชน์ของโรงเรียนด้วยเช่นกัน

๔. มีการบูรณาการโครงงานคุณธรรมเข้าไปสอดแทรกในช้ันเรียนโดยในรายวิชา การศึกษาและสร้างองค์
ความรู้ท่ีมีการจัดท าโครงงานเป็นฐานมีการฝึกให้นักเรียนจัดท าโครงงาน ดังนั้นโครงงานคุณธรรมจึงสามารถเข้า
ไปสอดแทรกในรายวิชานี้ได้

๕. การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์มีการสวดมนต์ การอบรม
มารยาท และการสร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาดโรงเรียนของทุกๆ สัปดาห์อย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง

๑๑



การก าหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย (ต่อ)
๑. การวางแผน/การจัดท าโครงงานคุณธรรม (การจัดท าแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน หรือแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี)  โรงเรียนด่านช้างวิทยาได้มีการวางแผนการในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนโดยได้
บรรจุโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใส่ไว้ในแผนปฎิบัติการประจ าปี เพื่อจะได้ด าเนินการจัดกิจกรรมได้
อย่างถูกต้อง 

๒. การเป็นแบบอย่างท่ีดี ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนด่านช้างวิทยาได้ปฏิบัติตามพฤติกรรมบ่งช้ี
เชิงบวกท่ีทุกส่วนร่วมกัน ก าหนดขึ้น จนเป็นปกติวิสัย ส่งผลให้ท้ังผู้ปกครองและนักเรียนสามารถยึดเอาเป็น
แบบอย่างท่ีดีได้และน าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

๓. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
ด่านช้างวิทยา ได้ร่วมมือพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม โดยแต่ละคนต่างท าหน้าท่ีของ
ตนเองท่ีได้รับมอบหมาย คอยช่วยเหลือกัน ร่วมมือร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่และมี
บรรยากาศดี เพื่อจะได้ส่งผลให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมด้านต่าง ๆ ของนักเรียน 

๔. การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน / ในช้ันเรียน คณะครูโรงเรียนด่านช้างวิทยามีการ
การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนทุกรายวิชาและทุกระดับช้ันเรียน โดยครูจะเป็นผู้คอยก ากับและ
ให้ค าปรึกษาในการท างานต่าง ๆ ของนักเรียนตามท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและในบางช้ันจะมีกระทู้หรือ
เรื่องส้ันให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดหรือคุณธรรมในเรื่องนั้น ๆ ก่อนท่ีครูจะเช่ือมโยงเข้าสู่
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริงในชีวิตประจ าวัน 

๕. การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนด่านช้างวิทยา ท าการบูรณาการ
คุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุม ลูกเสือ - เนตรนารี เป็นต้น โดยการให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ หรือด าเนินกิจกรรมตามโครงงานคุณธรรมของกลุ่มตนเอง แล้วครูให้สรุปเช่ือมโยงสู่คุณธรรม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ท่ีนักเรียนได้ช่วยเหลืองานของคุณครูท าให้นักเรียน
เกิดความรับผิดชอบ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนและไม่มีใครบังคับ เป็นต้น

๑๒



๑๒. โรงเรียนมีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ท่ีมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จากการท าโครงงานคุณธรรมในระดับ
ห้องเรียนและคุณธรรมระดับโรงเรียน โดยโครงงานระดับห้องเรียนได้มีการขยายความรู้ห้องสู่ห้องเพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่วนโครงงานระดับโรงเรียนเป็นโครงงาน ดาวแห่งความดี D.C.W ซึ่งเป็นโครงงานท่ีกลุ่มสภา
เป็นผู้น าโครงงานนี้ให้ทุกคนในโรงเรียนปฏิบัติตามเพื่อเป็นการปลูกฝังความรับผิดชอบและการช่วยเหลือผู้อื่นโดย
ไม่หวังผลตอบแทน อีกท้ังยังฝึกให้นักเรียนรู้จักหน้าท่ีของตนเอง ดาวแห่งความดีนั้นจะเป็นตัวบ่งช้ีว่าการประพฤติ
ความดีมีหลายรูปแบบและยังเป็นตัวก าหนดให้รู้ว่าตัวเราสามารถกระท าความดีได้ทุกคน โดยใช้หลัก ๕ ส. ได้แก่ 
๑. สะสาง ๒. สะดวก ๓. สะอาด ๔. สุขลักษณะ ๕. สร้างนิสัย ซึ่ง ๕ ส. นี้จะเป็นตัวเสริมให้นักเรียนได้ฝึกและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

- ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น

- ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๓



คุณธรรมเป้ำหมำย ช่ือโครงงำนคุณธรรม ผู้รับผิดชอบโครงงำน

๑. ความมีวินัย
๒. ความรับผิดชอบ
๓. ความสามัคคี

ดูดีมีสง่า สร้างคุณค่า ด.ช.ว.
เขตพัฒนา ม.๑/๒ สวยด้วยมือเรา
สามัคคี รวมพลัง อย่างสร้างสรรค์ ๑/๓

