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คำนำ 

โรงเรียนสวนแตงวิทยาขอรายงานการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพัฒนา 
ผู้บริหารครูและนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้แผนงานโครงการโครงงาน  
คุณธรรมเพื่อส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาผู้ปกครองบุคลากรในชุมชน  
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมรูปแบบต่ าง ๆ อย่างเป็นรูปประธรรม 
 ทำให้เกิดการเรียนรู้ถึงการทำความดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่าง  
ยั่งยืน  

โรงเรียนสวนแตงวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม  
สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทำให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 
ต่อไป  

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน  
สวนแตงวิทยา รวมถึงผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไว้ณ โอกาสนี้ ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม  
การดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรมจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดี เสมอมา  

นางอุบลรัตน์ กรุดมณี 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา 



ข 

สารบัญ 
 
 หน้า  
คำนำ ก 
สารบัญ  ข 
              รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ๓  ๑ 
ภาคผนวก ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น ๓๓ 
              ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม  
              การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา ด้วยรูปแบบ -  
              SC TEAM Model 

 

              ความสำเร็จของโรงเรียน จากการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
              โครงงานคุณธรรม ๒๒ โครงงาน  
              กิจกรรมจิตอาสา  
              การนิเทศติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว  
              รายงานผลการดำเนินโครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
              การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ต่อสาธารณะ  

 



๑ 
 

 
รายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนสวนแตงวิทยา เลขที่ 596 หมู่ 4 ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   
  จังหวัดสุพรรณบุรี  72210 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์ 035-599200 โทรสาร ๐-๓๕๕๙-๙๒๐๐   เว็บไซต์ http://www.suantaengwittaya.ac.th 
 
ระดับดวงดาวที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
 

๑. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ./เอกสารประกอบระดับ ๓ ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.suantaengwittaya.ac.th/


๒ 
 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 
ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 
 ๑. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียนและสภาพชุมชนใกล้เคียง 
 สภาพแวดล้อม 
         โรงเรียนสวนแตงวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙๖ หมู่ ๔ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๒๐ มีพ้ืนที่ ๓๗ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา อยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลสวนแตง ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  โรงเรียน
สวนแตงวิทยามีสภาพแวดล้อมโดยรอบร่มรื่น มีต้นไม้ทั่วทั้งโรงเรียน ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ประดับ พืช ผักสวนครัว มี
ที่นั่งพักผ่อนตามใต้ต้นไม้และสวนป่า  จัดบรรยากาศในห้องสมุดและหน้าห้องสมุด เหมาะสมแก่การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 
 บรรยากาศของโรงเรียน 
  สภาพบรรยากาศโดยรวม มีอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม ที่วางผังที่ตั้งเป็น
ระเบียบ มีต้นไม้ร่มรื่น ตลอดระยะเวลา 44 ปี โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้สงบ ร่มรื่น         
และพร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่า งๆ อย่างเต็ม
ศักยภาพ โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ นักเรียน ครู ผู้บริหาร
ได้รับรางวัลทั้งระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งปัจจุบันมีผู้บริหาร 3 คน ครูผู้สอน 36 คน
นักเรียน 799 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สภาพชุมชนใกล้เคียง 
  สภาพชุมชน ประชากรมีเชื้อชาติไทยเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือเชื้อชาติจีน นับถือศาสนา
พุทธ ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนา อาชีพรอง คือ ค้าขาย อุตสาหกรรม และรับจ้าง อาชีพในครัวเรือนที่
สำคัญคือ การทำแหนม ที่เรียกว่า แหนมสวนแตง รายได้เฉลี่ยปีละ ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครอบครัว  และส่วนใหญ่
จบการศึกษาภาคบังคับ มีงานประจำปีที่สำคัญ คือ งานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสวนแตง ซึ่งจัดประมาณเดือน
พฤษภาคมของทุกปี  
  
 
 
 
 



๓ 
 

สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 
  จากการสอบถามนักเรียนถึงสภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนสวนแตงวิทยา และข้อมูลจาก          
ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน พบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านคุณธรรม ได้แก่ การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ความไม่ตรงต่อเวลา 
มาสาย เข้าห้องเรียนช้า การสูบบุหรี่ ทะเลาะวิวาท แต่งกายผิดระเบียบ การใช้โทรศัพท์ไม่เป็นเวลา การเล่น
เกม การส่งงานล่าช้า การขีดเขียนบนโต๊ะเรียนและสถานที่ต่าง ๆ การเล่นการพนัน ปัญหาชู้สาว  หนีเรียนใน
บางวิชา เป็นต้น ถึงแม้ปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นกับนักเรียนส่วนน้อย แต่ทุกปัญหาคือปัญหาที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยผู้บริหาร และคณะครูร่วมกันประชุมเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ประสานความร่วมมือกับสภานักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองซึ่งเป็นตัวแทนของ
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน จากการประชุม ร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นและหาข้อสรุป พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากนักเรียนขาดความมีระเบียบวินัย ขาดความ
พอเพียงและขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหามาอย่าง
ต่อเนื่อง  
             
    ๓. มีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ  ๒  ดาวครบทุกข้อ 
 

            
            
            
            
            
            
    
 
 
 
 
 ๓.๑  โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง 
ในกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โดยคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนร่วมกันพิจารณา
ผ่านการแสดงความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำข้อคิดเห็นที่ได้ เพ่ิมเติมมาปรับปรุง
แก้ไขจากนั้นนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยม ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยใช้การสื่อสารหลายรูปแบบทั้งการประชุมชี้แจง ทำ
ความเข้าใจกับผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง ชี้แจงให้นักเรียนทราบเป็นระยะในการประชุมประจำสัปดาห์ 
การประชุมหัวหน้าในระดับต่าง ๆ ของโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารงาน หนังสือเวียน วารสารโรงเรียน 
เว็บไซต์ และ LINE ของโรงเรียน มีการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการนำวิสัยทัศน์ไปใช้อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนสำคัญคือการที่ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการประชุมทุกครั้งโดยเฉพาะเรื่อง
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียน  ฝ่ายกิจการนักเรียนมีการจัดทำโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม
ทุกปีการศึกษา เช่น กิจกรรมกตัญญุตาบูชาครู โครงการเทิดพระคุณบูชาครู กิจกรรมคนดีต้องมีที่ยืน โครงการ



๔ 
 

พลเมืองดีศรีสังคม กิจกรรมปลูกปัญญาพัฒนาจิต โครงการต้นกล้าคุณธรรม โดยมีการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีอย่างต่อเนื่อง  การจัดโครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจะดำเนินการต่อเนื่องทุกปี
โดยคำนึงอยู่เสมอว่าโรงเรียนสวนแตงวิทยาเป็นโรงเรียนประจำตำบล เป็นสถานศึกษาที่ชุมชนให้ความเชื่อถือ     
การปฏิบัติงานจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี และมีความสามัคคีของบุคลากร เพ่ือให้ประสบความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังภาพประกอบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๑ กระบวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสวนแตงวิทยา 

  
 3.2 โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการ
แก้ปัญหา กำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรม       
อัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 
 โรงเรียนสวนแตงวิทยามีการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional Learning Community) 
เพ่ือค้นหาปัญหา สาเหตุ และวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาโดยผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกันกำหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ ซึ่งทุกคนในโรงเรียนได้ทำความเข้าใจเรื่อง  
คุณธรรม จริยธรรม จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ตามกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ  ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องส่งแบบรายงานให้แก่หัวหน้าระดับชั้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลของนักเรียน
เป็นระดับชั้น หัวหน้าระดับชั้นส่งต่องานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสรุปข้อมูลของนักเรียน ครู และ
ผู้บริหารในคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ความมีระเบียบวินัย ความพอเพียง ค วามรับผิดชอบ           
ซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ได้นั้น มีสาเหตุมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และต้องตามแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างเร่งด่วน 
มีการกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพ่ือให้การพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
นักเรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นรูปธรรมชัดเจน ทำได้จริง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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3.3 โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
 โรงสวนแตงวิทยามีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ดังนี้ 

3.3.1 กิจกรรมภายในโรงเรียน 
➢ โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและแก้ไขความประพฤติ 

   - กิจกรรมสัปดาห์คัดกรองนักเรียน 
   - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม 
   - กิจกรรมตรวจระเบียบการแต่งกาย  
   - กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ทุกท่ีปลอดภัย รู้วินัยจราจร 
   - กิจกรรมการพัฒนาเขตพื้นท่ีบริการ 
   - กิจกรรมหน้าเสาธง 
                          - กิจกรรมคาบคุณธรรมจริยธรรม 

➢ โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   - กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
   - กิจกรรมสภานักเรียน 

➢ โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ มีทั้งหมด 11 เป้าหมาย 
   - เป้าหมายที่ 1 รักษาความสะอาดร่างกาย บ้านเรือน และชุมชน 
   - เป้าหมายที่ 2 มีจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   - เป้าหมายที่ 3 มีวิถีประชาธิปไตย 
   - เป้าหมายที่ 4 เป็นผู้ประหยัดอดออม 
   - เป้าหมายที่ 5 ปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรมของศาสนาอ่ืน 
                                 ที่เด็กและเยาวชนนับถือ 
   - เป้าหมายที่ 6 เป็นผู้มีมารยาทแบบไทย 
   - เป้าหมายที่ 7 มีวินัยจราจร 
   - เป้าหมายที่ 8 เป็นคนตรงต่อเวลา 
   - เป้าหมายที 9 ปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงลำดับก่อน-หลังในการรับบริการต่าง ๆ 
   - เป้าหมายที่ 10 ปฏิบัติตนตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนและกลุ่มโดย 
                                 เคร่งครัด 
   - เป้าหมายที่ 11 ไม่พัวพันยาเสพติด 

➢ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
   - กิจกรรมเข้าค่ายความรู้คู่คุณธรรม 
   - กิจกรรมวันไหว้ครู 
   - กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ 
   - กิจกรรมวันพ่อ 
   - กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
   - กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา 
   - กิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา  
                                 วันวิสาขบูชา  
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   - กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
   - กิจกรรมเรียน/สอบธรรมศึกษาสนามหลวง 

➢ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
   - กิจกรรมเข้าค่ายแกนนำ TO BE NUMBER ONE 

➢ โครงการสถานศึกษาสีขาว 
   - กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
 3.3.2 กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

➢ โครงการบำเพ็ญประโยชน์ 
   - กิจกรรมจิตอาสา 
   - กิจกรรมอินเทอร์แรค 
   - กิจกรรมบริจาคโลหิต ,บริการชุมชน 

➢ โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
   - กิจกรรมจัดอบรมออนไลน์โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด 

➢ โครงการหนูรักกีฬากับ ปตท.สผ. 
   - กิจกรรมการแข่งขันกีฬากับปตท.สผ. 
   - กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 

➢ โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 
   - กิจกรรม 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน 
3.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
 โรงเรียนสวนแตงวิทยามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังนักเรียนในทุก
ห้องเรียน ทุกระดับชั้น โดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นละ 1 คาบต่อสัปดาห์ มีการปลูกฝัง และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทุกวันในเวลา
คาบโฮมรูม และครูหัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษามีการติดตามและปลูกฝังการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ครูผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนรู้    
ทุกรายวิชา มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนสวดมนต์ ทำสมาธิตอนเช้าหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติทุกวัน           
และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) โรงเรียนสวนแตง
วิทยาได้มีการส่งคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องโดยการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ซึ่งดำเนินการโดยจัด
กิจกรรมโดยให้   ครูที่ปรึกษาได้พัฒนานักเรียนในวันจันทร์และวันพุธทุกสัปดาห์ เพ่ือที่จะได้ติดตามข้อมูลการ
เรียนและ พฤติกรรมความเสี่ยงด้านต่างๆของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในการ
ปรับตัวโดยใช้หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพ่ือให้
นักเรียนโรงเรียนสวนแตงวิทยาทุกคน เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

3.5 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 นักเรียนโรงเรียนสวนแตงวิทยาปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยจะต้องเป็นผู้ที่รักษา
ระเบียบวินัย กฎของโรงเรียน กฎของสังคม ประพฤติตนภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน
ของความพอเพียง ทางสายกลาง และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และ
นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตนเอง ทั้งหน้าที่การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หน้าที่การ
เป็นศิษย์ที่ดีของครู และหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยนักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน คือ ด้านการมีระเบียบวินัย การด้านความพอเพียง และด้าน
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ความรับผิดชอบ รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ทั้งนี้ผลจากการปลูกฝัง 
กระตุ้น และสนับสนุนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำความดี ทำให้สถิติการทำความดีของนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น ปัญหาที่นักเรียนมีเกิดจากการ
ขาดระเบียบวินัย การขาดความรับผิดชอบของนักเรียนมากขึ้น นักเรียนเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือคนอ่ืนและ
สังคมมากขึ้น ทั้งนี้การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
 
