
ค าน า  
 

โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับผู้เรียนผ่านการ
จัด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพ .ศ. 2551 อีกท้ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก า หนด
นโยบายโรงเรียนคุณธรรม ขึ้นโดยใช้แนวการด าเนินงานของมูลนิธิสถิรคุณ ซึ่งโรงเรียน สองพ่ีน้องวิทยา ถือเป็นภารกิจที่
ต้อง ด าเนินงานตามนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นจึงได้ประชุมวางแผนคณะครูบุคลากรทา งการศึกษา 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เอกสารเล่มนี้เกิดจากผลการด า เนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรมข อง สพฐ .ไปสู่การปฏิบัติ ผู้จัดท า ได้
รวบรวมข้อมูลสารสนเ ทศ ที่เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการด า เนินงานโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่การศึกษาสภาพบริบทของ  
โรงเรียน การก า หนดคุณธรรมอัตลั กษณ์ การด า เนินงาน ก ารประเมินผล และการสะท้อนผลการด า เนินงานได้อย่าง  
แท้จริง  

ขอขอบคุณคณะครูบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถ านศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน แกนน า  ผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือ เป็นอย่างด ี

 
 

 โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 
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     1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

การส่งผลงานเข้ารับการตรวจสอบและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุรธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โครงการโรงเรียนคูณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการ 

ปีการศึกษา 2564 

QR Code ใบสมัครโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
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2. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ./เอกสารประกอบระดับ 3  
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                          แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ. 
 

โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี    อ าเภอสองพี่น้องวิทยา    ต าบลบางตาเถร 
ระดับดาวดวงที่ 3    ประจ าปีการศึกษา  2564 

 
 

ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 

1. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง 
สภาพแวดล้อม 

โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาเป็น  โรงเรียนขนาดกลางท่ีมีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมท่ี สะอาด 
สดชื่น ร่มรื่น วัสดุอาคารสถานท่ีได้รับการดูแลมีความเป็นปัจจุบันพร้อมท่ีจะให้ครูและนักเรียนได้ใช้
ตลอดเวลา ดังนี้ 

- สภาพแวดล้อมทางกายภาพ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยามี บริเวณโรงเรียน อาคาร เรียน อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน ครุภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเป็นระเบียบ ร่มร่ืน สวยงาม และสะอาดถูกสุขลักษณะ  

- สภาพแวดล้อมทางวิชาการ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา มี การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ท่ี
ส่งเสริมด้านวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้อ งเรียน ตลอดจนการ
จัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่างๆ ท่ีจะทําให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์ให้มาก
ท่ีสุด ภายใต้บรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียนสนุก  

- สภาพแวดล้อมทางการบริหารการจัดการ  โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาจัดสภาพแวดล้อมทางการ
บริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบทําให้ให้การปฏิบัติงานสําเร็จลงด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุค ลากร ซึ่ง
สังเกตได้จากการดําเนินงานอย่างมีระบบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของบุคลากร ทุกคน
ในโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรต่อกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน  
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บรรยากาศของโรงเรียน 
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา มีบรรยากาศท่ี อบอุ่น มีความสุ ข คุณครูทุกคนมุ่งมั่นสร้างโอกาสและ

ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย รักท้องถิ่น มีจิตสาธารณะ 
รวมถึงการดํารงชีวิตเพื่อให้อยู่ในสังคมยุคปัจจุบันอย่างมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สภาพชุมชนใกล้เคียง 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเล็กๆ  ได้แก่ ตลาดบางซอ  และตั้งอยู่ห่าง
จากวัดไผ่โรงวัวเป็น ระยะทางโดยประมาณ  8  กิโลเมตร  มีประชากรประมาณ 5,000  คน  บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็นพื้นท่ีการเกษตร  อาชีพหลักของชุมชน คือ การเกษตรและรับจ้างท่ัวไป  
เนื่องจากพื้นท่ีตั้งอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มมีแม่น้ําท่าจีน (สุพรรณ) ไหลผ่าน สภาพดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่
การทํานา ทําไร่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ 
การจักสานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาการจักสานไม้ไผ่เป็นต้น 

 

 

 

 วัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี 
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สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 

โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนตลาดบางซอ  ประชากรโดยทั่วไป  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ซึ่งไม่ได้ผลผลิตเท่าท่ีควร  เนื่องจากสภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มน้ําท่วมไม่เป็นฤดูกาล  เฉลี่ย
แล้วท่วมปีละ 3-5  ครั้ง ทําให้นาข้าวพืชไร่จมเสียหาย ประชากรบริเวณนี้จึงต้องออกไปรับจ้างนอกพื้นท่ี  เช่น  
ต่างอําเภอ  ต่างจังหวัด  จึงทําให้ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน  ประกอบกับผู้ปกครองมีการศึกษาน้อย  มี
ฐานะปานกลางและค่อนข้างยากจน  โรงเรียนจึงต้องรับภาระในการดูแลนักเรียนในเรื่องการเรียน 
การเงิน และการติดตามพฤติกรรม  โดยมีคณะครูท่ีปรึกษาแต่ละห้องไปเย่ียมบ้านนักเรียน แต่เนื่องจาก
ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในบางส่วน  เพราะบ้านนักเรียนบางครอบครัวเดินทางไม่ สะดวก  ต้อง
ใช้ท้ังรถ  เรือ  และยังเดินเท้าเข้าไป  นักเรียนบางคนอยู่กันตามลําพังพี่น้อง  อยู่กับปุูย่าตายายซึ่งสูงอายุ 
นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองท่ีไม่ใช่บิดามารดา ทําให้ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าท่ีควร และไม่ได้
รับการปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัยและความ รับผิดชอบ จึงทําให้มีปัญหาในการติดตามประสานความ
ร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

ดังนั้นปัญหาด้านคุณธรรมท่ีโรงเรียน สองพี่น้องวิทยา พบส่วนใหญ่ คือ นักเรียนบางคนยังขาด
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการเรียนของนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
 

ชุมชนตลาดบางซอ 
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3. มีการด าเนินการยกระดับโดยกิจกรรม ในระดับ 2 ดาว ครบทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรรม สพฐ. ตามเกณฑ์ระดับ 2 ดาว 
 
1. โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง    
      โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติประจําปี ให้ทุกฝุายงานจัดทํา โครงการบูรณา
การกิจกรรมด้านคุณธรรมเข้าสู่โครงการต่าง  ๆ ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการทํา งานปกติของ
โรงเรียน มีการประชุมชี้แจงให้ครูทุกคนรับทราบ  และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน   โรงเรียน
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมท่ีเป็นระบบต่อเนื่อง  
ดงันี้ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 12 ประการ และเน้นวิถีชีวิตในความเป็นไทย ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมยุวชนคนคุณธรรม 
         - กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม    
         - กิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียนและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
 - กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลธรรม 

- กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

QR Code โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 2 ระดับ 2 ดาว 
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
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          - กิจกรรมค่ายสัมพันธ์รับขวัญลูก ส.น. 
          - กิจกรรมสานสายใยครูและศิษย์ 
          - กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  12 สิงหามหาราชินี 
          - กิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
          - กิจกรรมห้องเรียนสีขาว  
          - กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร 
          - กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน (To Be Number One) 

 - กิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียนและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
          - กิจกรรมเสริมสร้างวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน   
          - กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช  
          - กิจกรรม ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง    
          - กิจกรรมโรงเรียนสุจริต (กิจกรรมบริษัทสร้างการดีในโรงเรียน) 
2. โรงเรียนด าเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการ  
      แก้ปัญหาก าหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตาม 
      คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
          โรงเรียนมีการสํารวจปัญหา สาเหตุ และระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม  ได้แก่ กลุ่ม
ผู้บริหาร กลุ่มครู และกลุ่มนักเรียน  เพื่อค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์  ซึ่งประกอบด้วย  คุณธรรมเปูาหมาย
ของโรงเรียนและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของ  ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาท่ี
กลุ่มได้ค้นพบ โดยจัดประชุมระดมความคิด  นําคุณธรรมเปูาหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง  3 
ฝุายมาพิจารณาร่วมกัน จัดทําตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติ
ตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน โดยมีครูแกนนําและทีมงานในการปฏิบัติเป็นแกนนําสําคัญในกา รขับเคล่ือน 
มีแนวปฏิบัติในการขับเคล่ือน 5 ขั้นตอน  