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๑
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๒
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑/๓

๑. ความรับผิดชอบ
๒. ความรับผิดชอบ
๓. ความสะอาด

อาคารภาษาสวยด้วยห้อง ๒/๑
เขตพัฒนาสวยด้วยมือเรา
ร่วมด้วย ช่วยท า น าเขตพัฒนาโรงเรียน
สะอาด

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๑
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๒
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒/๓

๑. ความสะอาด
๒. ความสะอาด
๓. ความมีวินัย

เขตปลอดขยะ พัฒนาโรงเรียน
เขตสะอาด ปราศจากขยะ ด้วยพลัง ม.๓/๒
ด.ช.ว. รุ่นใหม่ ใส่ใจการแต่งกาย

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๑
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๒
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓/๓

๑. ความสะอาด
๒. จิตอาสา
๓. ความสะอาด

เขตพัฒนา สะอาดตา พาสะอาดใจ
D .C. W  Star พี่อาสาช่วยน้อง
เขตพัฒนาสวยงาม ม.๔/๓ ร่วมใจ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๑
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๒
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔/๓

๑. ความรับผิดชอบ
๒. ความสะอาด
๓. ความมีวินัย

กู๊ดบาย 0 ร มส.
เขตพัฒนาสะอาด รวมพลังปลอดขยะ ๕/๒
รอได้ ไม่แย่ง ไม่แซงคิว

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๑
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๓

๑. จิตอาสา
๒. ความมีวินัย
๓. ความมีวินัย

จิตอาสาพัฒนา สร้างสรรค์
แต่งกายดี มีวินัย
ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๑
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๒
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖/๓

โครงงำนคุณธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

๑๔



๑๒. โรงเรียนมีการจัดท าแผนภูมิการด าเนินงานด้านคุณธรรม

เคร่ืองมือส ำคัญในกำรขับเคลื่อนสู่เป้ำหมำย

MODEL คุณธรรม สู่ควำมเป็นคนดี

๑๕

คุณธรรมเป้ำหมำย
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

ผู้บริหำร 
ครู นักเรียน

ความกตัญญู

๑. ประพฤติตนโดยการ
แสดงความเคารพนับถือ
และช่วยเหลือกิจการต่างๆ 
อย่างเต็มก าลัง

๑. ดูแลลูกศิษย์อย่าง
ใกล้ชิด 

๑. ตั้งใจเรียน 
๒. ท าความสะอาด   
บริเวณท่ีได้รับมอบหมาย 

ความมีวินัย

๑. ตรงต่อเวลา 
๒. เดินชิดขวา 
๓. แต่งกายตามระเบียบ/ 
ข้อตกลงของหน่วยงาน 

๑. ตรงต่อเวลา 
๒. เดินชิดขวา 
๓. แต่งกายตามระเบียบ/ 
ข้อตกลงของหน่วยงาน 

๑. ตรงต่อเวลา 
๒. ไม่มาสาย/ตรงต่อเวลา 
๓. แต่งกายตามระเบียบ 
๔. เดินชิดขวา

ความพอเพียง
๑. รับประทานอาหาร
อย่างคุ้มค่า 
๒. ใช้ส่ิงของอย่างคุ้มค่า 

๑. รับประทานอาหาร
อย่างคุ้มค่า 
๒. ใช้ส่ิงของอย่างคุ้มค่า

๑. รับประทานอาหาร
อย่างคุ้มค่า 
๒. ใช้ส่ิงของอย่างคุ้มค่า 



๑๔. การสร้างแกนน า ครู นักเรียน เพื่อเป็นผู้น าในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย
โรงเรียนได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน โดยมีแกนน าคุณครูและนักเรียนท า

กิจกรรมโครงงานพี่สอนน้องและการน าความรู้ในด้านโครงงานคุณธรรมไปเผยแพร่กับกับโรงเรียนรุ่นน้องได้
เรียนรู้เพื่อน าความรู้ท่ีรุ่นพี่ได้ไปให้ประสบการณ์นั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

อีกท้ังการตั้งกลุ่มจิตอาสา โดยกลุ่มสภานักเรียนได้มีการท ากิจกรรมพี่สอนน้องคือการ กลับไปบ้านให้รุ่นพี่
ท่ีมีน้อง ได้ท าการช่วยสอนการบ้าน ฝึกน้องอ่านหนังสือ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง อีกท้ัง
เพื่อให้น้องรู้สึกว่ามีท่ีปรึกษาท่ีสามารถปรึกษาได้และยังช่วยให้น้องได้ฝึกทักษะการเขียนการอ่านได้ดีมากยิ่งข้ึน 
การท ากิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนให้มีความสัมพันธ์กัน มีการเอื้ออ านวย
กันและกันและเป็นการแสดงตัวอย่างให้รุ่นน้องด าเนินรอยตามรุ่นพี่ได้ดียิ่งขึ้น