3.6 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
 คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ นำโดยท่านผู้อำนวยการ และ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กำหนดนโยบายให้ทุกวิชาต้องมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ความ
ซื่อสัตย์ สุจริต การมีจิตอาสา การปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
เพ่ือนำไปสู่อุดมการณ์คุณธรรมจนนักเรียนเกิดลักษณะนิสัยที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอน
ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ให้แก่นักเรียน และมีการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือนำไปพัฒนากิจกรรมที่จะสามารถปลูกฝัง
นักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องให้หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานวิชาการตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกหลังสอน มีการติดตามการเรียนการสอน
ทั้งในรูปแบบปกติและแบบออนไลน์และตรวจสอบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การแก้ไขผลการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และจบ
หลักสูตรครบ ร้อยละร้อย  
 
3.7 มีโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน 
 จากการสำรวจสภาพปัญหาด้านคุณธรรม โดยระดมความคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น สรุปปัญหาที่
เกิดขึ้นในโรงเรียน และห้องเรียน หาสาเหตุ และหาแนวทางวิธีแก้ไขปัญหาของนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำ แต่ละระดับชั้น วางแผนกำหนดประเด็นปัญหาตามวุฒิภา วะของ
นักเรียนและบริบทของแต่ละห้องเรียน ซึ่งมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางการ
จัดทำโครงงานที่ถูกต้องให้กับนักเรียน โดยประสานความร่วมมือกับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และผู้ปกครอง
เพ่ือร่วมกันวางแผนจัดทำโครงงานคุณธรรม และหาแนวทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาตามประเด็นนั้นๆ 
นักเรียนแต่ละห้องเรียนจะดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรมอย่างน้อยห้องเรียนละ 1 โครงงาน โครงงาน
คุณธรรมทุกโครงงานนักเรียนจะต้องร่วมกันคิดเอง เลือกเอง วางแผนเอง ปฏิบัติด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาเอง 
และพัฒนาโครงงานด้วยตนเอง เก็บรวบรวมข้อมูลในทุกขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีเอกสาร
ร่องรอยหลักฐานอย่างชัดเจน โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานจัดทำโครงงาน
คุณธรรมเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ทุกโครงงานคุณธรรมทั้งหมด 22 โครงงาน เป็นโครงงานที่สอดคล้องกับคุณธรรม      
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้ 
 
 
 
 



๘ 
 

คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงานคุณธรรม ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ ๑ 
ความมีวินัย 

๑. โครงงาน ใส่ใจเรื่องเข้าแถว เดินแล้วหน้ามอง 
๒. โครงงานมีวินัยใส่ใจเรื่องการแต่งกาย 
๓. โครงงานคิดเป็นหยุดเล่นเวลาเรียน 
๔. โครงงานรองเท้าเจ้าระเบียบ 
๕. โครงงานสุภาพชนฅนห้อง ๕ 
๖. โครงงาน สร้างวินัย เข้าเรียนออนไลน์ตรงเวลา 
๗. โครงการ เข้าคิวสร้างวินัย 
๘. โครงงาน สามัคคีสร้างวินัย 
๙. โครงงานเวลาไม่ใช่ของหวาน ที่รับประทานแล้ว  
    จะได้อร่อย 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๒/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๓/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๑/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๑/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๑/๕ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๕/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๖/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๔/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๔/๒ 
 

คุณธรรมที่ ๒ 
ความพอเพียง 

๑. โครงงานเก็บเล็กผสมน้อยรู้ใช้พอเพียง 
๒. โครงงานออมดีมีเงินเก็บ 
๓. โครงงานออมทรัพย์เพ่ือสร้างอาชีพ 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๒/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๕/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๖/๑ 
 

คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงานคุณธรรม ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ ๓ 
ความรับผิดชอบ 

๑. โครงงานห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน 
๒. โครงงานเวลาเป็นเรื่องสำคัญ 
๓. โครงงานห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 
๔. โครงงานห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน 
๕. โครงงานห้องเรียน ๕ ส 
๖. โครงงานความสะอาดเริ่มจากสองมือเรา 
๗. โครงงานทำเขตพ้ืนที่กันเถอะ 
๘. โครงงาน morning to School สู่ห้องเรียนสะอาด 
๙. โครงงานข้ึนเรียนให้ไว ท่องไว้เราต้องเรียน 
๑๐. โครงงานห้องเรียนสะอาดดี เพราะมีความ 
      รับผิดชอบ 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๒/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๒/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๓/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๓/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๓/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๑/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๑/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๕/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๖/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๔/๓ 
 

 
3.8 โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝัง ปฏิบัติด้านคุณธรรม 
 จากสภาพโดยรอบของโรงเรียนสวนแตงวิทยา สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ โดยเน้นความสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และเอ้ืออำนวยต่อการจัดการ
เรียนรู้ในทุกด้าน มีลานธรรมเพ่ือเป็นสถานที่ในการฝึกสมาธิ ฝึกสติ ฝึกจิตใจให้สงบ มีห้องพระพุทธศาสนาใน
การจัดการเรียนการสอนโดยครูผู้สอนและพระอาจารย์สอนศีลธรรม มีการจัดทำป้ายนิเทศ ป้ายหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา วาทะธรรม พุทธศาสนสุภาษิต และสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีการจัด
สถานที่ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้สวดมนต์ แผ่เมตตา อบรมคุณธรรมจริยธรรม และยกย่องชมเชยนักเรียนที่มี
พัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งด้านการเรียน และความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นที่น่ายกย่อง กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
มีการยกย่องชมเชยนักเรียนผู้ทำความดีหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ เช่น การทำความดีเรื่องการเก็บของมีค่า
แล้วส่งคืนเจ้าของ การลงเขตพ้ืนที่พัฒนาโดยแบ่งความรับผิดชอบให้ในแต่ละห้องเรียนรับผิดชอบทำให้บริเวณ



๙ 
 

ดังกล่าวมีความสะอาดเหมาะสมแก่สภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน การทำความดีมีจิตอาสาในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่โรงเรียนและหน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือ โดยในทุกสถานที่จะมีการปลูกฝังให้สมาชิกทุกคน
ร่วมกันดูแลรักษา ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียนที่จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน 
 
3.9 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) 
 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานทำงาน
เป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  มีการ
พัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  ความมีวินัย  ความพอเพียง  ความรับผิดชอบ  ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน การเดินแถวเข้าห้องเรียน  เข้าเรียน
ตรงเวลา เรียงรองเท้าหน้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ  ตั้งใจเรียน  ส่งงานตามกำหนด  ทำความสะอาดเขต
พ้ืนที่บริการ การประหยัดพลังงาน  โดยปิดไฟ ปิดพัดลม  ปิดน้ำ  เมื่อไม่ใช้งาน  ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า  จากการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนใน ๓ ด้าน ของนักเรียนโรงเรียนสวนแตง
วิทยาโดยครูที่ปรึกษา  พบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน           
ใน ๓ ด้าน คือ  ความมีวินัย  ความพอเพียง  ความรับผิดชอบ ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 
  
4. โรงเรียนมีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี  ที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่อง 
 
 โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร  ครู และนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ  โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
งานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ของงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ที่ว่า “เครือข่ายร่วมประสาน คุณธรรมพ้ืนฐานนำปัญญา วิธีพุทธคู่การศึกษา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้พัฒนางานส่งเสริมคุณธรรมจริธรรมอย่างต่อเนื่อง กำหนดเป็นนโยบายแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการ แผนงานตามโครงการ ตามบริบทของสถานศึกษา และปฏิบัติตามแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และนำรูปแบบ SC TEAM  Model มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาความเจริญทางด้านศาสนา ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้ 
 



๑๐ 
 

 

ภาพประกอบที่ ๒ แสดงนวัตกรรม SC TEAM Model 
 

 จากรูปแบบ SC TEAM Model ของโรงเรียนสวนแตงวิทยา ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม มาจากกรอบแนวความคิด 2 ประเด็น คือ 1) แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  (Sufficiency Economy) เพ่ือสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”  รัชกาลที่ 9  โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้น้อมนำมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร ครูและนักเรียน เพ่ือให้ทุกคนดำรงชีวิตอยู่บนรากฐาน
ของคุณธรรมจริยธรรม  โดยมีประเด็นสำคัญ  คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” อย่างลึกซึ้งเพ่ือให้การดำเนินงาน
ของโครงการโรงเรียนคุณธรรมประสบความสำเร็จ   2) แนวคิดภาคีเครือข่าย (Collaborative  Network) 
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการคุณธรรมของโรงเรียนขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆ และ
ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง   
 ปัจจัยในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการคุณธรรมของโรงเรียนสวนแตงวิทยา คือ TEAM ที่มี
ความหมายใน 2 ลักษณะ คือความหมายของการเป็นทีมทำงานที่ร่วมมือประสานใจสร้างสรรค์และพัฒนางาน
ให้เกิดผลสำเร็จ  กับความหมายของทีมประกอบด้วย  1) เทคโนโลยี (Technology) 2) เศรษฐกิจ/รายได้ 
(Economiy)  3) ทัศนคติ (Attitude)  และ 4) การบริหารจัดการ (Management) ทุกองค์ประกอบเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานโครงการคุณธรรมของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กระบวนการในการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง คือ PDCA 
ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  การดำเนินงาน  (Do) การนิเทศ กำกับ ติดตาม (Check) และการสรุปผล 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 



๑๑ 
 

โดยเป้าหมายเชิงคุณภาพ  เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความตระหนัก ความรู้  ความเข้าใจ และซึมซับ
คุณค่าคุณธรรมความดี  ผู้บริหาร ครูและนักเรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง  และโรงเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งคุณธรรม  
 
5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม มีการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม  

โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้มีการดำเนินงานด้านคุณธรรมได้มีการกำกับติดตามนิเทศโครงงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกโดยได้รับคำชี้แนะในการดำเนินงานเพื่อจะได้นำมาพัฒนาโครงงานคุณธรรมให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

  

 

 

  

 

6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่  เช่น แผ่นผับ  วารสารหนังสือ  และอ่ืน ๆ ในการดำเนินโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 

 โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมโดยการทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง
โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินการให้เป็นมาตรฐาน ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน ซึ่ง
โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้มีเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม จำนวน 16 โรงเรียน ประกอบด้วย 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม 

 โรงเรียนสวนแตงวิทยามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมอย่าง 
ต่อเนื่องเพ่ือให้นักเรียนมีภาวะผู้นำและสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี  2. โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย           3. โรงเรียนดอนคาวิทยา   
4. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”    5. โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา   6. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
7. โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์     8. โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม          9. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 
10. โรงเรียนวัดสวนแตง                          11. โรงเรียนวัดลาดกระจับ          12. โรงเรียนวัดพันตำลึง 
13. โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ                      14. โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์        15. โรงเรียนวัดบางบอน 
16. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
  
           
       
   
 



๑๓ 
 

๙.  โครงงานคุณธรรม  เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ 
 โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้ดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรมในแต่ละห้องเรียน  ได้ดำเนินการโดยให้
นักเรียนได้เป็นผู้ดำเนินการทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงงาน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่
โครงงานคุณธรรมให้กับโรงเรียนในเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

11.  นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่าง ๆ  
 นักเรียนโรงเรียนสวนแตงวิทยา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความรู้ก่อให้เกิดคุณธรรม  
จริยธรรมในตัวนักเรียน  ให้เป็นผู้มีความประพฤติที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเองที่ได้รับมอบหมายส่งผล
ให้นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้  

แบบบันทึกการได้รับรางวัลของนักเรียน 

ที ่ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๑. นางสาวศิริวรรณ ศรีพานทอง 
นางสาวศุภลักษณ์ ไทยลา 
 

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น 
ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ณ จังหวัสมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เกียรติบัตร 

๒. เด็กชายวงศกร สุขขันติราษฎร์ 
เด็กชายอนุสรณ์ เถาะปีนาม 

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรมการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เกียรติบัตร 

๓. นางสาวทิพวรรณ เช้าสุวรรณ 
นางสาวพรกนก นาคพิทักษ์ 
นางสาววันวิศาข์ ทับโชติ 

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เกียรติบัตร 



๑๕ 
 

 

ที ่ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๔. เด็กหญิงฐิติมา พรมเพียงช้าง ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗-๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

เกียรติบัตร 

๕. เด็กหญิงน้ำเพชร เณรจาที ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ณ จังหวัสมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗-๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