1. การชี้แจงทําความเข้าใจร่วมกัน 
2. การกําหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
3. การจัดทําโครงงานคุณธรรม เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมทรามทางศีลธรรม  และส่งเสริมการบ่ม

เพาะความดีผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  
4. การลงมือร่วมกันปฏิบัติ  
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน รวบรวมข้อมูล ท่ีเกี่ยวข้อง ระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก

และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ดังตาราง 
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การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 
ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความซื่อสัตย ์ 1. ไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากนักเรียนและโรงเรียน 
2. ไม่เบียดเบียนเวลา
ราชการ 
3. พิจารณาความดี
ความชอบอย่างถูกต้อง 
เป็นธรรม 

1. ไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากนักเรียนและโรงเรียน 
2. ไม่เบียดเบียนเวลา
ราชการ 
3. มีสัจจะ 

1.พูดแต่ความจริง ไม่พูด
โกหก 
2.รักษาคําพูด และสัญญา
ต่อเนื่อง 
3.ไม่ลอกการบ้านเพื่อน 
4.ไม่ทุจริตในการสอบ  
5.ไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นมา
เป็นของตน 

ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ
ตน 
2.ตรงต่อเวลา 
3.แต่งกายถูกระเบียบ
ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
4. ปฏิบัติงานเสร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด 
5. มีความประพฤติดี และ
เป็นแบบอย่างแก่
ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

1.รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
2.เข้าสอนตรงเวลา เต็ม
เวลา เต็มความรู้ 
3.แต่งกายถูกระเบียบ
ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
4. ปฏิบัติงานเสร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด 
5. มีความประพฤติดี และ
เป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์ 

1.รักษาความสะอาดของ
โรงเรยีน และรับผิดชอบเขต
พื้นท่ีพัฒนาท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. มาโรงเรียนและเข้าเรียน
ตรงเวลา อย่างสม่ําเสมอ 
3.แต่งกายและปฏิบัติตน
ตามกฎข้อบังคับของ
โรงเรียน 
4. ดูแลทรัพย์สินของ
โรงเรียนและส่วนรวม 
5. รับฟังคําแนะนํา เชื่อฟัง
และอยู่ในโอวาทของครูทุก
ท่าน 
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คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความพอเพียง 
 

1. มีแผนงานของโรงเรียน
ท่ีสอดคล้องกันกับแผน
งบประมาณและใช้จ่าย
ตามแผนงาน 
2. ใช้ทรัพยากรของ
โรงเรียนอย่างคุ้มค่า 
3. มีความสามัคคีในหมู่
คณะ 
4. อบรมให้ความรู้  สอน
งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
5. มีจิตอาสาและถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สําคัญ 

1. ประหยัดและรักษา
ทรัพย์สินของโรงเรียนและ
ส่วนรวม 
2. เสียสละ แบ่งปันสิ่งของ 
และความรู้ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน 
3. มีความสามัคคีในหมู่
คณะ 
4. มีจิตอาสาและถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สําคัญ 

1. รู้จักประหยัด และออม 
2. ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
3. รักษาทรัพย์สมบัติของ
โรงเรียน 
4. รักโรงเรียน แบ่งปัน
ความรู้  
มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
5. มีจิตอาสาและถือ
ประโยชน์ส่วนร่วมเป็น
สําคัญ 

มีจิตอาสา ให้การสนับสนุนและเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
และชุมชน 

1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิต
อาสา ช่วยเหลือผู้อื่น 
บําเพ็ญประโยชน์ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ําใจกับ
ผู้อื่น 
2. เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
ผู้อื่น 
3. มีจิตอาสาและถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สําคัญ 

1.บําเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลืองานภายใน
โรงเรียนและชุมชน 
2. ช่วยเหลืองานโรงเรียน มี
น้ําใจ 

 

3. โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
 - มีการจัดอบรมแกนนํานักเรียน ปีการศึกษา 2561 
        -  มีการจัดอบรมแกนนํานักเรียน ปีการศึกษา 2561 เกี่ยวกับนักเรียนเป็นแกนนําและวิทย ากรใน
การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
        - มีการจัด กิจกรรมค่ายยุวชน คนคุณธรรม  ปีการศึกษา 2561 โดยให้นักเรียน แกนนําระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายให้การอบรมกับนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พาณิชอุทิศ) มีการแจก
เอกสาร แผ่นพับ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน 
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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4. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
       - นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและลงมือปฏิบัติโครงงาน  ทํางาน
เป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  รู้จักการเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา 
เดินแถวไปเรียนเป็นระเบียบ  พูดจาสุภาพ  ส่งงานตรงเวลา  ท้ิงขยะตามท่ีจัดเก็ บ รักษาความสะอาด  
ช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความเต็มใจ  รับประทานอาหารกลางวัน เป็นระเบียบ ใช้อุปกรณ์การเรียน
อย่างประหยัด ปิดไฟ ปิดพัดลม 
      -  โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาได้ด าเนินกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ซึ่งได้ด าเนินการต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี โดยให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกันท ากิจกรรมของแต่ละห้องเป็นประจ าทุกวัน โดย
นักเรียนแต่ละห้อง แบ่งหน้าที่แต่ละฝ่ายมีการบันทึกการท ากิจกรรมในแต่ละวันว่าท าอะไรบ้าง  
     - นักเรียนที่ท าความดีจะได้รับเกียรติบัตร มีการให้รางวัลเป็นขวัญและก าลังใจให้ทุกคนท า 
ความดี ดังแสดงตัวอย่างในตาราง 
 

 
 

บันทึกฝ่ายการเรียน บันทึกฝ่ายการงาน บันทึกฝ่ายกิจกรรม บันทึกฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
1. จัดกิจกรรม 

เพ่ือนช่วยเพื่อน 
โดยให้คณะกรรมการ
ฝุายการเรียนที่เรียนดี
ในรายวิชาต่าง ๆ สอน
เสริมหรืออธิบาย
เพ่ิมเติมให้เพ่ือน ๆ  
ที่เรียนอ่อนฟัง 

1.   คณะกรรมการฯ  
ดูแลเรื่องการเปิด-ปิดไฟ 
และเครื่องปรับอากาศ 

 2. คณะกรรมการฯ  
ดูแลการทําความสะอาด
ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ฯ
ทุกวัน 

 

1. จัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น 
ต้าน (ยาเสพติด) โดยขอความ
ร่วมมือจากเพ่ือน ๆ ในห้องที่
มีความสามารถในด้านต่าง ๆ 
เช่น  
- การร้องเพลง  
- การเต้น  
- การเล่นตลก  

จัดแสดงให้เพื่อน ๆ รับชม ใน
เวลาพักกลางวัน 

2. เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ลูกเสือต่อต้านยาเสพติด 

3. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ สพม.9 

1. สอดส่องดูแลพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของเพ่ือน ๆ 

2. ดูแลการเข้าแถวเคารพ 
ธงชาติ 

3. ตรวจผมเพ่ือน ๆ ให้
ถูกต้องตามระเบียบ 
 

ลงชื่อ...................................... 
(เด็กหญิงณัฐณิชา เอกมงคลฤกษ์) 
       รองฝุายการเรียน 

ลงชื่อ...................................... 
  (เด็กหญิงชลธิชา  นาเอี่ยม) 
        รองฝุายการงาน 

ลงชื่อ......................................
(เด็กหญิงธมลวรรณ ธรรมขันติสุข) 
        รองฝุายกิจกรรม  
 

ลงชื่อ...................................... 
(เด็กชายวีรวัฒน์  คําสักดี) 
   รองฝุายสารวัตรนักเรียน 
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บันทึกฝ่ายการเรียน บันทึกฝ่ายการงาน บันทึกฝ่ายกิจกรรม บันทึกฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
1. จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วย  
   เพ่ือน 
2. สรุปแบบบันทึกการเข้า  
    เรียน  
3. สรุปแบบบันทึกการส่งงาน  
    ในรายวิชาต่าง ๆ 
4. สรุปผลการดําเนินงานฝุาย   
    การเรียน 
 

1. คณะกรรมการฯ  
   ดูแลเรื่องการเปิด-ปิดไฟ   
   และเครื่องปรับอากาศ 
2. คณะกรรมการฯ  
   ดูแลการทําความสะอาด  
   ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ฯ 
   ทุกวัน 
3. สรุปผลการดําเนินงานฝุาย  
    การงาน 