๑๓. การส่ือสารสร้างความเข้าใจท้ังโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน
โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ โดยผ่านทางเว็บไซต์ Facebook ช่องทางการส่ือสาร

ทางเทคโนโลยี แผ่นพับ / วารสาร เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนได้ปฏิบัติเพื่อให้บุคคลภายนอก
ได้รับรู้ถึงความเคล่ือนไหวของโรงเรียนอีกท้ังยังเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และเป็นการเชิญชวนให้เกิดการอนุรักษ์ถึงภูมิปัญญาของท้องถิ่น ชุมชน
ภายนอกจะได้เห็นถึงความส าคัญและให้ความช่วยเหลือในระดับเครือข่ายของโรงเรียนได้

๑๖



๑๕. การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ
โรงเรียนมีการนิเทศติดตามการเรียนการสอนโดยการบูรณาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยสอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖

๑๖. การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความสามัคคี การช่วยเหลือ แบ่งปัน จึงมีการ

จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในเพื่อให้นักเรียนได้ความสนุกสนาน ความสามัคคีและการเผชิญกับปัญหาและรู้จักการ
แก้ไขปัญหานักเรียนสามารถน าประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

๑๗



๑๗. การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน ด้านผู้น าคุณธรรมโดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ด.ช.ว. 

ซึ่งให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มีการเข้าค่ายจิตอาสา ในทุกๆ ปีก่อนจบการศึกษาของโรงเรียนไป
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพรักโรงเรียนของตน เพื่อเป็นการปลูกฝังการรักท้องถิ่นของตนเอง และ
เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีให้รุ่นน้องได้ปฏิบัติตาม อีกท้ังยังช่วยพัฒนาโรงเรียนท่ีตนเองได้เรียนรู้เพื่อให้โรงเรียน
นั้นน่าอยู่มากข้ึน 

ดังนั้นกิจกรรมพัฒนาผู้น าเยาวชนถือเป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างผู้น าให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน อีกท้ังปลูกฝังให้มีจิตส านึกในการรักท้องถิ่นของตนซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้
ผู้น าเกิดจิตส านึกท่ีดี 

๑๘



๑๘. การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
โรงเรียนมีการจัดท าโครงงานคุณธรรม ท่ีสามารถเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่น ซึ่งหลังจ่ากได้ด าเนิน

โครงงานแล้วจึงต้องมีการทบทวนโครงงานโดยการน าโครงงานนั้นไปเผยแพร่หรือการขยายองค์ความรู้ต่อไป 
ซึ่งได้แก่ โครงงานคุณธรรม ดาวแห่งความดี D.C.W. ซึ่งเป็นโครงงานท่ีเป็นต้นแบบโดยมีกลุ่มสภานักเรียนใน
การเป็นต้นแบบของโครงงานระดับโรงเรียน เพราะมีการขยายโครงงานจากห้องเรียนลงสู่ระดับช้ันเรียนและ
โรงเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงงาน ดาวแห่งความดี D.C.W. นี้ถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียนได้ฝึกตนเองในเรื่องทักษะการใช้ชีวิตประจ าวัน ทักษะการช่วยเหลือตนเอง ทักษะการคิดทางบวก 
ทักษะการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีชีวิตท่ีสมบูรณ์จนปฏิบัติเป็นวิสัย และ
น าไปสู่สังคมท่ีมีระเบียบ สงบสุข 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมนี้เน้นในเรื่องใกล้ตัวของนักเรียน หากนักเรียนฝึกปฏิบัติตามหลัก ๕ ส. 
ดาวแห่งความดีได้ ก็จะท าให้นักเรียนเติบโตเป็นคนดีได้ เช่นกัน

๑๙



๑๙. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน จุดเน้นของโรงเรียนได้แก่ มารยาทในการไหว้ 

ดีเด่นในด้านกีฬา และการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน
๑. เช้ามาไหว้ ยิ้มทักทายกัน

๒. ดีเด่นด้านกีฬา

๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๐



๔. การเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน อาสาท่ัวไทย รวมใจสร้างสรรค์ท าความดี โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ออนไลน์ เพื่อเป็นการท านุบ ารุงศาสนาและการท าความดีเพื่อส่วนรวม

๕. การเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ ในโครงการจุดประทีป เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยนักเรียนได้เข้า
ร่วมอบรมโครงการเพื่อจิตอาสาและการท าความดีโดยไม่หวังผลใดตอบแทน