เกียรติบัตร 

๖. เด็กชายจิรพงษ์ กาละพงศ์ 
เด็กชายจิรพันธ์ กาละพงศ์ 
เด็กชายเอกลักษณ์ ชีพันธุ์ 

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ณ จังหวัสมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗-๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

เกียรติบัตร 

 

 



๑๖ 
 

 

 

ที ่ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๗. เด็กหญิงธัญญานุช สิงษ์ทอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันคัดลายมือระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๒๖  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

๘ เด็กหญิง กนกนิภา วงษ์ป่าน 
 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันคัดลายมือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๒๖  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร
เหรียญ
ทองแดง 

๙ เด็กหญิงพรสวรรค์ รักงาม ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันประกวดอ่าน
ทำนองเสนาะ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๒๖  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

๑๐ นางสาวสโรชา ชีพนุรัตน ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันประกวดอ่าน
ทำนองเสนาะ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๒๖  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร
เหรียญ
ทองแดง 

๑๑ นางสาวณัฐลินันท์ อ้นพงษ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันประกวดขียน
เรียงความ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๒๖  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

๑๒ นางสาวพิณรณิน ทองทับ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
“เด็กรักษ์ดี วิถีศีล ๕ ” 

โครงการพลังเยาวชน
ไทย ร่วมสร้างสังคม
ปลอดภัยไร้ Hate 
Speech  

๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔  

เกียรติบัตร 
 

๑๓ นายณัฐวุฒิ ลมูลจิตร์  ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
“เด็กรักษ์ดี วิถีศีล ๕ ” 

โครงการพลังเยาวชน
ไทย ร่วมสร้างสังคม
ปลอดภัยไร้ Hate 
Speech  

๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔  

เกียรติบัตร 
 



๑๗ 
 

12. ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

แบบบันทึกการได้รับรางวัลของผู้บริหารและครู 

ที ่ ชื่อครูและบุคลากร ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๑. นางอุบลรัตน์  กรุดมณี ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่สังคมด้านคุรุชน คน
คุณธรรม ประเภทครู
ผู้บริหาร ระดับ      
ดีเยี่ยม โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ณ วันที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๙ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เกียรติบัตร 

๒. ๑. นางสาวฉัตรชนก  นิลจินดา 
๒. นางสาวกนิษฐา สุวรรณศร 
๓. นายสวัสดิ์  นิลศร 
๔. นางนิตยา  สุขสำราญ 

ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นแบบอย่างที่
ดีแก่สังคมด้านคุรุชน คน
คุณธรรม ประเภท
ครูผู้สอน ระดับ      
ดีเยี่ยม โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ณ วันที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๙ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เกียรติบัตร 

๓. นางอุบลรัตน์ กรุดมณี โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning  ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขตสุพรรณบุรี 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 

๔.  นางนิตยา สุขสำราญ โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning  ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขตสุพรรณบุรี 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 

 
 
๕. 

 
 
นางนิตยา สุขสำราญ 

ได้รับรางวัลผู้บริหาร
สถานศึกษาดีของแผ่นดิน
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ณ 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

โครงการเครือข่ายครูดี
ของแผ่นดิน 
 
 
 

๒๔ สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร 



๑๘ 
 

ที ่ ชื่อครูและบุคลากร ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๖. นางสาวกฤติกา พูลสุวรรณ  โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขตสุพรรณบุรี 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 
 

 
 
 
๗. 

๑. นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์ 
๒. นางทิพมณฑา ทนุการ 
๓. นางสุภาพร  กล่ำจีน 
๔. นางศศิธร  ธรรมนู 
๕. นางสาวขวัญหทัย  พิกุล
ทอง 

ได้รับรางวัลครูดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๙ 
 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

เกียรติบัตร 
 

 

๘. ๑. นางสาวฉัตรชนก  นิลจินดา 
๒. นางกลิ่นผกร  อินทรีย์วงศ์ 
๓. นางสุภาพร  กล่ำจีน 
๔. นายปริยวิศว์  วิลานันท์ 
๕. นางสาวขวัญหทัย  พิกุล
ทอง 
๖. นางเกษราพร บุญญาอรุณ
เนตร 
๗. นางสาวประไพพัตร 
ปฏิพัทธศิลปกิจ 
๘. นางสาววศินี แสงบุญเรือง 
๙. นางสาวณิชชา แผนสมบูรณ์ 
๑๐. นายสิทธิพร อิ้ดแสง 
๑๑. นางสาวสุธิมา สังข์ศิริ 

ได้รับรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓  
ณ วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๔ 

คุรุสภา ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 

๙. ๑. นางสุรีย์พร  จึงสง่าสม 
๒. นางสาววาสนา  ทองดี 
๓. นางสาวขวัญหทัย  พิกุล
ทอง 
๔. นางสาวประไพพัตร 
ปฏิพัทธศิลปกิจ 

เป็นครูพี่เลี้ยงโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  
ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์  
วิทยาเขตกำแพงแสน 
 

 

 

๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

เกียรติบัตร 



๑๙ 
 

ที ่ ชื่อครูและบุคลากร ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๑๐. นางสาวฉัตรชนก นิลจินดา ได้เข้าร่วมโครงการธรรม
สัญจรพัฒนาจิตใจ ผ่าน
ระบบออนไลน์ ตอน 
เตรียมกาย ฝึกจิต ผ่าน
วิกฤตโรคระบาด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์
ธานี  

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 

๑๑. ว่าที่ร้อยตรี โสฬส มาลัยวงศ์ โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ 
Activelearning  ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขตสุพรรณบุรี 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 
 

๑๒. นางกลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์ โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning  ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขตสุพรรณบุรี 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 
 

๑๓. นางกลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์  ได้อบรมออนไลน์ผ่า
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรสำหรับครู 
คุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับครู 

สำนักเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๓ 

๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



๒๐ 
 

13. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอ่ืน 

 โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำเสนอ
ผลงานโครงงานคุณธรรมกับโรงเรียนในเครือข่ายเพ่ือได้นำมาพัฒนาโครงงานคุณธรรมให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นโดยได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม 
 จากการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสวนแตงวิทยา ได้สรุปผล
การดำเนินงานดังนี้ 
 สรุปผลการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
คุณธรรมที่ 1 ความมีวินัย ตามโครงงาน 9 โครงงาน 

๑. โครงงาน ใส่ใจเรื่องเข้าแถว เดินแล้วหน้ามอง   
๒. โครงงานมีวินัยใส่ใจเรื่องการแต่งกาย   
๓. โครงงานคิดเป็นหยุดเล่นเวลาเรียน   
๔. โครงงานรองเท้าเจ้าระเบียบ   
๕. โครงงานสุภาพชนฅนห้อง ๕ 
๖. โครงงานสร้างวินัย เข้าเรียนออนไลน์ตรงเวลา 
๗. โครงงานเข้าคิวสร้างวินัย 
๘. โครงงานสามัคคีสร้างวินัย 
๙. โครงงานเวลาไม่ใช่ของหวานที่รับประทานแล้วจะได้อร่อย 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

�̅� S.D. แปลผล 
5 4 3 2 1 

1. นักเรียนแต่งกาย ทรงผม ถูกระเบียบของ
โรงเรียน 

124 156 22 10 0 4.26 0.63 มาก 

2. นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา 115 175 18 4 0 4.29 0.58 มาก 
3. นักเรียนไม่ประพฤติตนตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน 

112 187 13 0 0 4.32 0.56 มาก 

4. นักเรียนเดินแถว ยืนแถวอย่างเป็นระเบียบ 156 154 2 0 0 4.49 0.61 มาก 
5. นักเรียนให้ความเคารพแก่ผู้มีพระคุณ 118 184 10 0 0 4.35 0.50 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.34 0.58 มาก 
 

จากการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ คุณธรรมที่ 1 ความมีวินัย โดยภาพรวมพบว่าคุณธรรมที่ ๑ ความ
มีวินัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๔ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้แก่
นักเรียนเดินแถว ยืนแถวอย่างเป็นระเบียบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๙ อยู่ในระดับมาก รองลงมานักเรียนให้ความ
เคารพแก่ผู้มีพระคุณ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕ อยู่ในระดับมาก นักเรียนไม่ประพฤติตนตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๒ อยู่ในระดับมาก นักเรียนเข้าเรียนตรงเวลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๙ อยู่ในระดับ
มาก และนักเรียนแต่งกาย ทรงผม ถูกระเบียบของโรงเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
 
คุณธรรมที่ 2 ความพอเพียง ตามโครงงาน 3 โครงงาน 

๑. โครงงานเก็บเล็กผสมน้อยรู้ใช้พอเพียง 
๒. โครงงานออมดีมีเงินเก็บ 
๓. โครงงานออมทรัพย์เพ่ือสร้างอาชีพ  

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

�̅� S.D. แปลผล 
5 4 3 2 1 

1. นักเรียนปิดไฟ ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศ 
และน้ำ เมื่อไม่ใช้ 

80 14 10 0 0 4.67 0.65 มากที่สุด 

2. นักเรียนรู้จักเก็บออม ดูแลทรัพย์สมบัติของ
ส่วนรวม 

51 53 0 0 0 4.49 0.31 มาก 

3. นักเรียนใช้สิ่งของที่เหมาะสมกับตนเอง         
ไม่เกินตัว ไม่ฟุ่มเฟือย 

73 31 0 0 0 4.70 0.45 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.62 0.47 มากที่สุด 
 
 
 
 



๒๒ 
 

จากการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ คุณธรรมที่ 2 ความพอเพียง โดยภาพรวมพบว่า คุณธรรมที่ 2 
ความพอเพียง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.6๒ อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นเรียงลำดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ นักเรียนใช้สิ่งของที่เหมาะสมกับตนเอง ไม่เกินตัว ไม่ฟุ่มเฟือย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับ
มากที่สุด นักเรียนปิดไฟ ปิดพัดลม เครื่องปรับอากาศ และน้ำ เมื่อไม่ใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และนักเรียนรู้จักเก็บออม ดูแลทรัพย์สมบัติของส่วนรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมาก
ตามลำดับ  
คุณธรรมที่ 3 ความรับผิดชอบ ตามโครงงาน 10 โครงงาน  

๑. โครงงานห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน 
๒. โครงงานเวลาเป็นเรื่องสำคัญ 
๓. โครงงานห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 
๔. โครงงานห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน 
๕. โครงงานห้องเรียน 5 ส 
๖. โครงงานความสะอาดเริ่มจากสองมือเรา 
๗. โครงงานทำเขตพ้ืนที่กันเถอะ 
๘. โครงงาน Morning to School สู่ห้องเรียนสะอาด 
๙. โครงงานเข้าเรียนให้ไว ท่องไว้เราต้องเรียน 
๑๐. โครงงานห้องเรียนสะอาดดี เพราะมีความรับผิดชอบ 
 

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

�̅� S.D. แปลผล 
5 4 3 2 1 

1. นักเรียนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน 140 213 10 0 0 4.36 0.46 มาก 
2. นักเรียนเป็นลูกที่ดีที่พ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู 
และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

191 165 8 0 0 4.52 0.32 มากที่สุด 

3. นักเรียนตั้งใจเรียน ทำงานที่ได้รับมอบหมาย  
จนสำเร็จ ส่งงานตรงเวลา 

85 177 101 0 0 3.96 0.51 มาก 

4. นักเรียนมาโรงเรียนตรงเวลา 142 183 38  0 0  4.29 0.26 มาก 
5. นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด 136 227 0 0 0 4.37 0.49 มาก 
6. นักเรียนมีความรับผิดชอบกับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

104 186 73 0 0 4.09 0.5 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.26 0.42 มาก 
 
จากการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ คุณธรรมที่ 3 ความรับผิดชอบ โดยภาพรวมพบว่าคุณธรรมที่ 3 

ความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นเรียงลำดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ นักเรียนเป็นลูกที่ดีที่พ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ใน



๒๓ 
 

ระดับมาก นักเรียนรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับมาก นักเรียนมา
โรงเรียนตรงเวลาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 อยู่ในระดับมาก และนักเรียนตั้งใจเรียน ทำงานที่ได้รับมอบหมาย  จนสำเร็จ ส่งงานตรง
เวลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ   