1. เข้าร่วมกิจกรรมวัน 
    สถาปนาโรงเรียน ครบ   
    60 ปี 
2. สรุปผลการดําเนินงานฝุาย  
    กิจกรรม 
 

1. สอดส่องดูแลพฤติกรรม   
    ต่าง ๆ ของเพ่ือน ๆ 
2. ดูแลการเข้าแถวเคารพ 

ธงชาติ 

3. สรุปผลการดําเนินงานฝุาย  
    สารวัตรนักเรียน 

 
 

ลงชื่อ...................................... 
(เด็กหญิงณัฐณิชา เอกมงคลฤกษ์) 
       รองฝุายการเรียน 

ลงชื่อ...................................... 
  (เด็กหญิงชลธิชา  นาเอี่ยม) 
        รองฝุายการงาน 

ลงชื่อ......................................
(เด็กหญิงธมลวรรณ ธรรมขันติสุข) 
        รองฝุายกิจกรรม 

ลงชื่อ...................................... 
(เด็กชายวีรวัฒน์  คําสักดี) 
   รองฝุายสารวัตรนักเรียน 

 
 

บันทึกฝ่ายการเรียน บันทึกฝ่ายการงาน บันทึกฝ่ายกิจกรรม บันทึกฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
1. จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วย  
   เพ่ือน 
2. สรุปแบบบันทึกการเข้า  
    เรียน  
3. สรุปแบบบันทึกการส่งงาน  
    ในรายวิชาต่าง ๆ 
4. สรุปผลการดําเนินงานฝุาย   
    การเรียน 
 

1. คณะกรรมการฯ  
   ดูแลเรื่องการเปิด-ปิดไฟ   
   และเครื่องปรับอากาศ 
2. คณะกรรมการฯ  
   ดูแลการทําความสะอาด 
   ห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ฯ 
   ทุกวัน 
3. สรุปผลการดําเนินงานฝุาย  
    การงาน 

1. กรรมการตรวจเครื่องแบบ  
   นักเรียน ตรวจความสะอาด  
   ของร่างกาย 
2. สรุปผลการดําเนินงานฝุาย  
    กิจกรรม 
 

1. สอดส่องดูแลพฤติกรรม   
    ต่าง ๆ ของเพ่ือน ๆ 
2. ดูแลการเข้าแถวเคารพ 
    ธงชาต ิ
3. สรุปผลการดําเนินงานฝุาย  
    สารวัตรนักเรียน 

 
 

ลงชื่อ...................................... 
(เด็กหญิงณัฐณิชา เอกมงคลฤกษ์) 
       รองฝุายการเรียน 

ลงชื่อ...................................... 
  (เด็กหญิงชลธิชา  นาเอี่ยม) 
        รองฝุายการงาน 

ลงชื่อ......................................
(เด็กหญิงธมลวรรณ ธรรมขันติสุข) 
        รองฝุายกิจกรรม 

ลงชื่อ...................................... 
(เด็กชายวีรวัฒน์  คําสักดี) 
   รองฝุายสารวัตรนักเรียน 
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5. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
นักเรียนทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีที่ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ให้ 

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม โดยมีนักเรียนแกนนําเป็นท่ีปรึกษาและให้คําแนะนํา 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1    การตรวจสอบการเข้าเรียน 

 
ดําเนินการตรวจสอบการเข้าเรียนของเพ่ือน ๆ  
ร่วมชั้น ม. 3/1  จํานวน 40 คน ทุกวัน พบว่า 
เพ่ือนๆ ทุกคนเข้าเรียนทุกรายวิชา ไม่ขาดเรียน  
หนีเรียน จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 2   การส่งงานในรายวิชาต่าง ๆ 
 

เพ่ือน ๆ ให้ความร่วมมือในการทํางาน ส่งงานครู
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกครั้ง   
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 3   การจัดทําปูายนิเทศห้องเรียน 
สีขาว 

เพ่ือน ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดปูายนิเทศ 
จํานวน10 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 4    เรื่องเล่าก่อนเข้าเรียน เพ่ือน ๆ ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม  
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 5   เพ่ือนช่วยเพื่อน เพ่ือน ๆ ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม  
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 6    ภาษาไทยวันละคํา เพ่ือน ๆ ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม  
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 7    ภาษาอังกฤษวันละคํา เพ่ือน ๆ ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม  
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 8    ภาษาจีนวันละคํา เพ่ือน ๆ ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม  
จํานวน 40  คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 9     การจัดทํามุมอ่านเพิ่มเติมความรู้ เพ่ือน ๆ ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม  
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 10    
 

กิจกรรมทางด้านวิชาการของ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

เพ่ือน ๆ ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรม  
จํานวน 40  คน คน คิดเป็น  100% 

 
 
 

สรปุผลการด าเนินกิจกรรม 
ฝ่ายการเรียน 
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กิจกรรม ผลการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1    การปรับปรุง ซ่อมแซมปูายนิเทศ เพ่ือน ๆ ได้ช่วยกันปรับปรุงและซ่อมแซมปูายนิเทศ

ของห้องเรียน ตลอดจนบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพ 
ที่ดีและสมบูรณ์ตลอดเวลา  
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 2   การช่วยกันดูแลการเปิด-ปิดไฟ 
และพัดลมในห้องเรียน  

เพ่ือน ๆ ได้ช่วยกันดูแลการเปิด-ปิดไฟ และเปิด-ปิด
และพัดลมในห้องเรียน ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้
ดีตลอดเวลา  
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 3   การช่วยกันดูแลการเปิด-ปิด
ประตูหน้าต่างห้องเรียน 

เพ่ือน ๆ ได้ช่วยกันดูแลการเปิด-ปิดประตูหน้าต่าง
ห้องเรียนเป็นประจําทุกวัน 
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 4 การช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สิน 
ของห้องเรียน  

เพ่ือน ๆ ได้ช่วยกันดูแล รักษาทรัพย์สินของห้อง 
ไม่ให้เกิดการเสียหาย/สูญหาย ตลอดจนบํารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดีตลอดเวลา  
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 5   การช่วยกันดูแล 
การทําความสะอาดห้องเรียน 

ได้จัดเวรประจําวันในการดูแลรักษาความสะอาด
ห้องเรียน โดยเพื่อน ๆ ให้ความร่วมมือใน 
การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 6    การช่วยกันดูแล 
การทําความสะอาดเขตพ้ืนที่  
 

ได้จัดเวรประจําวันในการดูแลรักษาความสะอาด
ห้องเรียน โดยเพื่อน ๆ ให้ความร่วมมือใน 
การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
ฝ่ายการงาน 
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กิจกรรม ผลการด าเนินกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1    กิจกรรม พ่ีนุ พุฒธิวัฒน์  
ศิษย์เก่า เชิญชวนร่วมโหวต
รายการลูกทุ่งไอดอล 

เพ่ือน ๆ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม และ
การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกครั้ง 
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 2   กิจกรรมสอบธรรมศึกษา นักเรียนชั้น ม.3/1  มีนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษา  
ประจําปี 2563 จํานวน 5 คน จํานวนอีก 35 คน 
ดําเนินการสอบผ่านแล้ว คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 3   กิจกรรมถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

นักเรียนชั้น ม.3/1  เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
จํานวน 40 คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 4    กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.3/1  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
จํานวน 40 คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 5    กิจกรรมทอดผ้าปุา ครบรอบ 
60 ปี โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 

นักเรียนชั้น ม.3/1  เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าปุา 
ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา  
จํานวน 40 คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 6   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้น ม.3/1 เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม 
เข้าค่ายลูกเสือ จํานวน 40  คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 7   กิจกรรมอบรมโครงการโรงเรียน
ยุติธรรม 

เพ่ือน ๆ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรม และการดําเนิน
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกครั้ง  
จํานวน 40 คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 8   กิจกรรม Fakenew เพ่ือน ๆ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม 
Fakenew และการดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยทุกครั้ง จํานวน  40 คน   
คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 9   กิจกรรมต้อนรับ  
ผอ.สุขวิทย์ ปููทอง 

คณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความยินดีและ
ต้อนรับ  ผอ.สุขวิทย์ ปููทอง จํานวน 40 คน  
คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 10    กิจกรรม Happy Day นักเรียนชั้น ม.3/1  เข้าร่วมกิจกรรม Happy Day 
จํานวน 40 คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 11  กิจกรรมงานเกษตรปริวรรต นักเรียนชั้น ม.3/1  เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษตร
ปริวรรต Happy Day จํานวน 40 คน  
คิดเป็น 100% 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
ฝ่ายกิจกรรม 
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กิจกรรม ผลการด าเนินกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1    กิจกรรมดูแล 