๖. คุณครูมีการแลกเปล่ียนความรู้เชิงคุณธรรมโดยการศึกษาดูงาน และการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่องโครงงานคุณธรรม

- การศึกษาดูงานท่ี โรงเรียนสุขบท จังหวัดชลบุรี

๒๑



๗. การอบรมครูแกนน าโรงเรียนคุณธรรมเพื่อน าร่องมาด าเนินกจิกรรมในโรงเรียนและเป็นแบบอย่าง
สร้างแกนน าให้นักเรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดท าโครงงานคุณธรรมข้ึน

๘. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านโครงงานคุณธรรม มีการศึกษาดูงานจากโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงและ
บุคคลภายนอกท่ีให้ความสนใจ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเรื่องโครงงานคุณธรรมและการบูรณาการ
คุณธรรมเข้าสู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อน าไปปรับและประยุกต์ใช้

๒๒



๑๐. การประเมินผลและการน าเสนอการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน
โครงงานคุณธรรมในระดับห้องเรียนซึ่งได้ท าการต่อยอดโครงงานคุณธรรมเดิมน ามาใช้กับนักเรียนใน

รุ่นต่อไปและพัฒนาโครงงานให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังเอาไว้ การวางแผนการประเมินโดยจัดท าเป็น
ผังตารางการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้

ตำรำงกำรจัดท ำโครงงำนคุณธรรม

รยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน

กำรปฏิบัติงำน สิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน

๑๔ พ.ค.๒๕๖๔

- วางแผนการด าเนินงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรมโดยการ
ประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างครูกับ
ผู้บริหาร

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔
- ท าการประชุมกลุ่มสภานักเรียนเพื่อประชุมวางแผน
ด าเนินงานโครงงานคุณธรรมลงสู่ระดับห้องเรียน ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔
- กลุ่มสภานักเรียนท าการประชุมหัวหน้าห้องเรียนในระดับ
ต่างๆ ถึงการด าเนินงานและวางแผนปฏิบัติโครงงาน ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

๑ ก.ค. ๒๕๖๔

- ครูท่ีปรึกษาและนักเรียนในแต่ละห้องแต่ละระดับช้ันท า
การปรึกษาการจัดท าโครงงานคุณธรรมให้เป็นรูปธรรมโดย
ได้รับการติดตามจากผู้บริหารโรงเรียน ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔

๒ ส.ค. ๒๕๖๔

- ผู้บริหารท าการนิเทศโครงงานคุณธรรมในแต่ละระดับช้ัน
พร้อมเสนอแนะความคิดเห็นให้กับโครงงานนั้นๆ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔
- ท าการรวบรวมผลงานโครงงานคุณธรรมในทุกห้องเรียน
เพื่อท าการสรุปผลและพร้อมประเมินผลงานในระดับเกณฑ์ 
๓ ดาว

๙ ก.ย. ๒๕๖๔

๒๓



สรุปผลกำรประเมินโครงงำนคุณธรรมในระดับห้องเรียน 

คุณธรรม
เป้ำหมำย

ระดับช้ัน
พฤติกรรมเชิงบวก

ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย

ควำมมีวินัย ช้ัน ๑/๑ นักเรียนมาโรงเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตรงเวลา ๘๗.๕๐

๗๖.๑๐ควำมรับผิดชอบ ช้ัน ๑/๒ นักเรียนท าเขตพัฒนาของตนเองอย่างสม่ าเสมอ ๗๕.๐๐

ควำมสำมัคคี ช้ัน ๑/๓ นักเรียนช่วยเหลือกันในการท างานให้ส าเร็จ ๖๓.๖๓

ควำมรับผิดชอบ ช้ัน ๒/๑
นักเรียนท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ

๘๘.๘๘

๘๗.๗๕
ควำมรับผิดชอบ ช้ัน ๒/๒ นักเรียนส่งการบ้านตรงต่อเวลา ๙๔.๑๑

ควำมสะอำด ช้ัน ๒/๓ นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ ๗๘.๕๗

ควำมสะอำด ช้ัน ๓/๑
นักเรียนสามารถท าเขตพัฒนาท่ีได้รับหมายหมาย
เป็นอย่างดี

๖๑.๑๑

๖๒.๗๒
ควำมสะอำด ช้ัน ๓/๒ นักเรียนท าความสะอาดและดูแลห้องน้ านักเรียน ๖๒.๘๕

ควำมมีวินัย ช้ัน ๓/๓ นักเรียนวางรองเท้าหน้าอาคารเรียนเป็นระเบียบ ๗๔.๐๙

ควำมสะอำด ช้ัน ๔/๑ นักเรียนแต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย ๘๘.๒๓