 
15. กลุ่ม/ชุมนุม ชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม

ระหว่างโรงเรียน 
 โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้มีการตั้งกลุ่มชุมนุม ชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ทำให้นักเรียนได้มีความรู้  กล้าแสดงออก  
กล้าตัดสินใจ  โดยใช้หลักธรรมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จนทำให้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ประยุกต์ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์  หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 
 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานทำงาน
เป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี  มีทักษะการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  มีการ
พัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  คือ  ความมีวินัย  ความพอเพียง  ความรับผิดชอบ  ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน การเดินแถวเข้าห้องเรียน  เข้าเรียน
ตรงเวลา เรียงรองเท้าหน้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบ  ตั้งใจเรียน  ส่งงานตามกำหนด  ทำความสะอาดเขต
พ้ืนที่บริการ การประหยัดพลังงาน  โดยปิดไฟ ปิดพัดลม  ปิดน้ำ  เมื่อไม่ใช้งาน  ใช้วัสดุอุปกรณ์การเรียนอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า  จากการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนใน ๓ ด้าน ของนักเรียนโรงเรียนสวนแตง
วิทยาโดยครูที่ปรึกษา  พบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษ ณ์ของโรงเรียน           
ใน ๓ ด้าน คือ  ความมีวินัย  ความพอเพียง  ความรับผิดชอบ  ร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด 
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คุณธรรมเป้าหมาย 
 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก (จำนวนตามกลุ่ม) 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

๑. ความมีวินัย - แต่งกายสุภาพเหมาะสม 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครู 
- รักษาระเบียบของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 
- มาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลา 
และเต็มเวลา 

- มาปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อ
เวลา 
- แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักเรียน 
- รักษาจรรยาบรรณครู 
ระเบียบทางราชการ 
- มีความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 
- ไม่ละท้ิงหน้าที่ 

- การแต่งกาย ทรงผม ถูก
ระเบียบของโรงเรียน 
- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ไม่ประพฤติตนตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
- เดินแถว ยืนแถวอย่าง
เป็นระเบียบ  
- ให้ความเคารพแก่ผู้มี
พระคุณ 

๒. ความพอเพียง - ร่วมกันประหยัดพลังงาน 
- ใช้งบประมาณ และทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 
- รู้จักเก็บออม 
- บริหารงานอย่างเป็นระบบ 
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

- ปิดไฟ ปิดพัดลม 
เครื่องปรับอากาศ และน้ำ 
เมื่อไม่ใช้ 
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
- รู้จักเก็บออม 
- รู้จักการวางแผนใน
อนาคต 

- ปิดไฟ ปิดพัดลม 
เครื่องปรับอากาศ และน้ำ 
เมื่อไม่ใช้ 
- รู้จักเก็บออม ดูแลทรัพ
สมบัติของส่วนรวม 
- ใช้สิ่งของที่เหมาะสมกับ
ตนเอง ไม่เกินตัว ไม่
ฟุ่มเฟือย 

๓. ความรับผิดชอบ - รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ผู้บริหาร มีการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วม 
-ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็ม
ความสามารถ 
- เป็นกัลยาณมิตรกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- เข้าประชุมตรงเวลา 
 

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ครู 
- เข้าสอนตรงเวลา 
- สอนอย่างเต็มศักยภาพ 
- ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่
ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที่ และเต็มใจ 
- ช่วยกันดูแลรักษาความ
สะอาด ดูแลรักษาทรัพสิน
ของส่วนรวม 
- มีความตระหนักในหน้าที่ 

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
นักเรียน 
- เป็นลูกท่ีดีที่พ่อแม่ เป็น
ศิษย์ที่ดีของครู และเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 
- ตั้งใจเรียน ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายจนสำเร็จ ส่ง
งานตรงเวลา 
- มาโรงเรียนตรงเวลา 
- ช่วยกันดูแลรักษาความ
สะอาด 
- มีความรับผิดชอบกับงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. 
(ตารางคุณธรรมอตัลักษณ์) 
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๑.  การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
 คณะผู้บริหารโรงเรียนสวนแตงวิทยา ศึกษาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม มีการส่งครูเข้า
รับการอบรม  และไปศึกษาดูงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้คณะครู นักเรียน และกำหนดเป็นนโยบาย จัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ  สร้างแกนนำครูและนักเรียน และให้ทุกคนเป็นแกนนำร่วม เพ่ือสร้างเด็กให้เป็นคนดี     
คนเก่ง ผ่านกระบวนการการทำโครงงานคุณธรรมที่เกิดจากปัญหาของเด็ก แต่ละห้องมีปัญหา ครูที่ปรึกษา
รวบรวมปัญหา วางแผนจะแก้ปัญหาอย่างไร ครูมีปัญหาอะไร  มุมมองผู้บริหารมีปัญหาอะไร โรงเรียนมีปัญหา
อะไร นำปัญหามาหลอมรวม  จะแก้ปัญหาอย่างไร  เพ่ือนำสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ให้เด็กปฏิบัติ  
โดยแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบในวันประชุมผู้ปกครอง หรือการสื่อสารทางไลน์ (Line)  อินเทอร์เน็ต  
(Internet)  ซึ่งวิธีแก้ปัญหาโดยผ่านการทำโครงงานคุณธรรมอย่างน้อยห้องเรียนละ  ๑  โครงงาน  พร้อมมีการ
นิเทศติดตามจากฝ่ายบริหาร กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง  มีการวัดประเมินผลโครงงานว่าผลเป็นอย่างไร พร้อมจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือให้ทุกคนเป็นต้นแบบซึ่งกันและกัน 

๒.  การสร้างแกนนำ 

 เมื่อทุกคนในโรงเรียนมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว จะสร้างแกนนำเพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงาน
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
  แกนนำระดับโรงเรียน คือ ผู้บริหาร และครูหัวหน้าระดับ 
  แกนนำระดับห้องเรียน คือ ครูที่ปรึกษา หัวหน้าห้อง  และนักเรียนแกนนำ ๓ คน  สมาชิก
คนอ่ืนร่วมเป็นเครือข่าย โดยต้องทำงานร่วมกันทุกคน 

๓.  ประชุมระดมสมอง 
 -  การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ทางบวก 
 แกนนำทุกระดับร่วมกับเครือข่ายระดมความคิดเห็นแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และจำเป็น
จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ร่วมกันกำหนดพฤติกรรมที่ท้ังผู้บริหาร ครู และนักเรียน ควรกระทำ 
 -  การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
 เมื่อระดมความคิดจนได้พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก หรือพฤติกรรมที่ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ควร
กระทำแล้ว มีการระดมความคิดเพ่ือกำหนดคุณธรรมเป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางหลักทางเดียวกันในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคุณธรรมเป้าหมาย หรือคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียนที่ได้จากการระดมความคิด    
คือ  ความมีวินัย ความพอเพียง ความรับผิดชอบ 

๔.  การจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 นักเรียนทุกห้องเรียน ครูทุกคน และผู้บริหารทุกคนกำหนดเป้าหมาย หรือคุณธรรมอัตลักษณ์จาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  จัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ ซึ่งแยกเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์
ของนักเรียน  คุณธรรมอัตลักษณ์ของครู  และคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้บริหาร  โดยงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน  รวบรวมข้อมูลทั้งหมด  สรุปผล  และจัดทำเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน เพ่ือให้การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมมีรูปแบบ  มีขั้นตอน มีแนวทางที่ชัดเจน  เป็นรูปธรรม        
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วิธีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ ์
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๑. การวางแผน/การจัดทำโครงงานคุณธรรม (การจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน หรือแผนปฏิบัติการ
ประจำปี) 
 ก่อนจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีการศึกษา มีการสรุปกิจกรรม โครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยนำเอา
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุง  และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในปีการศึกษาต่อไป  ทั้งนี้ก่อนเปิดภาค
เรียนของปีการศึกษานั้น ๆ โรงเรียนจะมีการวางแผนงาน  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งในงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน จะมีการระดมความคิดจากครูที่รับผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เสนอต่อที่ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน และเสนอความคิดเห็นชอบต่อผู้อำนวยการ  

๒.  การเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี  โดยผู้บริหารจะเป็นแบบอย่างที่ดีครู
จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน  โดยมีการกระตุ้นในทุกช่องทางการสื่อสาร  ทั้งในการประชุมบุคลากรทั้ง
โรงเรียน การประชุมฝ่ายต่าง ๆ การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประชุมกลุ่มย่อย  และการสื่อสาร
ออนไลน์อีกทั้งยังมีการพูดคุย  และบอกกล่าวจากครูอาวุธโสผู้มีประสบการณ์  และเป็นครูที่ทุกคนให้ความ
เคารพนับถือ รวมถึงการปลูกฝังนักเรียนให้กระทำตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 

๓.  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
 มีการจัดสถานที่ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน มีการอำนวยความ
สะดวกให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้นักเรียนได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่ มีการพัฒนา และดูแลรักษาให้สภาพแวดล้อมเอ้ืออำนวยต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตน และรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ตนเองอยู่อาศัย การรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยของโรงเรียนถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียน 

๔.  การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรียน 
 ในทุกรายวิชาครูผู้สอนจะมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน โดยการพูดคุย 
ตักเตือน กระตุ้น ปลูกฝังโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบท
ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการสร้างความดี เห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนผู้ทำความดี โดยการชื่นชมทั้งจากครูผู้สอน และครูที่ปรึกษา ส่งเสริมให้
นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และมีการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 
๕.  การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ทุกวันหลังเลิกแถวเคารพธงชาติจะมีกิจกรรมโฮมรูม เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยครูที่ปรึกษา
และหัวหน้าระดับชั้น โดยในชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษารักษาดินแดน มีการกระตุ้นให้
นักเรียนเข้าแถวและเดินแถวอย่างมีระเบียบ มีการฝึกระเบียบแถว การตรงต่อเวลา การรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน     
มีจิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

การกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 



๒๗ 
 

 
โรงเรียนสวนแตงวิทยา มีการวางแผนการดำเนินงานการจัดทำโครงงานคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์    
ของโรงเรียน  ดังนี้ 
 
คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงานคุณธรรม ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ ๑ 
ความมีวินัย 

๑. โครงงาน ใส่ใจเรื่องเข้าแถว เดินแล้วหน้ามอง 
๒. โครงงานมีวินัยใส่ใจเรื่องการแต่งกาย 
๓. โครงงานคิดเป็นหยุดเล่นเวลาเรียน 
๔. โครงงานรองเท้าเจ้าระเบียบ 
๕. โครงงานสุภาพชนฅนห้อง ๕ 
๖. โครงงาน สร้างวินัย เข้าเรียนออนไลน์ตรงเวลา 
๗. โครงการ เข้าคิวสร้างวินัย 
๘. โครงงาน สามัคคีสร้างวินัย 
๙. โครงงานเวลาไม่ใช่ของหวาน ที่รับประทานแล้วจะได้
อร่อย 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๒/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๓/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๑/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๑/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๑/๕ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๕/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๖/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๔/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๔/๒ 
 

คุณธรรมที่ ๒ 
ความพอเพียง 

๑. โครงงานเก็บเล็กผสมน้อยรู้ใช้พอเพียง 
๒. โครงงานออมดีมีเงินเก็บ 
๓. โครงงานออมทรัพย์เพ่ือสร้างอาชีพ 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๒/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๕/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๖/๑ 

คุณธรรมที่ ๓ 
ความรับผิดชอบ 

๑. โครงงานห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน 
๒. โครงงานเวลาเป็นเรื่องสำคัญ 
๓. โครงงานห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 
๔. โครงงานห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน 
๕. โครงงานห้องเรียน 5 ส 
๖. โครงงานความสะอาดเริ่มจากสองมือเรา 
๗. โครงงานทำเขตพ้ืนที่กันเถอะ 
๘. โครงงาน Morning to School สู่ห้องเรียนสะอาด 
๙. โครงงานเข้าเรียนให้ไว ท่องไว้เราต้องเรียน 
๑๐. โครงงานห้องเรียนสะอาดดี เพราะมีความ
รับผิดชอบ 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๒/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๒/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๓/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๓/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๓/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๑/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๑/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๕/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๖/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม. ๔/๓ 
 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

 

๑.  การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงาน 
 มีการประชุมสร้างความเข้าใจ และอบรมเพ่ือให้ทุกคนเห็นถึงเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานที่
ชัดเจนขึ้น มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ อย่างเป็นระบบ กำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน สร้างนวัตกรรมและ
กำหนดวิสัยทัศน์ 

๒.  การสร้างแกนนำ  (ครู-นกัเรียน) เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
 ครูหัวหน้าระดับชั้นจะเป็นแกนนำทีสำคัญในการถ่ายทอดสู่ห้องเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาแต่ละ
ห้องเรียนจะเป็นแกนนำในระดับห้องเรียน มีนักเรียนห้องเรียนละ ๔ คนเป็นแกนนำ โดยแบ่งเป็นแกนนำทำ
ความดีตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ๓ คน และแกนนำทำความดีตามโครงงานคุณธรรมของห้องเรียน ๑ คน 
นักเรียนที่เหลือถือว่าเป็นเครือข่ายที่ต้องร่วมมือกัน 