การเข้าแถวเคารพธงชาติ 
นักเรียนชั้น ม. 3/1 ทุกคน ให้ความร่วมมือใน 
การทํากิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกครั้ง 
จํานวน  40  คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 2    กิจกรรมการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน  
เช่น การแต่งกาย ทรงผม  
การมาโรงเรียน เป็นต้น 

นักเรียนชั้น ม. 3/1 ทุกคน ให้ความร่วมมือ 
และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น  
การแต่งกาย ทรงผม การมาโรงเรียน เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยทุกครั้ง 
จํานวน  40  คน คน คิดเป็น 100%  

กิจกรรมท่ี 3    กิจกรรมเพื่อนเตือนเพ่ือน นักเรียนชั้น ม. 3/1 ทุกคน ช่วยกันเฝูาระวังไม่ให้ 
เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท นักเรียนหนีเรียน  
การยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยทุกคนต้องหลีกเลี่ยง
และพยายามชักชวนเพื่อน ๆ ให้ห่างไกลจากยาเสพ
ติด ด้วยการร่วมกันทํากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่น
กีฬา ดนตรี ร้องเพลง ทําการบ้าน และอ่านหนังสือ 
เป็นต้น จํานวน  40  คน คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 4    กิจกรรมการสวมหมวกนิรภัย 
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

มีนักเรียนชั้น ม. 3/1 จํานวน 1 คน มาโรงเรียน 
โดยการขับข่ีรถจักรยานยนต์ ได้ให้ความร่วมมือ 
ในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง  
จํานวน 1 คน คิดเป็น 100% 

กิจกรรมท่ี 5    กิจกรรมการปูองกันพฤติกรรม
ต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์ท้ังในและ
นอกห้องเรียน 

นักเรียนชั้น ม. 3/1 ทุกไม่มีพฤติกรรมต่าง ๆ  
ที่ไม่พึงประสงค์ท้ังในและนอกห้องเรียน  
จํานวน  40  คน คน คิดเป็น 100% 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
ฝ่ายสารวัตรนักเรียน 
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6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม   
   สพฐ. โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆ 

- ครูจัดทําแผนการสอนโดยมีการสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปบูรณาการในทุก
รายวิชา โดยส่งฝุายวิชาการ ภาคเรียนละ 1 แผน  

- ครูจัดทําแผนการสอนโดยบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
- ครูจัดทําแผนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ครูมีการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มสาระเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเรื่อง 
คุณธรรม จริยธรรม (PLC) 
- ครูผู้สอนได้ร่วมกันคัดเลือกสื่อการเรียนรู้ท่ีมีเนื้อหาสอดคล้อง กับรายวิชาและสามารถสร้าง

จิตสํานึกหรือปลุกเร้าให้นัก เรียนได้ซึมซับคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่   สื่อ Video ทางเว็บ ไซต์ต่าง ๆ 
กิจกรรมท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  เช่น การนั่งสมาธิก่อนทํากิจกรรมการเรียนการสอน  และการ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา 

- ครูเชิญบุคคลต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรมมาให้ข้อคิดกับ นักเรียนในโรงเรียน ซึ่ง ครูได้
กําหนดถึงความเหมาะสมของบุคคลต้นแบบ โดยไม่ได้คํานึงว่า บุคคลดังกล่าวต้องเป็นคน ท่ีมีชื่อเสียง 
โด่งดังระดับชาติ แต่เป็นใครก็ได้ท่ีสามารถเป็นต้นแบบทางคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักการท่ีว่า 
“แบบท่ีดี เป็นสื่อการสอนท่ีวิเศษสุด” 

- ครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ รักษาศีล เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
ฝึกสมาธิ และสาระที่จะได้จากการฟังธรรม สนทนาธรรมกับพระภิกษุสงฆ ์

- ครูให้นักเรียน บําเพ็ญประโยชน์ต่อวัด และชุมชน  เช่น การทําความสะอาด การบริจาคทรัพย์
ตามกําลังศรัทธา 

- ครูให้นักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวัน สําคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา
และฟังธรรมจาก 
7. มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน 

โรงเรียนมีผลงานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน  ตั้งแต่ระดับชั้น  ม.1 – ม.6 โดยฝุาย
บริหารงานวิชาการมีการประชุมหัวหน้า ระดับและผู้เกี่ยวข้อง  ชี้แจงให้รับทราบนโยบายและรูปแบบการ
จัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของห้องเรียน  มอบหมายให้หัวหน้า ระดับ ประชุมคณะครูใน ระดับชั้น
ร่วมกันวางแผนการดําเนินกิจกรรม โดยให้ครูประจําชั้นเป็นท่ีปรึกษา  
- นักเรียนจัดทําโครงงานคุณธรรมในระดับห้องเรียน  
- มีการจัดประกวดการแข่งขันภายในโรงเรียน มีรางวัลและเกียรติบัตรสําหรับห้องท่ีทําโครงงานได้ดีที่สุด 
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โครงงานคุณธรรมของโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
 

คุณธรรมเปูาหมาย 
 

โครงงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ครูที่ปรึกษาโครงการ 

คุณธรรมที่ 1 ความซื่อสัตย์ โครงงาน ก้าวไกลใส่ใจหน้าที่ ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา รองฯ วันชัย  สวัสดิ์ทิพย ์

 Honesty  จุ๊ป จุ๊ป ม.1/1 ครูสุทาทิพ   นิ่มนวล   
ครูสุภามาศ  บัวกองโค 

 ส่งครบจบแน่ ม.1/4 ครูศศิวิมล   พลเสริม   
ครูรุ่งทิพย์   แสงเกต ุ

 We Honest ม.2/3 ครูพูนพิศมัย   คงจิ๋ว  
ครูพงษ์พันธุ์   หลวงคล้ายโพธ์ิ 

 เก็บได้แล้วส่งคืน ม.3/2 ครูสุภาวดี    ภูฆัง   
ครูนันทวัน   ฉิมวัย 

 ฉลาดได้ถ้าไม่ลอก ม.4/1 ครูปภาณ    โอนอ่อนปภากุล  
ครูพิมลรัตน์  ผลาชีวะ 

 ความซื่อสัตย์ขจัดความคดโกง ม.5/1 ครูมยุรี      สุดแก้ว  
ครูจิราภรณ์  ซิรุคก้า 

 ลดการลอกบอกความรู้ ม.6/1 ครูอุมาพร   การภักดี   
ครูปราณี    เที่ยงอินทร์ 

คุณธรรมที่ 2 ความรับผิดชอบ โครงงาน แต่งกายถูกต้องตามวัน 
ตามระเบียบ  

กลุ่มงานบริหาร 
งานบุคคล 

ครูกาญจนา คล้ายจินดา 
(หัวหน้าฝุายงบประมาณและ
บริหารงานบุคคล) 

 โครงงาน สอนเสริมเพ่ิมปัญญา กลุ่มงานวิชาการ ครูปราณี  เที่ยงอินทร์ 
(หัวหน้าฝุายวิชาการ) 

 โครงงาน ส่งงานครบ  
จบพร้อมเพรียง 

กลุ่มงานวิชาการ ครูปราณี  เที่ยงอินทร์ 
(หัวหน้าฝุายวิชาการ) 

 ห้าห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ครูสุทาทิพ  นิ่มนวล 
(หัวหน้าฝุายนโยบายและแผนงาน) 

 ห้องเรียนสะอาดด้วยมือเรา ม.1/2 ครูอรษา    ชิดปราง   
ครูจุรีวรรณ  คงมีทรัพย ์

 ส่งงานครบจบด้วยเกรด 4 ม.2/1 ครูรุ่งรัตน์     ภมรพล   
ครูเนาวรัตน์  ศรีวรรณคํา 

 อยากมีเกรดดีแค่มีความ
รับผิดชอบ 

ม.2/4 ครูปวีร์นุช  โพธิ์ประสิทธ์ิ   
ครูเพชรดา  จินดาไทย 

 หนึ่งหน้าที่ หนึ่งพัฒนา ม.3/3 ครูธนกร   ใยบุญสวัสดิ์  
ครูณัฐวุฒิ  อัมวัฒน ์

 ห้องสะอาดด้วยมือเรา ม.4/2 ครูนาริสา      เรืองสุรีย์  
ครูวรรณวิษา  ขวัญเสน่ห ์

 อยากมีเกรดดีต้องมีความ
รับผิดชอบ 

ม.5/2 ครูกาญจนา  คล้ายจินดา   
ครูหทัย       ศรีสิงห์ 

 ไม่ต้องเก่ียงช่วยกันทํา ม.6/2 ครูศิริวรรณ     สุวรรณทับ    
ครูละอองดาว  เวชชสัสถ ์
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8. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝัง ปฏิบัติด้านคุณธรรม 

โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโรงเรียน  ตั้งแต่บริเวณรั้วโรงเรียน  ติดไฟฟูาประดับเพื่อ
ความสวยงามและปลอดภัย สภาพแวดล้อมสะอาด ปลูกไม้ประดับให้ดูร่มรื่น ทาสีอาคารเรียนให้สวยงาม  
บริเวณโรงเรียนมีปูายพุทธศานสุภาษิต  ให้ผู้พบเห็นได้ข้อคิดเตือนใจนํา ไปใช้เป็นแนวทางในการดํา เนิน
ชีวิต  สถานท่ีภายในโรงเรียน เช่น สวนพุทธศาสตร์ สวนอัมพวัน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน มีห้อง
พระพุทธศาสนาท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณธรรมเปูาหมาย 
 

โครงงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

ครูที่ปรึกษาโครงการ 
คุณธรรมที่ 3  
ความพอเพียงและจิตอาสา 

โครงงานเรื่อง ประหยัดน้ํา 
และไฟฟูา รู้ค่าพลังงาน 

กลุ่มบริหารทั่วไป ครูสุชาติ  กฤษณชาญดี 
(ร.ก.รองผู้อํานวยการ 
ฝุายบริหารทั่วไป) 

 โครงงานเรื่อง สร้างจิตอาสา  
เพ่ือพัฒนาชีวิต 

กลุ่มกิจการนักเรียน ครูปภาณ    โอนอ่อนปภากุล  
(หัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน) 

 โครงงานเรื่อง สร้างกิจกรรม  
นําชีวิต 

กลุ่มกิจการนักเรียน ครูปภาณ    โอนอ่อนปภากุล  
(หัวหน้าฝุายกิจการนักเรียน) 

 ห้องเรียนคุณธรรมบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ม.1/3 ครูสุภัทร    ดอนพรไพร   
ครูจันทิมา  มณีวงษ ์

 วัยใส ใส่ใจพอเพียง ม.2/2 ครูพีระ      เทศทอง   
ครูวัชรินทร์  บุญม ี

 Save your money don t 
Spend it 

ม.3/1 ครูปราณี   บูรณโพธิ์ทอง    
ครูสาวิตรี   ทองประดิษฐ ์

 อย่าอยู่อย่างอยาก ม.3/4 ครูนภครินทร์  น้อยอุทัย   

ครูทรงศักดิ์    กังวานทวีทรัพย์ 
 ยอดมนุษย์นักประหยัด ม.4/3 ครูอรุณศิริ  อิฐสุวรรณศิลป ์

ครูสุชาติ    กฤษณชาญด ี
 พอใจในสิ่งที่มี ม.5/3 ครูคชาทัช  โชคสุขนิรันดร 
 เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยง 6/3 ม.6/3 ครูเปรมจิต  ดอกชะเอม 
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9. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) 

- นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงาน  
ทํางานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  รู้จักการเป็นผู้นํา และผู้ตามท่ีดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์  การ
แก้ปัญหา เดินแถวไปเรียนเป็นระเบียบ  พูดจาสุภาพ ส่งงานตรงเวลา  ท้ิงขยะตามท่ีจัดเก็บ  รักษาความ
สะอาด ช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วยความเต็มใจรับ  ประทานอาหารเป็นระเบียบ  ใช้อุปกรณ์การเรียน
อย่างประหยัด ปิดไฟ ปิดพัดลม เมื่อไม่ใช้งาน 

- นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนท้ัง 4 ข้อ 
1. มีความซื่อสัตย ์2. ความรับผิดชอบ 3. ความพอเพียง 4. มีจิตอาสา โดยมีกิจกรรมท่ีนักเรียนได้ทําจริง
คิดเป็นร้อยละ 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมเรื่องเล่าก่อนเข้าเรียน 

โดยการให้นักเรียนเตรียมเรื่องมาพูดหน้าช้ันเรียนวันละ 1-2 คน  
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กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือน โดยนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ 
ทางวิชาการต่าง ๆ ช่วยสอนเสริมให้เพื่อน ๆ ที่เรียนอ่อนกว่า 
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กิจกรรมการแข่งขันกีฬา “แบดมินตัน” ภายในช้ันเรียน 
เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ 
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กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ 
ช่วยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจัดแสดงไว้ตรงมุมอ่านเพ่ิมเติม

ความรู้  
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กิจกรรมการสวมหมวกนิรภัยขับขี่รถจักรยานยนต์ 
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กิจกรรมการเข้าร่วมอบรม 
“โครงการอบรมนักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม” 
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การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 
ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความซื่อสัตย ์ 1. ไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากนักเรียนและโรงเรียน 
2. ไม่เบียดเบียนเวลา
ราชการ 
3. พิจารณาความดี
ความชอบอย่างถูกต้อง 
เป็นธรรม 

1. ไม่แสวงหาผลประโยชน์
จากนักเรียนและโรงเรียน 
2. ไม่เบียดเบียนเวลา
ราชการ 
3. มีสัจจะ 

1.พูดแต่ความจริง ไม่พูด
โกหก 
2.รักษาคําพูด และสัญญา
ต่อเนื่อง 
3.ไม่ลอกการบ้านเพื่อน 
4.ไม่ทุจริตในการสอบ  
5.ไม่ถือเอาสิ่งของผู้อื่นมา
เป็นของตน 

ความรับผิดชอบ 1.รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของ
ตน 
2.ตรงต่อเวลา 
3.แต่งกายถูกระเบียบ
ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
4. ปฏิบัติงานเสร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด 
5. มีความประพฤติดี และ
เป็นแบบอย่างแก่
ผูใ้ต้บังคับบัญชา 

1.รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
2.เข้าสอนตรงเวลา เต็ม
เวลา เต็มความรู้ 
3.แต่งกายถูกระเบียบ
ตามท่ีโรงเรียนกําหนด 
4. ปฏิบัติงานเสร็จตาม
เวลาท่ีกําหนด 
5. มีความประพฤติดี และ
เป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์ 

1.รักษาความสะอาดของ
โรงเรียน และรับผิดชอบเขต
พื้นท่ีพัฒนาท่ีได้รับ
มอบหมาย 
2. มาโรงเรียนและเข้าเรียน
ตรงเวลา อย่างสม่ําเสมอ 
3.แต่งกายและปฏิบัติตน
ตามกฎข้อบังคับของ
โรงเรียน 
4. ดูแลทรัพย์สินของ
โรงเรียนและส่วนรวม 
5. รับฟังคําแนะนํา เชื่อฟัง
และอยู่ในโอวาทของครูทุก
ท่าน 
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คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความพอเพียง 
 

1. มีแผนงานของโรงเรียน
ท่ีสอดคล้องกันกับแผน
งบประมาณและใช้จ่าย
ตามแผนงาน 
2. ใช้ทรัพยากรของ
โรงเรียนอย่างคุ้มค่า 
3. มีความสามัคคีในหมู่
คณะ 
4. อบรมให้ความรู้  สอน
งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
5. มีจิตอาสาและถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สําคัญ 

1. ประหยัดและรักษา
ทรัพย์สินของโรงเรียนและ
ส่วนรวม 
2. เสียสละ แบ่งปันสิ่งของ 
และความรู้ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน 
3. มีความสามัคคีในหมู่
คณะ 
4. มีจิตอาสาและถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สําคัญ 

1. รู้จักประหยัด และออม 
2. ยิ้มง่าย  ไหว้สวย 
3. รักษาทรัพย์สมบัติของ
โรงเรียน 
4. รักโรงเรียน แบ่งปัน
ความรู้  
มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
5. มีจิตอาสาและถือ
ประโยชน์ส่วนร่วมเป็น
สําคัญ 

มีจิตอาสา ให้การสนับสนุนและเข้า
ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
และชุมชน 

1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิต
อาสา ช่วยเหลือผู้อื่น 
บําเพ็ญประโยชน์ 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ําใจกับ
ผู้อื่น 
2. เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
ผู้อื่น 
3. มีจิตอาสาและถือ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สําคัญ 