๖๐.๓๐ควำมมีจิตอำสำ ช้ัน ๔/๒ นักเรียนดูแลเขตบริเวณท่ีรับมอบหมายเป็นอย่างดี ๙๐.๙๐

ควำมสะอำด ช้ัน ๔/๓ นักเรียนต่างช่วยเหลือด้านการเรียนซึ่งกันและกัน ๘๖.๒๐

ควำมรับผิดชอบ ช้ัน ๕/๑ นักกเรียนส่งงานตรงต่อเวลา ๑๐๐

๙๘.๔๖ควำมสะอำด ช้ัน ๕/๒
นักเรียนท าความสะอาดห้องเรียนเป็นประจ า
สม่ าเสมอ

๙๕.๖๕

ควำมมีวินัย ช้ัน ๕/๓ นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติตรงต่อเวลา ๑๐๐

ควำมมีวินัย ช้ัน ๖/๑ นักเรียนมาโรงเรียนตรงต่อเวลา ๑๐๐

๗๗.๓๓ควำมมีวินัย
ช้ัน ๖/๒

นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
๙๕.๒๓

ควำมมีจิตอำสำ ช้ัน ๖/๓ นักเรียนช่วยเหลือเพื่อนในด้านการเรียน ๘๔.๖๑

๒๔



๑๑. การประชาสัมพันธ์
โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างโรงเรียนโดยการน าความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ

คุณธรรมมาเผยแพร่ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก อาทิ การเข้าฐานต่างๆ ในกิจกรรมอาเซียน การน าโครงงานต่าง ๆ 
มาให้นักเรียนในการท ากิจกรรม เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมในลักษณะต่างๆ ให้นักเรียนมีศักยภาพท่ีดี 
และสามารถน าความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดในโรงเรียนของตนเองต่อไปได้

ดังนั้นการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนถือว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งท่ีจะท าให้เกิดวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ัง
เอาไว้ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ี

๒๕



การแลกเปล่ียนเรียนรู้ โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
เช่น กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
กิจกรรมวันคริสต์มาส เป็นต้น ซึ่งทุก ๆ กิจกรรมจะมีการน าโครงงานของแต่ละห้องมาน าเสนอและ
ส่งเสริมในด้านอาชีพ การปลูกฝังคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันอดทน ความมีวินัย ซึ่งล้วน
เป็นส่ิงท่ีนักเรียนสามารถปลูกฝังและสร้างข้ึนมาได้ด้วยตนเองเพื่อให้นักเรียนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

โรงเรียนจึงได้มีการประเมินผลจากกิจกรรมท้ังหมดท่ีได้จัดท าขึ้นในรอบ ๑ ปีการศึกษา สรุปเป็น
กิจกรรมโดยรวมซึ่งในแต่ละกิจกรรมยังบูรณาการคุณธรรมต่าง ๆ ลงไปท้ังส้ิน ดังนั้น จึงได้มีการรวบรวม
กิจกรรมท้ังหมดลงสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบและ
เป็นการแนะน าโรงเรียนเพื่อให้มีนักเรียนในสถานศึกษาอื่นมาศึกษาต่อในโรงเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ผลกำรด ำเนินงำน (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้)
๑. ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรง คือการท่ีนักเรียนได้ลงมือกระท าด้วยตนเอง ได้คิด วิเคราะห์ 

แยกแยะ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะอีกท้ังยังสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ในภายภาคหน้า เพราะเป็นประสบการณ์ท่ีดีและเกิด
ข้ึนกับนักเรียนโดยตรง

๒. ผลท่ีเกิดขึ้นกับคุณครู คือการยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในการจัดท าโครงงานการ
ท ากิจกรรมร่วมกับนักเรียน การเป็นท่ีปรึกษาของนักเรียนและเป็นการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมท่ีต้อง
มีการพัฒนามากขึ้น ดังนั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรมถือเป็นส่วนส าคัญส าหรับครูเช่นกัน

๓. ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้บริหาร ส่ิงท่ีเกิดขึ้นกับผู้บริหารคือ การเปิดโอกาสให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม อีกท้ังผู้บริหารยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพราะหากไม่มี
ผู้บริหารในการด าเนินกิจกรรมก็จะเริ่มต้นไม่ได้ เพราะกิจกรรมทุกกิจกรรมจะต้องค านึงถึงปัจจัยหลายๆ 
อย่างหลายฝ่ายในการร่วมมือกัน อาทิ งบประมาณ วิชาการ ปกครอง และบริหารงานท่ัวไป ซึ่งทุกฝ่าย
ล้วนส าคัญอย่างยิ่ง หากจัดกิจกรรมใดขึ้นก็ตามแต่ ทุกฝ่ายถือเป็นส่วนท่ีส าคัญ

๔. ผลท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียนสามารถขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกันได้และโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะ
ขยายกิจกรรมท่ีได้จัดท านั้นไปสู่หน่วยงานภายนอกให้รับทราบข้อมูลและได้รับการส่งเสริมสนับสนุน