๓.  การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ 
 มีการนิเทศจากผู้นิเทศ ๖ ท่าน ตามคำสั่ง ซึ่งการนิเทศ ติดตาม ถือได้ว่าเป็นการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ทั้งนี้จะมีการนิเทศระดับห้องเรียน โดยแกนนำระดับห้องเรียนเป็นผู้นิเทศทุก
วัน เพ่ือให้การดำเนินงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และโครงงานคุณธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
ได้ผลอย่างยั่งยืน 

๔.  การส่งเสริมสนับสนุน และการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
 โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงได้รับการนิเทศกำกับติดตาม การ
ดำเนินงานจากผู้บริหารโรงเรียนและจากสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีได้รับการชื่นชม ให้
กำลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจเชิงบวกในการสร้างความดี  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทุกครั้ง มีการ
ให้รางวัลประกาศเกียรติคุณกับห้องเรียนที่ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และโครงงาน
คุณธรรมได้อย่างดีเยี่ยม 

๕.  การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
 แกนนำระดับห้องเรียนจะคอยกระตุ้นให้เครือข่ายทุกคนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
และโครงงานคุณธรรม ครูที่ปรึกษาคอยเป็นผู้ให้คำปรึกษา และสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
นอกจากนี้จะมีการส่วนร่วมมือกันระหว่างห้องเรียนที่มีโครงงานคุณธรรมรูปแบบเดียวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกัน
พัฒนา เมื่อมีรูปแบบที่ชัดเจน และเข้มแข็งแล้ว จะมีการประสานความร่วมมือ กับกลุ่มห้องเรียนอ่ืนที่มี
โครงงานคุณธรรมรูปแบบอื่นต่อไป 

 

 

 
 

เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 



๒๙ 
 

๖.  การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
 หลังจากการรับนิเทศทั้งในระดับห้องเรียน และจากผู้นิเทศแล้ว จะมีการบันทึกข้อเสนอแนะ และนำ
ข้อเสนอแนะนั้นมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน ทั้งนี้การทบทวนหลังการปฏิบัติงานในระดับ
ห้องเรียนจะทำ AAR ๑ ครั้งต่อเดือน และหลังจากนิเทศ ติดตามจากผู้นิเทศทุกครั้งหลังได้รับการนิเทศ 

๗.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ทุกเดือนจะมีการ  PLC  กันในระดับห้องเรียน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และผลที่ได้จากการ
ปฏิบัติงาน  

๘.  การประเมินผลการนำผลการประเมินไปพัฒนาดำเนินงาน 
 มีการประเมินการดำเนินงานหลังจากการทำ  AAR ๑ ครั้งต่อเดือน และหลังจากการนิเทศ ติดตามทุก
ครั้ง ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผล และนำเอาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพัฒนาการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

๙.  การประชาสัมพันธ์ 
 มีการประชาสัมพันธ์ เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และโครงงาน
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการกระตุ้นบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเรื่องการทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

 

 
๑.  ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน 
 นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มีความมีวินัย  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สถิติการประพฤติปฏิบัติตนผิด
กฎระเบียบของโรงเรียนลดน้อยลง 
 นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มีความพอเพียง รู้จักการออม มีเงินออมเพ่ือไว้ใช้ในอนาคต รู้จักวางแผน
ชีวิต รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นผู้มีความรับผิดชอบมีจิตอาสา รู้จักหน้าที่ตน ทั้งหน้าที่การเป็นลูกที่ดี การ
เป็นศิษย์ที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี  รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ส่งผลให้นักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร 

๒.  ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
 ครูทุกคนเป็นผู้รู้จักหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ กระทำตนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ รู้จักใช้ทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เห็นประโยชน์
ส่วนร่วม และประโยชน์ของทางราชการ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

๓.  ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
   ผู้บริหารทุกคนเป็นผู้รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครู  รักษาประโยชน์และระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด สามารถ
วางแผนและพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๔.  ผลท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียน 
 โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนา
โรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นการดูแลรักษาทุกอย่างในโรงเรียนถือเป็นหน้าที่ของทุกคน 

๕.  ผลท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 
  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน ไว้วางใจโรงเรียน ผู้บริหาร และครู       
มีความเต็มใจในการเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
โรงเรียน   

๖.  ผลท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน 
 ชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมแบบมีส่วนร่วมกับโรงเรียน มีการสร้างเครือข่ายที่จะ
ร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม สังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนามากยิ่งขึ้น 

๗.  องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดจากการดำเนินงาน 
นวัตกรรม SC TEAM Model คือการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร ครู และนักเรียน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจาก รวมทั้งภาคีเครือข่าย
ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จำนวน 16 โรงเรียน มีปัจจัยสนับสนุน นำเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ มาใช้ในการ
พัฒนาคุณธรรม โดยได้รับงบประมาณในการสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรม จึงทำให้การดำเนินงาน
โครงการคุณธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลทำให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและ

ผลการดำเนินงาน  (ทัง้ผลโดยตรง และผลพลอยได้) 



๓๑ 
 

ซึมซับคุณค่าแห่งความดี ปฏิบัติตามคุณธรรม อัตลักษณ์ อย่างเป็นรูปธรรม มีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ด้วยการบริหารจัดการตามระบบวงจรคุณภาพเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนาการดำเนินการตาม
โครงการด้านคุณธรรม จริยธรรมได้เป็นอย่างดี เป็นแนวทางและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

 

 
 ปัจจัยภายใน 
 ๑.  ความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  และนักเรียน 
 ๒.  การลงมือปฏิบัติจริง  เพ่ือให้ได้ผลจริง 
 ๓.  การติดตามผลอย่างเป็นระบบ  และสม่ำเสมอ 
 ๔.  การสนับสนุนจากผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
ปัจจัยภายนอก 
 ๑.  ความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน 
 ๒.  ข้อมูลย้อนกลับจากภายนอก 
 ๓.  การสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่น 
 
 
 
 

ปัญหา  อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
๑. ระยะเวลาในการทำกิจกรรมไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพราะมีกิจกรรมอ่ืน 
สอดแทรกเข้ามา 

จัดกระบวนการ PLC บ่อยๆ เมื่อโรงเรียนไม่มีกิจกรรม  เพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง และคน
ดีและมีความสุข 

๒. บางห้องเรียนเปลี่ยนครูที่ปรึกษา/ครูที่
ปรึกษาย้ายสถานศึกษา  ทำให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการจัดทำโครงงานคุณธรรมของ
ห้องเรียนนั้น 

นวัตกรรมและแนวทางการดำเนินงาน เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงาน ควรพัฒนาให้เป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้ง่าย เมื่อครูที่
ปรึกษาคนใหม่มา ก็สามารถสานต่องานได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ 



๓๒ 
 

การดำเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
 โรงเรียนจัดประชุมสัมมนา  ด้วยกระบวนการ  PLC  เพ่ือวางแผนกำหนดบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้อง
ตามภาระหน้าที่ ประสานความร่วมมือ และจัดทำบันทึกข้อตกลงกับเครือข่ายต่าง ๆ  ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์
อย่างเป็นระบบ  พัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือความเป็นเอกภาพให้สม
เป็นหน่วยงาน  ที่มีวัฒนธรรมองค์กร  ซึ่งบุคลากรโรงเรียนสวนแตงวิทยา  รัก  สามัคคี  มีศรัทธาในสถาบัน  
มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา  ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล และมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การพัฒนาสถานศึกษา ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป 

 

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 

                                                                   (นางสาวฉัตรชนก   นิลจินดา) 
          หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนสวนแตงวิทยา 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 

                                                                     (นางอุบลรัตน์   กรุดมณี) 
                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 

                                                                     (นายเกรียง   นักพาณิชย์) 
                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                                                      โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
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ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 

สภาพแวดลอ้มที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาคผนวก 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 

 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 

 
แผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่โมง 

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     รหัสวิชา ส๒๓๑๐๒    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕    ชื่อหน่วยการเรียนรู้  ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา และโทษ                                                                                                

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การกระทำผิดทางอาญา                                 จำนวน  ๒  ชั่วโมง 
ครูผู้สอน นางธัญญ์ธิชา  ทองเสน                       โรงเรียนสวนแตงวิทยา 

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 
            - ส ๒.๑ เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงามและธำรงรักษา
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข  

๒. สาระ/ตัวชี้วัด 
- การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนั้น มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  ซึ่งประชาชนทุก

คนควรมีความรู้เรื่องการกระทำความผิดทางอาญา เพ่ือเป็นสิ่งป้องกันและยึดเหนี่ยวให้ทุกคนเป็นพลเมืองดี
และพัฒนาตนต่อไปได้ 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมายและความสำคัญของกฎหมายอาญา 
 ๒. วิเคราะห์ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา 
 ๓. ตระหนักถึงโทษที่จะได้รับจากการกระทำความผิดทางอาญา 
๔. องค์ประกอบทักษะชีวิต  

- สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารและรู้เท่าทันชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสามารถตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติและเหตุผล 
 
๕. สาระการเรียนรู้ 
  - ความหมายและความสำคัญของกฎหมายอาญา 
  - ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา 
  - โทษทางอาญา  
 
 
 
 



 

๖. กิจกรรมการเรียนรู้ 
              ชั่วโมงที่ ๑ 

                ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
                ๖.๑  นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของกฎหมายอาญา โดยการ
ตอบคำถาม ดังนี้                  
      - นักเรียนทราบหรือไม่ว่า กฎหมายอาญาเกี่ยวข้องกับเรื่องใด  
                       - กฎหมายอาญาตามที่นักเรียนเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องใด 
                       - การกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญามีอะไรบ้าง 
                 - นักเรียนคิดว่า ถ้าเรามีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองจะทำให้เราห่างไกลจากการ
กระทำความผิดอย่างไร 
                         ขั้นสอน  
        ๖.๒ จากนั้นครูอธิบายสรุปให้นักเรียนฟังเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของ
กฎหมายอาญาว่ากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่บัญญัติว่าด้วยการกระทำหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างเป็น
ความผิดและมีการกำหนดโทษท่ีจะลงแก่ผู้กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อย
ให้เกิดข้ึนในสังคม โดยการกระทำความผิดและการไม่กระทำการอย่างใดแล้วเป็นความผิด มีดังนี้ 
 

การกระทำแล้วเป็นความผิด การไม่ทำกระทำแล้วเป็นความผิด 

การทำร้ายร่างกายของผู้อ่ืน ทั้งเจตนา
และไม่เจตนา 

การทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น หรือการ
ขโมยของผู้อ่ืน 

กระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อ่ืน
ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ทรัพย์สิน เช่น  

การไม่ควบคุมดูแลสุนัขที่ดุร้าย ปล่อยปละละเลย 

ให้ไปทำอันตรายแก่ผู้อ่ืน 

 
               ๖.๓ นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของการกระทำความผิดทางอาญา 
จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เพ่ิมเติม 
         ๖.๔ นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา 
โดยการตอบคำถาม ดังนี้ 

- ลักษณะของการกระทำความผิดทางอาญามีก่ีลักษณะ อะไรบ้าง และการกระทำแต่ละลักษณะ 
เป็นอย่างไร  โดยบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 
                    
ชั่วโมงที่ ๒ 
           ๖.๕ นักเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างการกระทำที่แสดงถึงการกระทำความผิดทางอาญามา ๑ 
ตัวอย่างแล้ววิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะของการกระทำความผิด แล้วสรุปผลที่เกิดข้ึนต่อผู้กระทำ โดยบันทึก
คำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกระท าโดยเจตนา 
การกระท าทีผู่ก้ระท าตัง้ใจ จงใจ หรอืมุ่งหมายโดย
ส านึกในการกระท าและผูก้ระท าประสงคผ์ล คอื 
คาดหมายไดว้่าผลนัน้จะเกดิขึน้อย่างไร 

ลกัษณะการกระท า
ความผิดทางอาญา การกระท าโดย

ประมาท 

การกระท าไปเพราะความประมาทหรอืไม่มคีวาม
ระมดัระวงัจนท าใหผู้อ้ื่นไดร้บับาดเจบ็หรอืถงึแก่ความ
ตาย 

การกระท าโดยไม่
เจตนา 

การกระท าทีผู่ก้ระท าไม่มเีจตนา แต่ผูก้ระท ากต็อ้งรบั
ผดิเพราะกฎหมายก าหนดใหต้อ้งรบัผดิ ซึง่มกี าหนดไว้
ใน 

กฎหมายอาญา ไดแ้ก่ ความผดิลหุโทษ 

การกระท าท่ีแสดงถึงการกระท าความผิดทางอาญา 

หนึ่งกบัสองนัง่รบัประทานอาหารอยู่ดว้ยกนั สามตอ้งการ 

ท ารา้ยหนึ่งจงึใชก้อ้นหนิปาไปทีห่นึ่ง กอ้นหนิกอ้นนัน้ 

โดนหน่ึงและสองหวัแตก 

ลกัษณะของการกระท าความผิด 

การกระท าของสามถอืว่าเป็นการกระท าความผดิโดย
เจตนา เพราะสามตอ้งการท ารา้ยหนึ่งแบบประสงคต์่อผล  
และมเีจตนาท ารา้ยสองดว้ย เพราะเลง็เหน็ว่าถ้าปากอ้น
หนิไปเช่นนัน้ตอ้งโดนทัง้สองคน 