1.บําเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลืองานภายใน
โรงเรียนและชุมชน 
2. ช่วยเหลืองานโรงเรียน มี
น้ําใจ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
จากการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โดยความร่วมมือจากทุกฝุาย ท้ังผู้บริหาร 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนทํา ให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการทํา งานทุก
ขั้นตอน มีการวางแผนการดํา เนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. อย่างเป็นระบบ  ผู้บริหารให้
ความสํา คัญและเป็นผู้นํา ในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ครูมีการพัฒนาตนเองตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในพัฒนางาน นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิ บัติโครงงาน  ทํางานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  รู้จักการเป็น
ผู้นําและผู้ตามท่ีดี โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้สะอาด  ร่มร่ืนน่าอยู่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้ 

จากการปฏิบัติโดยใช้แนวคิด  หลักการ รูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ  
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทําให้เกิดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนท่ี
ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ทําให้โรงเรียนผ่านการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม  
สพฐ. ได้รับการประกาศรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 

ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น (ที่ผ่านมา) 
- ได้รับการประกาศรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว 
- ได้รับการประกาศรับรองเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
- นักเรียนจัดทําโครงงานคุณธรรมและลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 
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ชื่อผลงานนวัตกรรม  ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  
ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม นายสุขวิทย์  ปููทอง  
โรงเรียน สองพี่น้องวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9  
โทรศัพท์ 035 – 428215-6 โทรสาร 035 - 428214  
Website: http://www.sn.ac.th E–mail: adminsn@sn.ac.th 
ประเภทผลงาน ด้านการบริหาร  
สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

 ความพอเพียง     ความกตัญญู    ความซื่อสัตย์สุจริต  
 ความรับผิดชอบ          อุดมการณ์คุณธรรม  
 คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ซื่อสัตย ์รับผิดชอบ พอเพียงและจิตอาสา  

 

รายละเอียดเอกสารการน าเสนอผลงานนวัตกรรม  
 

1. ความส าคัญของผลงานนวัตกรรมที่น าเสนอ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี  2 พ.ศ. 2545 กําหนด

จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่ง และสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ  สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  โรงเรียนในฐานะหน่วยงานทางสังคมท่ีมีความใกล้ชิดกับ นักเรียนมากที่สุดจึง
มีภารกิจท่ีสําคัญในการพัฒนานักเรียนท้ังทางด้านความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  โดยอาศัยความร่วมมือ
ในการพัฒนาจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังนี้โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  และคุณธรรม  ภายใต้บริบท  ปรัชญา 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน  อัตลักษณ์ของนักเรียน  วิสัยทัศน์  และพันธกิจในการขับเคล่ือนแผนงาน /
โครงการต่างๆ  ของโรงเรียน  ท่ีจะส่งเสริมให้โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา พัฒนาการเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรท้ังผู้บริหาร  ครู นักเรียนและและบุคลากรของโรงเรียน  ให้มีทัศนคติ วิธี
คิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย  โดยมี
ความมุ่งหวังเจตนารมณ์และปฏิญญาร่วมกันคือ  “ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และคุณธรรม" โดยกําหนด
เปูาหมาย “ปัญหาท่ีอยากแก้  คือ การเพิ่มระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  9 ข้อ 
และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน”  

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจําปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาท่ี
ผ่านมา พบว่า นักเรียนโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถและมีคุณลั กษณะที่พึง
ประสงค์ตามคุณธรรม 

http://www.sn.ac.th/
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อัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีว่า “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียงและจิตอาสา ” มีความสามารถในด้านการอ่าน  
การเขียนการสื่อสาร  การคิดคํานวณ คิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  และมีความพร้อม
ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร  มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล  มี
ความรู้และทักษะศตวรรษที่  21 มีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นและ
ยอมรับความเห็นของผู้อื่น  มีจิตสาธารณะ ท้ังนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความประพฤติด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ค่านิยม จิตสาธารณะ และจิตสานึกตามวัฒนธรรมอันดีของสังคม  ภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ใน
ความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีเหตุมีผลและยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่น  
มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน  โรงเรียนจึงได้กําหนด  
“ความดีที่อยากทํา ” คือการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับคุณธรรม  4 ประการ  คือซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบ พอเพียงและจิตอาสา”และได้พัฒนา ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสอง
พ่ีน้องวิทยา  ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อใช้บริหารจัดการการดําเนินงานด้านคุณธรรมของ
โรงเรียน โดยใช้รูปแบบการบริหารงาน  ผู้บริหารมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ ซึ่ งมีรูปแบบการบริหาร
ท่ีก้าวล้ําทันสมัย โดยใช้รูปแบบการบริหารแบบ 7G Model อยู่ภายใต้กรอบหลักของ PDCA 
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง  มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน โรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน
ทุกภาคส่วนอย่างดีเย่ียมโดยใช้รูปแบบจิตอาสา มีคณะกรรมการสถานศึก ษาท่ีเข็มแข็ง  ใช้หลักการ  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมีเปูาหมายท่ีนักเรียน คร ูผู้บริหารพัฒนาให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์เชิงบวก  และ
การประพฤติตนปฏิบัติหน้าท่ีเน้นคุณธรรมและค่านิยมท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษา  ทําให้การบริหาร
จัดการด้านคุณธรรมของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเปูาประสงค์ของโรงเรียน
สืบไปโดยยึดหลักการบริหาร 7G Modelโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
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 GOAL             เปูาหมายแห่งความสําเร็จ โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 GROUP           การมีส่วนร่วมในการการจัดการศึกษา 
 GOOD            การบริหารจัดการท่ีดี 
 GET               การได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 
 GROWTH        การจัดการเรียนการสอนให้เต็มศักยภาพผู้เรียน 
 GIVE               การเป็นผู้ให ้
 GO FORWARD  การก้าวไปข้างหน้า 

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้กรอบการบริหารครอบคลุมรูปแบบการบริหารแบบ 7G 
Model มีการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ปฏิบัติตามภายใต้กรอบเศรษฐกิจแบบพอเพียง ผู้บริหารและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจําเป็นต้องผลักดัน  สนับสนุนหรือให้ความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างผู้ เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ ดังนั้นเพื่อให้การขับเคล่ือนดังกล่าวมีความชัดเจน
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

โรงเรียนมีการบริหารจัดการในรูปแบบ 7G MODEL ภายใต้การทํางานแบบ PDCA อย่างเป็นระบบ  
- ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเป็นระบบ 
- มีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  กิจกรรม  สภาพแวดล้อม  และการบริหารท่ีส่งเสริมให้

ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
- มีการส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง   
- มีการพัฒนาโรงเรียนโดยการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายทําให้ผู้เรียนมีความรู้สามารถสร้าง

งานสร้างอาชีพ           มีคุณธรรมจริยธรรม  ส่งผลให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และ
จุดเน้นท่ีกําหนด 

- มีการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติการศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

2. จุดประสงค์และเป้าหมาย  
2.1 จุดประสงค ์ 

1. เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
2. เพื่อพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน ให้มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรม 

และค่านิยมท่ีเหมาะสม กับสังคมไทย เพิ่มเพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ และลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์ 
3. เพื่อพัฒนานวัตกรรม ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
4. ศึกษาประสิทธิภาพของ ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  
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2.2 เป้าหมาย  
ผู้บริหาร คร ูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรม ตามอัตลักษณ์คุณธรรมเปูาหมายของ

โรงเรียน โดยมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ลดลง  
3. กระบวนการผลิตนวัตกรรม  

โดยได้นําหลักวงจรคุณภาพ (Quality Circle) มาใช้เป็นแนวทางดําเนินงาน ดังนี้  
 

ตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการและสร้างความตระหนัก  
 3.1. การวางแผน (Plan : P) เป็นขั้นตอนท่ีจะเตรียมสิ่งท่ีจะทําให้การดําเนินการพัฒนาเป็นไป

ได้โดยสะดวก  
 

ตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการ  
3.2 การลงมือปฏิบัติงาน (Do : D) เป็นขั้นตอนท่ีจะดําเนินการพัฒนาตามท่ีได้วางแผนไว้  

 

ตอนที่ 3 ขั้นติดตามประเมินผล  
          3.3 การตรวจสอบและประเมินผล (Check : C) เป็นขั้นตอนสําคัญในการเป็นปัจจัยส่งเสริมให้
การดําเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างราบร่ืนมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ลักษณะของการดูแลสนับสนุนท่ีเหมาะสม
ควรมีลักษณะของความเป็นกัลยาณมิตรท่ีปรารถนาดีต่อกัน ปรารถนาดีต่อการพัฒนาผู้เรียนหรือต่องาน  
 