๕. ผลท่ีเกิดข้ึนกับครอบครัวของนักเรียนเมื่อนักเรียนได้รับการพัฒนาท่ีดีแล้วเมื่อไปอยู่กับครอบครัว
สามารถพัฒนาตนเองตามท่ีได้ฝึกปฏิบัติจากโรงเรียนจนมีพฤติกรรมไปในทางท่ีดีมากขึ้น

๖. ผลท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน ชุมชนมีบุคลากรท่ีเข้มแข็งมากความสามารถจนน าไปสู่ชุมชนท่ีประสบ
ความส าเร็จและท าให้เกิดการสร้างพลเมืองท่ีดีสู่สังคมต่อไป

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์ความรู้ท่ีได้รับโดยตรงคือ การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต โดยมีนวัตกรรมผ่านโครงการคุณธรรมเป็นตัวก าหนดให้เกิดคุณธรรมท่ีเน้นเพื่อการพัฒนา
และส่งเสริมท าให้หน่วยงานของโรงเรียนมีความก้าวหน้าและมีจุดยืนท่ีเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ จากตัวของนักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ครอบครัว หน่วยงาน
ภายนอกและชุมชนซึ่งท่ีปัจจัยนั้นล้วนส าคัญเท่า ๆ กันท้ังส้ิน หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปได้

๒๖



ผลของกำรด ำเนินโครงงำนคุณธรรม

คุณธรรม
เป้ำหมำย

ช่ือ
โครงงำน

ช่ือคุณครู
ที่ปรึกษำ

จ ำนวน
นักเรียน

จ ำนวน
นักเรียนที่

เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
เชิงบวก

สรุปกำรด ำเนินงำน 
()

สิ้นสุด
โครงงำน
ปี ๒๕๖๓

ยังด ำเนิน
กำรต่อใน
ปี ๒๕๖๔

ความมีวินัย
ดูดี มีสง่า 
สร้างคุณค่า 
ด.ช.ว.

๑. คุณครธูันวดี พฤกษชาติ
๒. คุณครูพลอยไพรินทร์ 
ช่ืนอุรา

๔๐ ๓๕ - 

ความ
รับผิดชอบ

เขตพัฒนา 
ม. ๑/๒ 
สวยด้วย
มือเรา

๑. คุณครูมณเฑียร คุนาวงษ์
๒. คุณครูชาตโยดม 
เณรจาที

๔๐ ๓๐ - 

ความ
สามัคคี

สามัคคี 
รวมพลัง 
อย่าง
สร้างสรรค์ 
๑/๓

๑. คุณครชูลธิชา เสือนิล

๓๓ ๒๑ - 

ความ
รับผิดชอบ

อาคาร
ภาษา สวย
ด้วยห้อง
ม.๒/๑

๑. คุณครูปณิศา เพ็งสุข
๒. คุณครูสุวิตร เพ็งสุข

๓๖ ๓๒ - 

ความ
รับผิดชอบ

เขตพัฒนา
สวย ด้วย
มือเรา

๑. คุณครชูลธิชา บุญวงษ์
๒. คุณครูพรรณิภา สุขแสน ๓๔ ๓๒ - 

ความ
สะอาด

ร่วมด้วย 
ช่วยท า น า
เขตพัฒนา
โรงเรียน
สะอาด

๑. คุณครวูรวลัญซ์ ค าเท่ียง
๒. คุณครูศกุณตลา      
ปานสกุล ๒๘ ๒๒ - 

๒๗



คุณธรรม
เป้ำหมำย

ชื่อโครงงำน
ชื่อคุณครู
ที่ปรึกษำ

จ ำนวน
นักเรียน 
เป้ำหมำย

จ ำนวน
นักเรียนที่

เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
เชิงบวก

สรุปกำรด ำเนินงำน 
()

สิ้นสุด
โครงงำน
ปี ๒๕๖๓

ยังด ำเนิน
กำรต่อใน
ปี๒๕๖๔

ความ
สะอาด

เขตปลอดขยะ 
พัฒนาโรงเรียน

๑. คุณครูจรัสรวี 
พรมทองดี
๒. คุณครูนาถระพี 
ศรีสุข

๓๖ ๒๒ - 

ความ
สะอาด

เขตสะอาด 
ปราศจากขยะ 
ด้วยพลังม.๓/๒

๑. คุณครูอัปสร ชัยเภรี ๓๕ ๒๒ - 

ความมีวินัย
ด.ช.ว. รุ่นใหม่ 
ใส่ใจการแต่ง

กาย

๑. คุณครูเสมอใจ 
หมวดผา
๒. คุณครูฉัตรมงคล 
เอี่ยมสะอาด

๒๗ ๒๐ - 

ความ
สะอาด

เขตพัฒนา 
สะอาดตา พา

สะอาดใจ

๑. คุณครูทักษพร
ทิพยานนท์

๓๔ ๓๐ - 

จิตอาสา
D.C.W. Star

พี่อาสา
ช่วยน้อง

๑. คุณครูจินดา
พรหมโชติ
๒. คุณครูกุสุมา พาดี

๓๓ ๓๐ - 

ความ
สะอาด

เขตพัฒนา
สวยงาม 
ม.๔/๓ 
ร่วมใจ

๑. คุณครูนิรุตต์
ธัญญเจริญ
๒. คุณครูรัตนาพร 
จันทร์เรือง

๒๙ ๒๕ - 

ความ
รับผิดชอบ

กู๊ดบาย 
๐ ร มส.