ผลท่ีเกิดขึ้นต่อผู้กระท า 

สามตอ้งไดร้บัโทษทางอาญา และอาจจะโดนสงัคม
ประณามในการกระท าของตน 



 

  ๖.๖ นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับโทษทางอาญา โดยการตอบคำถาม ดังนี้ 

    - การกำหนดโทษสำหรับผู้กระทำความผิดทางอาญามีก่ีประการ อะไรบ้าง และโทษดังกล่าว 
มีลักษณะสำคัญอย่างไร แล้วตอบคำถาม ดังตัวอย่าง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- นักเรียนคิดว่า การกระทำความผิดที่นักเรียนได้ยกตัวอย่างมาก่อนหน้านี้ ผู้กระทำควรได้รับโทษ 

ทางอาญาแบบใด เพราะเหตุใด  
          ๖.๗ นักเรียนคิดประเมินเพ่ือเพ่ิมคุณค่า แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยการตอบคำถาม ดังนี้ 
    - นักเรียนคิดว่า ถ้าในสังคมไม่มีกฎหมายจะเกิดผลอย่างไร และนักเรียนจะรักษากฎหมายได้ 
โดยวิธีใดบ้าง 
          ๖.๘ นักเรียนแบ่งกลุ่มยกตัวอย่างการกระทำความผิดที่นักเรียนเคยพบเจอในชีวิตประจำวันมา ๑ 
ตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์ว่าเป็นการกระทำความผิดในลักษณะใด และผู้กระทำความผิดได้รับโทษแบบใดจากการ
กระทำดังกล่าว และถ้านักเรียนอยู่ในเหตุการณ์ นักเรียนจะมีวิธีหยุดยั้งความผิดดังกล่าวได้โดยวิธีใด โดย
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพความคิด 
           ๖.๙ นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
 กฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่บัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดและกำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิด 
โดยมีความมุ่งหมายที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม กฎหมายอาญาจึงมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน   
เพ่ือช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
 
 
 
 
 

๕. ประหารชวีติ การลงโทษผูท้ีก่ระท าความผดิโดยการฉีดยาเขา้สูร่่างกาย 

 หรอืใชส้ารพษิใหต้าย 

๔. จ าคุก การลงโทษผูท้ีก่ระท าความผดิทางอาญาตามค าพพิากษาของศาลโดยการน าตวัผูก้ระท า
ความผดิไปคุมขงัไวท้ีเ่รอืนจ าตามระยะเวลาทีศ่าลตดัสนิ ม ี2 ประเภท คอื จ าคุกตลอดชวีติ และจ าคุกมี
เวลาก าหนด 

๓. กกัขงั การน าตวัผูท้ีก่ระท าความผดิทางอาญาไปกกัขงัไวใ้นสถานทีซ่ึง่ก าหนดไว้ 

 ทีไ่ม่ใช่เรอืนจ า เช่น สถานีต ารวจ หรอืสถานทีศ่าลเหน็สมควร 

๒. ปรบั การบงัคบัเอาทรพัยส์นิของผูก้ระท าผดิและตอ้งโทษปรบัตามค าพพิากษาของศาล 

 โดยพจิารณาจากความรา้ยแรงของการกระท าความผดิ หากผูก้ระท าผดิไม่มเีงนิช าระ 

 ค่าปรบั ศาลกจ็ะสัง่กกัขงัแทนจนกว่าจะครบจ านวนในอตัราค่าปรบัทีก่ฎหมายก าหนด 

 เช่น 500 บาทต่อ 1 วนั 

๑. รบิทรพัยส์นิ การบงัคบัเอาทรพัยส์นิทีไ่ดใ้ชห้รอืมไีวเ้พือ่ใชใ้นการกระท าความผดิ ซึ่งผูใ้ดมสีิง่ทีผ่ดิ
กฎหมายไวค้รอบครองถอืว่าเป็นความผดิ เช่น ยาเสพตดิ อุปกรณ์ในการเล่นการพนันชนิดต่าง ๆ หรอืเงนิ
ทีไ่ดจ้ากการกระท าความผดิ 



 

๗. สื่อการเรียนรู้ 
๗.๑ ภาพและข้อมูลตัวอย่างของสภาพปัญหาความขัดแย้งในสังคม 

  ๗.๒ หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง 

๘. ภาระงาน/ชิ้นงาน 
๘.๑ แผนผังความคิด เรื่อง การกระทำความผิดทางกฎหมายอาญาและการหยุดยั้งการกระทำ

ความผิด 
 
๙. การประเมินผล 

๙.๑ สังเกตกระบวนการทำงานของนักเรียนเป็นกลุ่ม 
๙.๒ ภาระงาน/ชิ้นงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 

 
แผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่โมง 

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕     ชื่อหน่วยการเรียนรู้           ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง      จำนวน  ๒  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๔ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
ครูผู้สอน นางธัญญ์ธิชา  ทองเสน                      โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมี    
ดุลยภาพ 
๒. ตัวช้ีวัดชั้นปี  

ส ๓.๑ ม.๓/๒ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถบอกปัญหาในท้องถิ่นของประเทศไทยได้ 
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในท้องถิ่นของประเทศไทยได้ 
๓. นักเรียนสามารถนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแผนผังความคิดได้ 
๔. นักเรียนเห็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นของประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้มีนโยบายและดำเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นรูปธรรม ทั้งการสร้างงานในท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลใช้ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและพัฒนาท้องถิ่ น คือ การพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมให้สมาชิกมีความอยู่ดีกินดี  
มีความสุข 



 

๕. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

๑. ปัญหาในท้องถิ่นของประเทศไทย 
๒. แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทักษะและกระบวนการ 
๑. ทักษะการสรุปความ 
๒. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
๓. ทักษะการนำเสนอ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งม่ันในการทำงานมีความรับผิดชอบ 

 สมรรถนะของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
        ข้อ ๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
                 ข้อ ๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๖. คำถามท่ีสำคัญท่ีนำไปสู่การเรียนรู้ที่คงทน 
 ๑. ปัญหาที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นของไทยมีปัญหาในด้านใดบ้าง 
 ๒. แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีก่ีขั้นตอน อะไรบ้าง 
๗. ชิ้นงานและภาระงาน 
 ๑. แบบฝึกหัดที่ ๕.๑ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๒. แผนผังความคิดแสดงแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๘. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ ๑ 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  
 



 

๑. นักเรียนดูคลิปวิดีโอหนังสั้นเกี่ยวกับปัญหาในท้องถิ่นของไทย เรื่อง นักเรียนรุ่นใหม่ห่างไกลยา
เสพติด แล้วถามนักเรียนว่าปัญหาดังกล่าวจัดเป็นปัญหาทางด้านไหน เกิดข้ึนมาได้อย่างไร และเราจะมีวิธีแก้ไข
กับปัญหาเหล่านี้อย่างไร เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 

๒. ครูแจ้งชื่อบทเรียน,จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดแทรกคุณธรรมเรื่องความมีวินัยและความ
รับผิดชอบในตัวเองและสังคมเพ่ือลดปัญหาให้นักเรียนทราบ 
 ขั้นสอน  

๑. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นของนักเรียน มาปัญหาละ ๑ เรื่อง (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๑)     

๒. ครูถามนักเรียนว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นมีสาเหตุมาจากอะไร โดยให้นักเรียนร่วม 
กันตอบ  

๓. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น โดยใช้สื่อการสอนพาวเวอร์พ้อยท์ (power point) บทเรียนเรื่อง ปัญหาในท้องถิ่นของประเทศไทย 
      ๔. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น ๖ - ๗ คน โดยคละเพศและความสามารถ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนออกมาจับฉลากป้ายสีหน้าชั้นเรียนว่ากลุ่มไหนได้ป้ายสีอะไร  พร้อมกับจับฉลากว่ากลุ่มไหนจะได้เริ่ม
เล่นเกมบันไดงูปริศนา เพ่ือทบทวนความรู้เป็นกลุ่มแรก   
       ๕. นักเรียนกลุ่มแรกที่ได้เริ่มเล่นเกมบันไดงูปริศนา ให้ส่งตัวแทนออกมาทอยลูกเต๋าเพ่ือเดิน
ตาราง  โดยทุกกลุ่มต้องปฏิบัติตามกติกาคือ กลุ่มไหนทอยลูกเต๋าได้แต้มเท่าไรให้นำป้ายสีของกลุ่มตนเองเดิน
บนช่องตารางตามจำนวนแต้มที่ทอยลูกเต๋าได้  เมื่อเดินตกช่องไหนจะมีคำสั่ง  ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งที่อยู่
ในช่องนั้น เมื่อนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องกลุ่มของนักเรียนจะได้รับคะแนน โดยจะมีคำสั่ง ดังนี้       

- โชคดีมาก ได้ตอบ ๒ คำถาม 
- เสียใจด้วย ไว้มาตอบรอบต่อไปแล้วกันนะ 
- ทอยลูกเต๋าอีก ๑ ครั้ง 
- ตอบคำถามข้อนี้ถูกรับไปเลย ๒ คะแนน 
- อย่าตอบผิดนะ 
- ตอบผิดครั้งนี้โดนลบ ๑ คะแนนนะจ๊ะ 

       ๖. ครูจะมีคำถามติดไว้บนกระดานหน้าชั้นเรียน ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้ว
ช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้อง คะแนนจะสิ้นสุดลงเมื่อกลุ่มไหนถึงเส้นชัยก่อนและได้คะแนนสูงสุด กลุ่มนั้นจะ
เป็นฝ่ายชนะ โดยจะมีตัวอย่างคำถาม ดังนี้ (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๒) 
  -    ปัญหาที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นของไทยมีปัญหาทางด้านใดบ้าง 
  -    ยกตัวอย่างปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมา ๑ เรื่อง 
  -    บอกปัญหาทางด้านสังคมในท้องถิ่นของนักเรียน ๑ เรื่อง 
  -    ยกตัวอย่างปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมา ๑ เรื่อง พร้อมแนวทางแก้ปัญหาด้วย 
  -    ยกตัวอย่างการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ปัญหาทางสังคมได้อย่างไรบ้าง 

                  



 

๗. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับปัญหาปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม  และปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  

 ชั่วโมงที่ ๒ 
๘. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม  

และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
๙. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใช้สื่อการสอนพาวเวอร์พ้อยท์ (power point) บทเรียนเรื่อง  แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ว่าการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้มีผลดีหรือไม่อย่างไร   

๑๑. นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ ๕-๖ คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านสังคม และ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของไทย แล้วสรุปเป็นแผนผังความคิด (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๓) 

๑๒. ครูสุ่มนักเรียน ๒-๓ กลุ่ม ออกมานำเสนอให้เพ่ือนกลุ่มอ่ืนฟังหน้าชั้นเรียน โดยเปิดโอกาส   
ให้เพ่ือนคนอ่ืนสามารถเสนอแนะเพ่ิมเติมได้ (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๓) 

๑๓. นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ ๕.๑ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๔) 

ขั้นสรุปและประเมินผล  
      นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับปัญหาในท้องถิ่นของประเทศไทยและ         

แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙. การวัดผลและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัด/
ประเมินผล 

ผู้วัด/
ประเมินผล 

๑. นักเรียนสามารถบอก
ปั ญ ห า ใน ท้ อ งถิ่ น ข อ ง
ประเทศไทยได้ 
๒ . นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์ปัญหาที่ เกิดใน
ท้องถิ่นของประเทศไทยได้ 

๑. นักเรียนตอบ
คำถาม 
 
๒. นักเรียนตอบ
คำถาม 
 
 
 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนรายบุคคล 
 
๒. แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนรายกลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ที่ระดับดี 
 
 
ผ่านเกณฑ์ที่ระดับดี 

ครูผู้สอน 
 
 
ครูผู้สอน 
 
 



 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัด/
ประเมินผล 

ผู้วัด/
ประเมินผล 

๓. นักเรียนสามารถ
นำเสนอแนวทางการ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แผนผังความคิดได้ 

๑. นักเรียนวาด
แผนผังความคิด 
๒. นักเรียนนำเสนอ
ผลงานหน้าชั้นเรียน 

๑. แผนผังความคิดแสดง
แนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. แบบประเมินการให้
คะแนนการนำเสนอหน้า
ชั้นเรียนรายกลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ที่ระดับดี 
 
ผ่านเกณฑ์ที่ระดับดี 
 
 

ครูผู้สอน 
 
ครูผู้สอน 
 
 