ตอนที่ 4 ขั้นปรับปรุงพัฒนา  
3.4 การปรับปรุงแก้ไข (Action : A) เป็นขั้นตอนการพัฒนาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย

นําข้อมูลมาพิจารณาแล้วกําหนดปรับปรุงหรือพัฒนางานท่ีกาลังดําเนินการอยู่ให้ดียิ่งขึ้น  
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การพัฒนานวัตกรรม  ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  

แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนา  ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G 

MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒน าระบบการบริหาร
จัดการสร้างสรรค์คนดี โดยมีกรอบแนวคิดดังนี้  

3.1. การวางแผน (Plan : P)  
3.1.1 สํารวจความต้องการ  
3.1.2 นําผลการสํารวจมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการ และ โครงการพัฒนา
คุณธรรม  
3.1.3 สร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ  
3.1.4 กําหนดผู้รับผิดชอบ คณะทํางาน  
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
3.1.5 ระดมทรัพยากรทุกประเภท เพ่ือใช้ในการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

3.2 การลงมือปฏิบัติงาน (Do : D)  
3.2.1 ถ่ายทอดแนวทางการดําเนินการ  
โดยการประชุมเชิงปฎิบัติการ  
3.2.2 ปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดในโครงการ 

3.4 การปรับปรุงแก้ไข (Action : A)  
3.4.1 นําผลที่ได้จากการตรวจสอบมาสรุป  
3.4.2 สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินการให้
เป็นไปได้อย่างราบรื่น  
3.4.3 นําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับ  
3.4.4 เผยแพร่ผลการดําเนินงานเพื่อรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบผลการดําเนินงาน และนําไปเป็น
ข้อมูลในการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3.3 การตรวจสอบและประเมินผล (Check : C)  
3.3.1 นิเทศติดตาม ดูแลการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนดไว้ในระดับชั้นเรียน  
ระดับโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ระยะ  
3.3.1.1 ระยะก่อนดําเนินการ  
3.3.1.2 ระยะระหว่างดําเนินการ  
3.3.1.3 สิ้นสุดการดําเนินการ  
3.3.2 ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน โดยเน้นข้อมูลที่เป็นเชิง
ประจักษ์ เชื่อถือได้ 
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1.1. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบระบบการบริหารจัดการ  เช่น ทฤษฎีระบบ 
ทฤษฎีแรงจูงใจ  ทฤษฎีภาวะผู้นํา  ทฤษฎีการทํางานเป็นทีม  หลักการทรงงาน  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
เป็นต้น  

1.2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ี
มีวิธีการปฏิบัติที่ด ี(Best Practice) ได้แก่ มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา  คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพครู  คุณธรรมจริยธรรมของครู  จรรยาบรรณวิชาชีพ  คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของโรงเรียน คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียน 

ขั้นที่ 2 การสร้างรูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  
ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  

2.1 การยกร่างรูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี  โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  จาก
การศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท่ีมีวิธีการปฏิบัติที่ดี  (Best Practice) ในขั้นตอนที่  1 มากําหนดอัตลักษณ์และเปูาหมาย
คุณธรรมของโรงเรียน จากนั้นประชุมวางแผนกําหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายความสําเร็จ กําหนดแนวทาง/
วิธีการพัฒนาคุณธรรมในรูปของโครงการ/กิจกรรม/วิถีประจําวันท่ีส่งเสริมคุณธรรม  และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียน  มีการนิเทศ  กํากับติดตาม  และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ปีการศึกษาละ  2 ครั้ง เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานตามเปูาหมาย  มี
การจัดการความรู้ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  PLC และจัดทําเป็นเป็นข้อมูลสารสนเทศ  สาหรับ
การบริหารจัดการ  โดยยกย่องผู้บริหาร  ครู นักเรียน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  โดยการมอบเกียรติ  บัตร
เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการเป็นแบบอย่างท่ีดี  

2.2 การตรวจสอบ ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  
    โดยศึกษาความเหมาะสมของ ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้อง

วิทยา โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ตัวแทนครู และตัวแทนองค์กรหลักของโรงเรียน  
ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา   
 การทดลองใช้ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดยงาน

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ โรงเรียนนําระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่
น้องวิทยา ไปทดลองใช้จํานวน 1 ปีการศึกษา จากนั้นประเมินการใช้ ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G 
MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โดยศึกษาจากความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบและประสิทธิผลเชิง
ประจักษ์  
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ขั้นที่ 4 รับรอง ขยายผล และจัดท าข้อเสนอแนะ ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL  
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  

 การรับรองระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา และแนวทาง
การเผยแพร่รูปแบบสู่การนําไปปฏิบัติ  

4.1 การรับรองรูปแบบ โดยการเสวนาเรื่อง “ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL  
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา” โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้บริหาร ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา และ
คณะกรรมการ 
ผู้ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสี่ ศึกษานิเทศก์ สพม.9 มีสาระสําคัญ ได้แก ่ 

4.1.1 องค์ประกอบของระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
 (หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการของรูปแบบการวัดและประเมินผล ปัจจัยสนับสนุนและเงื่อนไขการ
นําไปใช)้ 

4.1.2 ความเป็นไปได้ในการขยายผลการนํารูปแบบไปใช้ 
4.1.3 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการนําระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้อง

วิทยา ไปใช ้ 
4.1.4 ปัจจัยสนับสนุนไปสู่ความสําเร็จของการนํารูปแบบไปปฏิบัติ  
4.2 การขยายระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โรงเรียนมีการ

นําเสนอและเผยแพร่การนําระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยาใน
รูปแบบต่างๆ เช่น รายงานผลการพัฒนา เว็บไซต์โรงเรียน การศึกษาดูงานเป็นต้น  
4. ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ/์ประโยชน์ที่ได้รับ  

4.1 ผลการพิจารณารูปแบบ  
    จากการพิจารณา ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  พบว่า

รูปแบบมีความเหมาะสมในการนําไปใช้ในการบริหารจัดการ  มีความเป็นไปได้และเป็นประโย ชน์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร  โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลการทุกฝุายท้ังฝุายบริหาร คร ูนักเรียน และองค์กรหลักของโรงเรียน  โดย
แบ่งการดําเนินงานออกเป็น  4 ขั้น ได้แก่ ขั้นการวางแผน  (Plan) ขั้นการดาเนินงาน  (Do) ขั้นการ
ตรวจสอบ (Check) และขั้นสะท้อนผล (Act) ดังนี้  
ขั้น PLAN : การวางแผน  

โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานส่งเสริมคุณธรรม  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย
การศึกษา จุดเน้นด้านคุณธรรม  หลักสูตรสถานศึกษา  และบริบทของสถานศึกษาภายใต้กรอบหลักการ
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คุณธรรม จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียน  และมี
จุดเน้น 4 ด้าน ได้แก่ ความพอเพียง  ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ  ผสานหลัก
คุณธรรมตามหลักศาสนา  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กําหนดเป็นอัตลักษณ์และเปูาหมาย
ความสําเร็จด้านคุณธรรมของโรงเรียน  
ขั้น DO : การด าเนินงาน  

โรงเรียนกําหนดแนวทาง  วิธีการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนโดยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมขององค์กร  ด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพ  PDCA โดยมุ่งพัฒนา
คนดี คนเก่ง เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข  ซึ่งกําหนดเป็นกลยุทธ์ /แผนงาน/โครงการ ของ
โรงเรียน  จัดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และแต่งตั้ง
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนงาน /โครงการอย่างชัดเจน  โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบ
กิจกรรมโครงการ  กิจกรรมวิถีชีวิตประจําวันและการส่งเสริมในชั้นเรียนโดยการสอดแทรกในหลักสูตร
และการเรียนการสอน  โรงเรียนได้จัดให้มีครูท่ีปรึกษา  2 คนต่อห้องเรียน  ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการ
ดําเนินการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือ และคอยให้คําปรึกษานักเรียนในด้านต่างๆ  และประสานความร่วมมือ
กับผู้ปกครอง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบสนับสนุนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้แก่ งานระดับชั้น 
งานระบบดูแลช่วยเหลือ งานแนะแนว งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  งานพัฒนาวินัยและความ
ประพฤตินักเรียน  งานประสานและพั ฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  ตลอดจน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก  และการสร้างเครือข่ายคุณธรรมกับโรงเรียนสหวิทยาเขต   
ผู้ปกครอง องค์กรหลักของโรงเรียน  ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้กับบุคลากรของโรงเรียน  
โรงเรียนมีโครงการพัฒนาบุ คลากร โรงเรียนมีระบบติดตาม  ประเมิน  รายงานผลการดําเนินงานให้
ผู้บริหารตามสายงาน  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และสังคมท่ีส่งเสริม
คุณธรรมของโรงเรียน  
ขั้น CHECK : การตรวจสอบ  