๑. คุณครูปพิชญา เกษร ๒๒ ๒๒ -


ความ
สะอาด

เขตพัฒนา
สะอาด รวม

พลังปลอดขยะ 
ม.๕/๒

๑. คุณครูพรพิมล 
ทองสุก

๒๓ ๒๒ -


๒๘



คุณธรรม
เป้ำหมำย

ชื่อโครงงำน
ชื่อคุณครู
ที่ปรึกษำ

จ ำนวน
นักเรียน 
เป้ำหมำย

จ ำนวน
นักเรียนที่

เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
เชิงบวก

สรุปกำรด ำเนินงำน 
()

สิ้นสุด
โครงงำน
ปี ๒๕๖๑

ยังด ำเนิน
กำรต่อใน
ปี ๒๕๖๔

ความมีวินัย รอได้ ไม่แย่ง 
ไม่แซงคิว

๑. คุณครูเรณู 
ตันติจรูญโรจน์
๒. คุณครู
กรณ์ธนัตถ์
ณ. นคร

๒๐ ๒๐ - 

จิตอาสา
จิตอาสา 
พัฒนา
สร้างสรรค์

๑. คุณครู
ภัสกาญจน์ 
การสาลี ๒๘ ๒๘ - 

ความวินัย
แต่งกายดี
มีวินัย

๑. คุณครูสมพร 
เพิ่มพูล
๒. คุณครูศิวมาศ 
ศิลปะหัสดี

๒๑ ๒๐ - 

ความมีวินัย

ห้องเรียนสวย
ด้วย
มือเรา

๑. คุณครู
อรุโณทัย ภูฆัง ๒๖ ๒๒ - 

รวมจ ำนวนโครงงำนคุณธรรม
17 โครงงำน

๕๔๙ ๔๕๕

คิดเป็นร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเชิงบวก ร้อยละ ๘๒.๘๗

๒๙



ปัจจัยที่ส่งต่อควำมส ำเร็จ

๑. การส่ือสารสร้างความเข้าใจท้ังโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน
- มีการส่ือสาร การประชาสัมพันธ์ และจัดท ากิจกรรมการแบ่งกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องโครงงาน

คุณธรรม เพื่อด าเนินงานให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีต้ังเอาไว้

๒. การสร้างแกนน า (ครู-นักเรียน) เพื่อเป็นแกนน าในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย
- แกนน าในการจัดท าโครงงานเริ่มต้นโดยสภานักเรียนลงสู่ระดับห้องเรียน โดยแกนน าสภานักเรียนจะ

เป็นผู้เสนอโครงงานระดับโรงเรียนมาจัดกิจกรรมโครงงานกลุ่มย่อย ๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน จากนั้นใน
แต่ละห้องน าหลักการต่าง ๆ ไปจัดท าเป็นโครงงานในระดับห้องเรียนต่อไป
๓. การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ

- การนิเทศติดตาม โดยการใช้แบบบันทึกการนิเทศโครงงาน นิเทศการสอน และการสังเกตการท ากิจกรรม

ของโรงเรียนในทุก ๆ กิจกรรม
- โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ท่ีท า

กิจกรรมได้ส าเร็จ, การมอบรางวัลและการชมเชยบุคคลท่ีกระท าความดีต่อส่วนรวมและสังคม , การประกาศ

ลงเว็บไซต์ของโรงเรียนในด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
- โรงเรียนมีการขยายเครือข่ายโรงเรียนโดยผ่านเครือข่ายผู้ปกครองลงสู่ชุมชน และการเอื้ออ านวยสถานท่ี

เพื่อให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เช่น 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับโรงเรียน , การท ากิจกรรม
กลุ่มส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน, การให้ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในโครงการส่งเสริมพัฒนาชีวิต

เด็กและเยาวชน, โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพิการ  
- โรงเรียนมีการสรุปหลังจากการท ากิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อเป็นการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมไปแล้ว

ว่าในครั้งต่อไปจะต้องเพิ่มเติมในส่วนใดโดยมีการตอบแบบสอบถามหลังการจัดกิจกรรมหรือการแสดงความ
คิดเห็นไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อเป็นการน าความคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาต่อไป                                                                                                                   