๔. นักเรียนเห็นประโยชน์
ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒ นาท้ องถิ่ นตาม
ห ลั กป รั ชญ าเศ รษ ฐกิ จ
พอเพียง และสามารถนำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๑. นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น 
๒. นักเรียนทำ
แบบฝึกหัด 
 

๑. แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนรายบุคคล 
๒. แบบฝึกหัดที่ ๕.๑ เรื่อง 
แนวทางการแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผ่านเกณฑ์ที่ระดับดี 
 
ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ ๖๐ 
 

ครูผู้สอน 
 
ครูผู้สอน 
 
 

 
๑๐. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

๑. สื่อการสอนพาวเวอร์พ้อยท์ (power point) เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. คลิปวิดีโอหนังสั้น เรื่อง นักเรียนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด  
๔. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สำนัก

พิมพ์แม็ค ปีที่พิมพ์ ๒๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 

 
แผนการจัดการเรียนรู้รายชัว่โมง 

รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     รหัสวิชา ส๒๓๑๐๔    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔     ชื่อหน่วยการเรียนรู้           เศรษฐศาสตร์น่ารู้       จำนวน  ๒  ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๕ เรื่อง การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาประเทศ 
ครูผู้สอน นางธัญญ์ธิชา  ทองเสน                      โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
 
 
๑. มาตรฐานการเรียนรู้ 

ส ๓.๑ เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค การใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่
จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการดำรงชีวิตอย่างมี    
ดุลยภาพ  
๒. ตัวช้ีวัดชั้นปี  

ส ๓.๑ ม.๓/๓ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์ 
๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. นักเรียนสามารถวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๒. นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๓. นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาชีวิตของตนได้ 
๔. นักเรียนเห็นประโยชน์ของการเรียนศึกษาเรื่องการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนา

ประเทศ  
๔. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนตั้งแต่
ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยการพัฒนาทางด้านการศึกษา 
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 
 
 



 

๕. สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

๑. การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาประเทศในระดับบุคคล 
๒. การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาประเทศในระดับชุมชน 
๓ การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาประเทศในระดับประเทศ 

ทักษะและกระบวนการ 
๑. ทักษะการสรุปความ 
๒. ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
๓. ทักษะการนำเสนอ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑. มีวินัย 
๒. ใฝ่เรียนรู้ 
๓. มุ่งม่ันในการทำงานมีความรับผิดชอบ 

 สมรรถนะของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการสื่อสาร 
๒. ความสามารถในการคิด 

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
        ข้อ ๑๐ รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเม่ือมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
                ข้อ ๑๒ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๖. คำถามท่ีสำคัญท่ีนำไปสู่การเรียนรู้ที่คงทน 
      ๑. การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาประเทศมีกี่ระดับ อะไรบ้าง 
      ๒. แนวทางในการนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ
มีก่ีแนวทาง อะไรบ้าง 
๗. ชิ้นงานและภาระงาน 
 แบบฝึกหัดที่ ๕.๒ เรื่อง การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาประเทศ 
๘. กิจกรรมการเรียนรู้ 

ชั่วโมงที่ ๑ 
 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  

๑. ครูให้นักเรียนดูภาพปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยถามนักเรียนว่าปัญหา
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้เราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 

๒. ครูแจ้งชื่อบทเรียน,จุดประสงค์การเรียนรู้และสอดแทรกการแก้ปัญหาโดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการออมให้นักเรียนทราบ 



 

 ขั้นสอน  
๑. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับหลักการและวิธีการนำไป

ปรับใช้ ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง(จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๑)     
๒. ครูอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้      

สื่อการสอนพาวเวอร์พ้อยท์ (power point) บทเรียนเรื่อง แนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ ว่าการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลดี
หรือไม่อย่างไร (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๒) 

๔. ครูถามคำถามนักเรียนว่า คนไทยสามารถนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างไรบ้าง 
โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย 
 ชั่วโมงที่ ๒ 

๕. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เดิม เรื่อง แนวทางการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

๖. ครูอธิบายเกี่ยวกับการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาประเทศในระดับบุคคล ระดับ
ชุมชน และระดับประเทศ โดยใช้สื่อการสอนพาวเวอร์พ้อยท์ (power point) บทเรียนเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๗. ครูถามคำถามนักเรียนว่า นักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาประเทศได้อย่างไรบ้าง โดยให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๓)  

๘. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือศึกษาประโยชน์ของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ประเทศจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด หนังสือเรียน อินเตอร์เน็ต และให้แต่ละกลุ่มจัดทำรายงานส่ง
ครูผู้สอน(จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ ๔) 

๙. นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ ๕.๒ เรื่อง การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาประเทศ 

ขั้นสรุปและประเมินผล  
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปสาระสำคัญ เรื่อง การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนา

ประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

๙. การวัดผลและประเมินผล 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินผล 

เกณฑ์การวัด/
ประเมินผล 

ผู้วัด/
ประเมินผล 

๑ . นั ก เรี ย น ส า ม า ร ถ
วิ เค ราะห์ ห ลั ก ป รั ชญ า
เศรษฐกิจพอเพียงได้ 
๒. นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาประเทศตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ 

๑. นักเรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น 
๒. นักเรียนตอบ
คำถาม 

แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนรายบุคคล 

ผ่านเกณฑ์ที่ระดับดี 
 

ครูผู้สอน 
 

๓. นักเรียนสามารถนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนา
ชีวิตของตนได้ 

นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็น 

แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนรายบุคคล 

ผ่านเกณฑ์ที่ระดับดี 
 

ครูผู้สอน 

๔. นักเรียนเห็นประโยชน์
ของการเรียนศึกษาเรื่อง
การนำแนวคิดเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย ง ม า ใช้ พั ฒ น า
ประเทศ  

นักเรียนทำรายงาน แบบสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนรายกลุ่ม 

ผ่านเกณฑ์ที่ระดับดี 
 

ครูผู้สอน 
 

 
๑๐. สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อการเรียนรู้ 

๑. สื่อการสอนพาวเวอร์พ้อยท์ (power point) เรื่อง การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
พัฒนาประเทศ 

๒. รูปภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
๓. หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สำนัก

พิมพ์แม็ค ปีที่พิมพ์ ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่างบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
การส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 
ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

ด้วยรูปแบบ SC TEAM Model 



 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวพระพุธศาสนาด้วยรูปแบบ SC TEAM Model 

 โรงเรียนสวนแตงวิทยามีนโยบายพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และสถานศึกษาให้เป็นเลิศในด้าน 
ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยได้ประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับนวัตกรรม SC TEAM Model 
และพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนด้านคุณธรรม และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี   

โรงเรียนสวนแตงวิทยาบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียนและ
ท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชน นักเรียน และองค์กรอื่น ๆ มารวมพลังกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรและดำเนินการพัฒนากิจกรรม / งานของสถานศึกษาในระยะสั้น และระยะยาว
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ของโรงเรียนสวนแตงวิทยา  ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
โดยใช้ระบบวงจรคุณภาพ  (Deming Cycle) PDCA ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ 



 

   
(Plan) การประชุมวางแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 

 
 
 

   
 
(Do) การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ จัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 



 

   
 

(Check) การประเมินตรวจสอบ  
ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 

 
 
 

   
 

(Check) การประเมินตรวจสอบ  
การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง โรงเรียนสวนแตงวิทยา 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
  
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Act) การปรับปรุงผลการดำเนินการ  
ประชุมปรึกษาหาแนวทางการปรับปรุงและส่งเสริมผลการดำเนินการ 

 
 

 

 

 

 



 

S  (Sufficiency Economy) หมายถึง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

 โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางพระพุธศาสนา เป็นการนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปประยุกต์ใช้ในบริหารจัดการสถานศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะ และ
การดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถนำหลักการมีเหตุมีผลหรือความพอดี พอประมาณ รวมทั้งการปลูกฝังระบบ
คุณค่าต่าง ๆ เพื่อให้เกิดสติปัญญา ความรอบรู้และศีลธรรมอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงอยู่ในสังคมได้อย่าง
เข้มแข็งทันต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี โรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก ชุมชน และเป็นต้นแบบการ
ดำเนินงานและบริหารสถานศึกษาตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

C  (Collaborative Network) หมายถึง ภาคีเครือข่ายของโรงเรียนสวนแตงวิทยา  

 โรงเรียนสวนแตงวิทยามีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่อง โดยประสาน
ความร่วมมือและทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนและพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่าง โรงเรียนสวนแตงวิทยากับโรงเรียนภาคีเครือข่าย จำนวน ๑๖ โรงเรียน  

TEAM  หมายถึง  ปัจจัยท่ีสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 
 โรงเรียนสวนแตงวิทยามีปัจจัยสนับสนุนโดยนำเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ มาใช้ในการพัฒนาคุณธรรม 
โดยได้รับงบประมาณในการสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรม จึงทำให้การดำเนินงานโครงการคุณธรรม
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลทำให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและซึมซับคุณค่าแห่ง
ความดี ปฏิบัติตามคุณธรรม อัตลักษณ์ อย่างเป็นรูปธรรม มีเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้วยการบริหาร
จัดการตามระบบวงจรคุณภาพเป็นนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการพัฒนาการดำเนินการตามโครงการด้าน
คุณธรรม จริยธรรมได้เป็นอย่างดี เป็นแนวทางและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
 
 T (Technology)  หมายถึง วิธีการนำเทคโนโลยี วัสดุ อุปกรณ์ มาใช้ในการพัฒนาคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 E (Economy)  หมายถึง รายได้/งบประมาณที่ได้รับในการสนับสนุนโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 



 

 A (Attitude)  หมายถึง การมีทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและซึมซับคุณค่าแห่งความดี 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 M (Management)  หมายถึง หมายถึง การดำเนินงานโครงการคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

] 

 

 

 



 

 โรงเรียนสวนแตงวิทยาดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  โดยใช้กระบวนการตาม SC 
TEAM Model  ซึ่งทำให้บรรลุตามเป้าหมาย 

 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจและซึมซับคุณค่าแห่งความดีตามคุณธรรม  
อัตลักษณ์ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาดูงานโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
ความสำเร็จของโรงเรียน 

จากการดำเนินงาน 
ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 



 

 

 

 

 โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้พัฒนาความเป็นเลิศทางการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาความเจริญทาง
พระพุทธศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีตาม
แนวทางพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นการสร้างความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ มีสติในการดำเนินชีวิต 
และพัฒนาปัญญา อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้บริหาร ครู นักเรียนและโรงเรียน ดังนี้ 

 

 

 ๑. อัตราการจบหลักสูตรนักเรียน นักเรียนจบครบตามหลักสูตรทุกคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ความสำเร็จของโรงเรยีนจากการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรยีน 



 

      ๒. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาและในปีการศึกษา 256๓ มีนักเรียน
ออกกลางคัน จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ๓. นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากำหนดและในปีการศึกษา 
256๓ นักเรียนผ่านการประเมินทักษะชีวิต จำนวน ๗๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
 



 

                ๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖3 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนสวนแตงวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ๕. โรงเรียนให้ความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพให้นักเรียนมีคุณสมบัติพร้อมที่จะอยู่ใน
สภาพแวดล้อม ดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในสังคม ส่งผลให้นักเรียนจบ
หลักสูตร ตามเป้าหมาย และสามารถตัดสินใจศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัด 

ปีการศึกษา จำนวน ( ม.๖ ) จบหลักสูตร ( ม.๖ ) ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี 

ประกอบ
อาชีพ/อื่นๆ 

๒๕๖3 83 8๓ 4๘ ๓5 
 

 

 

 



 

               ๖. นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ปี
การศึกษา 2563  โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด ๗๗๕ คน ได้รับการประเมินสมรรถนะตามที่หลักสูตรกำหนด 
ประกอบด้วย การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี ผลการประเมินสรุปโดย
ภาพรวมดีเยี่ยม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ๗. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
ในปีการศึกษา 256๓ โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน ๗๗๕ คน ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ี
หลักสูตรกำหนด ประกอบด้วย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ
ทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ผลการประเมินสรุปโดยภาพรวมระดับดีเยี่ยม 

 

 

 

 

 

 



 

๘. ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดของ
นักเรียน 

ที ่ คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละของนักเรียน ระดับคุณภาพ 

๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๙๔.๔๔ ยอดเยี่ยม 
๒ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๙๙.๖๕ ยอดเยี่ยม 
๓ มีจิตอาสาและเป็นพลเมืองดีของสังคม ๙๓.๕๐ ยอดเยี่ยม 
๔ ดำรงตนในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ ๙๗.๔๒ ยอดเยี่ยม 

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ ๙๖.๒๕ ยอดเยี่ยม 
จากตาราง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แสดงผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี

ตามสถานศึกษากำหนดของนักเรียน พบว่า นักเรียนโรงเรียนสวนแตงวิทยามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตรร้อยละ ๙๔.๔๔ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ ๙๙.๖๕ มีจิตอาสาและเป็นพลเมืองดี
ของสังคม ร้อยละ ๗๓.๕๐และดำรงตนในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ ร้อยละ ๙๗.๔๒ โดยมีคะแนนคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดของนักเรียนเฉลี่ยร้อยละ ๙๖.๒๕ สามารถสรุประดับคุณภาพมาตรฐานอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม 

     ๙. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จและเกณฑ์ โครงการคุณธรรมจริยธรรม  

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ 
เป้าหมาย (✓) 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย (✓) เป้าหมาย 

(ร้อยละ) 
ผลที่เกิด 
(ร้อยละ) 

นักเรียนร้อยละ ๘๕   
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนร้อยละ ๘๕  
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

๑๐๐ ๑๐๐ ✓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบบันทึกการได้รับรางวัลของนักเรียน 

 

 

ที ่ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๑. นางสาวศิริวรรณ ศรีพานทอง 
นางสาวศุภลักษณ์ ไทยลา 
 

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น 
ม.๔-ม.๖ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ณ จังหวัสมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เกียรติบัตร 

๒. เด็กชายวงศกร สุขขันติราษฎร์ 
เด็กชายอนุสรณ์ เถาะปีนาม 

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับที่ ๒
กิจกรรมการแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เกียรติบัตร 

๓. นางสาวทิพวรรณ เช้าสุวรรณ 
นางสาวพรกนก นาคพิทักษ์ 
นางสาววันวิศาข์ ทับโชติ 

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Show) 
ระดับชั้น ม.๔-ม.๖  
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เกียรติบัตร 



 

แบบบันทึกการได้รับรางวัลของนักเรียน 

ที ่ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๔. เด็กหญิงฐิติมา พรมเพียงช้าง ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันขับร้อง
เพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓ 
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ณ จังหวัด
สมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗-๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

เกียรติบัตร 

๕. เด็กหญิงน้ำเพชร เณรจาที ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง กิจกรรม
การแข่งขันซูโดกุ 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ณ จังหวัสมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗-๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

เกียรติบัตร 

๖. เด็กชายจิรพงษ์ กาละพงศ์ 
เด็กชายจิรพันธ์ กาละพงศ์ 
เด็กชายเอกลักษณ์ ชีพันธุ์ 

ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น 
ระดับชั้น ม.๑-ม.๓  
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ ๖๙  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ณ จังหวัสมุทรปราการ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๗-๙ ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

เกียรติบัตร 

 

 



 

 

 

ที ่ ชื่อนักเรียน ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๗. เด็กหญิงธัญญานุช สิงษ์ทอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันคัดลายมือระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๒๖  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

๘ เด็กหญิง กนกนิภา วงษ์ป่าน 
 

ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง กจิกรรม
การแข่งขันคัดลายมือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๒๖  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร
เหรียญ
ทองแดง 

๙ เด็กหญิงพรสวรรค์ รักงาม ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันประกวดอ่าน
ทำนองเสนาะ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๒๖  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

๑๐ นางสาวสโรชา ชีพนุรัตน ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันประกวดอ่าน
ทำนองเสนาะ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๒๖  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร
เหรียญ
ทองแดง 

๑๑ นางสาวณัฐลินันท์ อ้นพงษ์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญเงิน กิจกรรมการ
แข่งขันประกวดขียน
เรียงความ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๒๖  สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร
เหรียญเงิน 

๑๒ นางสาวพิณรณิน ทองทับ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
“เด็กรักษ์ดี วิถีศีล ๕ ” 

โครงการพลังเยาวชน
ไทย ร่วมสร้างสังคม
ปลอดภัยไร้ Hate 
Speech  

๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔  

เกียรติบัตร 
 

๑๓ นายณัฐวุฒิ ลมูลจิตร์  ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
“เด็กรักษ์ดี วิถีศีล ๕ ” 

โครงการพลังเยาวชน
ไทย ร่วมสร้างสังคม
ปลอดภัยไร้ Hate 
Speech  

๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔  

เกียรติบัตร 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสำเร็จของนักเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสำเร็จของนักเรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสำเร็จของนักเรียน 



 

แบบบันทึกการได้รับรางวัลของผู้บริหารและครู 

ที ่ ชื่อครูและบุคลากร ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๑. นางอุบลรัตน์  กรุดมณี ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม
ด้านคุรุชน คน
คุณธรรม ประเภทครู
ผู้บริหาร ระดับ      
ดีเยี่ยม โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ณ วันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๙ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เกียรติบัตร 

๒. ๑. นางสาวฉัตรชนก  นิลจินดา 
๒. นางสาวกนิษฐา สุวรรณศร 
๓. นายสวัสดิ์  นิลศร 
๔. นางนิตยา  สุขสำราญ 

ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็แบบอย่าง
ที่ดีแก่สังคมด้านคุรุชน 
คนคุณธรรม ประเภท
ครูผู้สอน ระดับ      
ดีเยี่ยม โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ณ วันที่ ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๙ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เกียรติบัตร 

๓. นางอุบลรัตน์ กรุดมณี โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาแนวพุทธ
ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active learning  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขตสุพรรณบุรี 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 

๔.  นางนิตยา สุขสำราญ โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาแนวพุทธ
ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active learning  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขตสุพรรณบุรี 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 

 
 
๕. 

 
 
นางนิตยา สุขสำราญ 

ได้รับรางวัลผู้บริหาร
สถานศึกษาดีของ
แผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน 
ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๔ 
สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

โครงการเครือข่ายครู
ดีของแผ่นดิน 
 
 
 

๒๔ สิงหาคม  ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 



 

ที ่ ชื่อครูและบุคลากร ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๖. นางสาวกฤติกา พูลสุวรรณ  โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาแนวพุทธ
ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active learning   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขตสุพรรณบุรี 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 
 

 
 
 
๗. 

๑. นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์ 
๒. นางทิพมณฑา ทนุการ 
๓. นางสุภาพร  กล่ำจีน 
๔. นางศศิธร  ธรรมนู 
๕. นางสาวขวัญหทัย  พิกุลทอง 

ได้รับรางวัลครูดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๔ 

 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๙ 
 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

เกียรติบัตร 
 

 

๘. ๑. นางสาวฉัตรชนก  นิลจินดา 
๒. นางกลิ่นผกร  อินทรีย์วงศ์ 
๓. นางสุภาพร  กล่ำจีน 
๔. นายปริยวิศว์  วิลานันท์ 
๕. นางสาวขวัญหทัย  พิกุลทอง 
๖. นางเกษราพร บุญญาอรุณ
เนตร 
๗. นางสาวประไพพัตร ปฏิพัทธ
ศิลปกิจ 
๘. นางสาววศินี แสงบุญเรือง 
๙. นางสาวณิชชา แผนสมบูรณ์ 
๑๐. นายสิทธิพร อิ้ดแสง 
๑๑. นางสาวสุธิมา สังข์ศิริ 

ได้รับรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓  
ณ วันที่ ๑๖ มกราคม 
๒๕๖๔ 

คุรุสภา ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 

๙. ๑. นางสุรีย์พร  จึงสง่าสม 
๒. นางสาววาสนา  ทองดี 
๓. นางสาวขวัญหทัย  พิกุลทอง 
๔. นางสาวประไพพัตร ปฏิพัทธ
ศิลปกิจ 

เป็นครูพี่เลี้ยงโรงเรียน
เครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓ คณะ
ศึกษาศาสตร์และพัฒน
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศา
สตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน  
ณ วันที่ ๒๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์  
วิทยาเขตกำแพงแสน 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 



 

ที ่ ชื่อครูและบุคลากร ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๑๐. นางสาวฉัตรชนก นิลจินดา ได้เข้าร่วมโครงการ
ธรรมสัญจรพัฒนา
จิตใจ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ตอน เตรียม
กาย ฝึกจิต ผ่านวิกฤต
โรคระบาด 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์
ธานี  

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 

๑๑. ว่าที่ร้อยตรี โสฬส มาลัยวงศ์ โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาแนวพุทธ
ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Activelearning  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขตสุพรรณบุรี 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 
 

๑๒. นางกลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์ โครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาแนวพุทธ
ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active learning  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขตสุพรรณบุรี 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 
 

๑๓. นางกลิ่นผกร อินทรีย์วงศ์  ได้อบรมออนไลน์ผ่า
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หลักสูตรสำหรับครู 
คุณธรรม จริยธรรม 
สำหรับครู 

สำนักเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต ๓ 

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสำเร็จของผู้บริหารและคร ู



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ความสำเร็จของผู้บริหารและคร ู



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสำเร็จของผู้บริหารและคร ู



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติบัตรครูดีไม่มอีบายมุข 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติบัตรครูดีไม่มอีบายมุข 



 

แบบบันทึกการได้รับรางวัลของสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๑. 

โรงเรียนสวนแตงวิทยา เป็นต้นแบบการส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพ ๒ ดาว 
“โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เกียรติบัตร 

๒. 

โรงเรียนสวนแตงวิทยา ได้รับรางวัลต้นแบบการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพ 
๑ ดาว “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต ๙ 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  เกียรติบัตร 

๓. โรงเรียนสวนแตงวิทยา เป็นโรงเรียนเครือข่าย 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ของคณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ 

๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

เกียรติบัตร 

๔. โรงเรียนสวนแตงวิทยา เป็นสถานศึกษาที่มี   
ส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและ
เยาวชนที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และ    
การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 

๒ เมษายน ๒๕๖๔ เกียรติบัตร 

๕. โรงเรียนสวนแตงวิทยา มีผลงานการจัดกิจกรรม
เชิงบวกระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ 

- เกียรติบัตร 

๖. โรงเรียนสวนแตงวิทยา ได้คะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รายมาตรฐานสูง
กว่าระดับประเทศ ได้แก่ ต ๒.๒ = H๒, ว ๓.๑ = 
H๑,  ว ๔.๑ = H๒, ว ๔.๒ = H๒, ว ๗.๑ = H๒, ว 
๗.๒ = H๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

เกียรติบัตร 



 

ที ่ ชื่อรางวัล หน่วยงาน วันที่ได้รับ 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร/โล่ 

๗. โรงเรียนสวนแตงวิทยา ได้คะแนนผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รายมาตรฐานสูง
กว่าระดับประเทศ ได้แก่ ส ๔.๒ = H๒, ว ๓.๒ = 
H๑,  ว ๖.๑ = H๒ 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เกียรติบัตร 

๘. โรงเรียนสวนแตงวิทยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
ระดับทอง ชนะเลิศ สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภท
สถานศึกษาขนาดกลาง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เกียรติบัตร 

๙. โรงเรียนสวนแตงวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ได้รับรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ 
ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ระดับยอดเยี่ยม 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

โล ่

๑๐. โรงเรียนสวนแตงวิทยา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ได้รับรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓
ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ระดับทอง 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๐ กันยายน 
๒๕๖๓ 

เกียรติบัตร 

๑๑. โรงเรียนสวนแตงวิทยา ได้รับรางวัลต้นแบบการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ระดับคุณภาพ 
๒ ดาว “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

 เขต ๙ 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  เกียรติบัตร 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับการคัดเลือกให้เปน็ “สถานศึกษาพอเพียง”  

ได้รับรางวัล ระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลต้นแบบส่งเสรมิด้านคุณธรรมจริยธรรม 

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รางวัล MOE AWARDS ผลงานระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา สาขาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จากกระทรวงศึกษาธกิารเศรษฐกิจพอเพียง 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ 
ประเภทสถานศึกษามธัยมศึกษาขนาดกลาง  ระดับยอดเย่ียม 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เกีบรติบัตรระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ 
ประเภทสถานศึกษามธัยมศึกษาขนาดกลาง  ระดับยอดเย่ียม 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
โครงงานคุณธรรม 

22 โครงงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ 



 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓ 

โครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงงานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
กิจกรรมจิตอาสา  



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน 

กิจกรรมจิตอาสาภายนอกโรงเรียน 
โครงการอินเทอร์แรคท์ สโมสรโรตารีสุพรรณกิาร ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
การนิเทศติดตาม 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ  2 ดาว 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนิเทศติดตามโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  2 ดาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
รายงานผลการดำเนินโครงการ 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

แผนปฏิบัติการ 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแผนปฏบิัติการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
การประชาสัมพันธ์ 

เผยแพร่ต่อสาธารณะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ ผ่านเฟซบุ๊กโรงเรียนสวนแตงวิทยา 



 

 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณะ ภาพยนตร์สั้น 

เรื่อง Friend 

เรื่อง เลิก 
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