๓๐



ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ

๑. ระยะเวลาในการจัดท าโครงงานมีเวลาจ ากัด
และยังไม่ต่อเนื่องท าให้การด าเนินโครงงาน
เป็นไปอย่างล่าช้า

จัดท าตารางก าหนดการจัดท าโครงงานเพื่อให้
บรรลุความส าเร็จ

กำรด ำเนินกำรของโรงเรียนตำมข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ

โรงเรียนมีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศโดยการจัดท าเป็นตารางก าหนดการด าเนินงาน
เพื่อให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้ปฏิบัติตามก าหนดการท่ีได้ระบุเอาไว้ เพื่อให้เป็นแบบแผนในการปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังตารางท่ีปรากฏ

รยะเวลำกำร
ด ำเนินงำน

กำรปฏิบัติงำน สิ้นสุดกำรปฏิบัติงำน

๑๔ พ.ค.๒๕๖๔
- วางแผนการด าเนินงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรมโดยการ
ประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่างครูกับ
ผู้บริหาร

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔

๔ มิ.ย. ๒๕๖๔
- ท าการประชุมกลุ่มสภานักเรียนเพื่อประชุมวางแผน
ด าเนินงานโครงงานคุณธรรมลงสู่ระดับห้องเรียน ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔
- กลุ่มสภานักเรียนท าการประชุมหัวหน้าห้องเรียนในระดับ
ต่างๆ ถึงการด าเนินงานและวางแผนปฏิบัติโครงงาน ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔

๑ ก.ค. ๒๕๖๔
- ครูท่ีปรึกษาและนักเรียนในแต่ละห้องแต่ละระดับช้ันท า
การปรึกษาการจัดท าโครงงานคุณธรรมให้เป็นรูปธรรมโดย
ได้รับการติดตามจากผู้บริหารโรงเรียน

๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔

๒ ส.ค. ๒๕๖๔
- ผู้บริหารท าการนิเทศโครงงานคุณธรรมในแต่ละระดับช้ัน
พร้อมเสนอแนะความคิดเห็นให้กับโครงงานนั้นๆ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๔

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๔
- ท าการรวบรวมผลงานโครงงานคุณธรรมในทุกห้องเรียน
เพื่อท าการสรุปผลและพร้อมประเมินผลงานในระดับเกณฑ์ 
๓ ดาว

๙ ก.ย. ๒๕๖๔

๓๑



ควำมก้ำวหน้ำที่เกิดขึ้น
โรงเรียนได้จัดท าโครงงานคุณธรรมโดยสร้างแกนน าระดับโรงเรยีนลงสู่ระดับช้ันเรียนและห้องเรียน

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ของโครงงานคุณธรรม ฝึกให้นักเรียนรู้จักปัญหา และการแก้ไข
ปัญหาโดยน าหลักคุณธรรมต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาจึงท าให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
การต่อยอดให้ความรู้กับกลุ่มหน่วยงานภายนอกท่ีเข้ามาเย่ียมเยือนโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีแกนน าด้าน
คุณธรรมของโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มสภานักเรียนท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของโครงงานคุณธรรมและกลุ่มท่ีปรึกษา
โครงงานให้กับนักเรียนในแต่ระดับช้ัน โดยจัดท าเป็นลักษณะเด่นของโรงเรียนในด้านคุณธรรม อัตลักษณ์
ของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงงานคุณธรรมเพื่อให้โรงเรียนมีจุดแข็งของโรงเรียน อีกท้ังความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาท่ีท าให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้เห็นการพัฒนาของโรงเรียน และท าให้ได้รับการ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในภายภาคหน้า

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. นั้นถือเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งกับการ
น าไปปรับใช้บูรณาการด้านการเรียนการสอนและการปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนเป็นท้ังคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สามารถน าประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรงไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันจนน าไปสู่สังคมและประเทศชาติท่ีเจริญขึ้นและเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคมต่อไป

ลงช่ือ................................................ผู้รายงาน
(นางสาวกุสุมา  พาดี)

ครูโรงเรียนด่านช้างวิทยา

ลงช่ือ..............................................ผู้รับรองข้อมูล
(นางเรณู สรหงษ์)

ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา

ลงช่ือ................................................พยาน

(.......................................................)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนด่านช้างวิทยา

๓๒

Office
Textbox
นายคำรณ  รูปสูง



ภำคผนวก
D.C.W. คุณธรรม สู่ควำมเป็นคนดี

๓๓



ภำคผนวก ภำพของกำรด ำเนินกิจกรรมโครงงำนต่ำง ๆ

โครงงำนคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑

โครงงำนคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๒

๓๔



โครงงำนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3

โครงงำนคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔

๓๕



โครงงำนคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๕

โครงงำนคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๖

๓๖