โรงเรียนมีระบบนิเทศ  กํากับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บริหาร  อย่าง
เป็นระบบ สะท้อนผลสําเร็จในการดําเนินงาน  ตามตัวชี้วัดแผนงานโครงการท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนภาคเรียนละ  2 ครั้ง ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน  “คุณธรรม  จริยธรรม 
และจิตอาสา ” และอุดมการณ์คุณธรรมของโรงเรียน  “ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ พอเพียงและจิตอาสา ” 
จากนั้นจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับปฏิบัติงานโดยมีการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้  
(PLC) ท้ังระดับโรงเรียน  ระดับกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน และระดับชั้นเรียน  จัดทําเป็นสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ  
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ขั้น ACT : การสะท้อนผล  
โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาปีการศึกษาละ  1 ครั้ง เพื่อ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและระบบควบคุมภายใน  นอกจากนี้ยังมีการกํากับติดตาม  และ
ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานต่างๆ  เช่น โรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนมาตรฐานสากล  เป็นต้น เพื่อ
สะท้อนผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย  โดย
โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรท่ีมีคุณธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี  โดยการ
มอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลท่ีทําความดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมในโร งเรียนความต่อเนื่อง
และยั่งยืน  

4.2 ประสิทธิผลของระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  
จากกการนําระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  โรงเรียนได้นํา

หลักศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากําหนดเป็นเปูาหมายคุณธรรมของโรงเรียน  ตามแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยจัดแผนงาน/โครงการ ท่ีมุ่งเน้นความพอเพียงในการดํารงชีวิตอย่างมี
เหตุผล รู้เท่าทันสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง  มีวินัยและความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง  และปฏิบัติ
ตามจริยธรรม จรรยาบรรณของบทบาทตามท่ีได้รับมอบหมาย  มีความซื่อสัตย์สุจริต  รักความเป็นธรรม
และกล้าปฏิเสธสิ่งท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและส่วนรวม  และมีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน โดยก่อให้เกิดผลจากการดําเนินงาน ตามรูปแบบดังนี้ 

1. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
   นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม คุณลักษณะที่ดีตามท่ีโรงเรียน

กําหนด และได้ลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมแต่ละระดับชั้น  ตลอดจนมีความรับผิดชอบท้ังต่อตนเอง
และต่อสังคมส่วนรวม  เกิดความมีวินัย  มีจิตอาสามีน้าใจต่อผู้อื่น  มีความเสียสละ  มีน้ําใจต่อครู ประหยัด
อดออม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นต้น  

2. ผลที่เกิดขึ้นกับครู  
   ครูมีระเบียบวินัยตามวินัยข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดี ทางานเต็มเวลา และ

ตรงเวลา อุทิศตนต่อส่วนรวมเสียสละเวลาเพื่อการทางานอย่างเต็มที่ มีความพอเพียงใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสมตามฐานะ มีความสุภาพ ยิ้มไหว้ทักทายกับผู้อื่น พูดจาไพเราะ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มี
มารยาท ช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชน และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน  
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3. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร  
   ผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญในด้านการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร มีภาวะผู้นํา บริหาร 

จัดการงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมภิบาล  ยึดความโปร่งใสตรวจสอบได้  ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มศักยภาพ  
ส่งเสริมการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุเปูาหมาย  ประสบความสําเร็จ  โดยติดตามดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

4. ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน  
   ผลการดําเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรมมีทิศทางท่ีชัดเจน จนเกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็น

เลิศ (Best practice) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน  ส่งผลต่อความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจต่อชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  

5. ผลท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน  
   ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงและพึงพอใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนท้ัง

ทางด้านระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและสังคมของนักเรียน  ทําให้
ผู้ปกครองตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในดูแลเอาใจใส่นักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น  
ตลอดจนการเป็นแบบอย่างท่ีดี  

6. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน  
   ชุมชนและสังคมเล็งเห็นและตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนเพ่ือ

ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม โรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการทํากิจกรรมเพื่อ
สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการจิตอาสา  กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ เป็น
ต้น  
5. ปัจจัยไปสู่ความส าเร็จ  

5.1. การจัดวางระบบการบริหารจัดการท่ีมีรูปแบบชัดเจน เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานศึกษา
ขนาดกลาง มีคร ูบุคลากรและนักเรียนจํานวนมาก ต้องอาศัยการทํางานท่ีมีการวางแผน การกําหนด
เปูาหมายท่ีชัดเจน การบริหารจัดการบุคลากร การจัดการนําสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการทางานท่ี
ขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบ  

5.2. การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี ต่อความชัดเจนในเนื้อหาสาระของคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อเสริมสร้าง ให้เกิดความร่วมมือจากบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในฝุายบริหาร คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน ในรูปแบบการประชุม การรับฟังข้อเสนอ การผ่านช่องทางเทคโนโลยี เป็นต้น  

5.3. การกําหนดภาระหน้าท่ีของแต่ละฝุายงานให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้เกิดแรงหนุนและพลัง
การทํางานอย่างสร้างสรรค์ต่อกัน  
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5.4. ฝุายบริหารมีภาวะผู้นํา และมีทัศนคติท่ีด ีและมีความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดีในการดําเนินชีวิต ท้ังในด้านส่วนตนและงาน  

5.5. การมีทัศนคติหรือมุมมองเชิงบวกต่อคุณธรรมเปูาหมาย ร่วมกันกําหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิง
บวก และลงมือปฏิบัต ิ 

5.6. ความร่วมมือ ร่วมใจ ท่ีเกิดจากการร่วมมือกันทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความสุข และ
เห็นคุณค่าของสิ่งท่ีทํา 
6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learn)  

จากการดําเนินงานการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรม  ด้วยหลักการเข้าใจ  เข้าถึงและพัฒนา  
โดยอาศัยกระบวนการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด  ร่วมทํา ร่วมพัฒนา  ตามรูปแบบนวัตกรรมระบบการ
บริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา  โดยใช้จัดกิจกรรมโครงการ /วิถีชีวิตประจําวัน
ท่ีส่งเสริมคุณธรรม  จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนซึ่งอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ PLC ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาและแก้ไชปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ้นเพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

นอกจากนี้ในส่วนของนักเรียนยังได้จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน
ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และการทํากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โดยความรู้ท่ีนักเรียนได้รับเกิดจากการลง
มือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีคงทนและส่งผลต่อความยั่งยืน  
 7. การเผยแพร/่การได้รับการยอมรับ  

โรงเรียนมีการเผยแพร่ระบบการบริหารงานรูปแบบ 7G MODEL โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา ด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย อาทิ การจัดทํารายงาน การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน การจัด
ประชุมสัมมนา/การจัดกิจกรรมร่วมกันของ โรงเรียนในสหวิทยาเขต การนําเสนอโรงเรียนท่ีมีความสนใจ
เข้าศึกษาดูงาน เป็นต้น  
8. เงื่อนไขความส าเร็จ  

8.1 การเสริมสร้างภาวะผู้นํา เพื่อให้เกิดแรงหนุนและพลังการทํางาน โดยสร้างความตระหนัก 
การรับรู้ ยอมรับ เข้าใจในบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลง  

8.2 การนําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานให้มีความคล่องตัว  
8.3 ปัจจัยการบริหาร 4 M ด้านบุคลากรท่ีมีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนา

ทางด้านคุณธรรม (Man) การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง (Management) 
โรงเรียนมีสื่อ อุปกรณ์ ท่ีมีความพร้อม เพียงพอและสามารถนํามาใช้งานได้จริง (Material) งบประมาณ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอต่อการดาเนินงานกิจกรรม (Money)  
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8.4 การกํากับติดตาม การประเมินและรายงาน และการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณธรรมของ
โรงเรียน 

 

 

ลงชื่อ................................................................. ผู้รายงาน 
                                                (นางสาวสุทาทิพ   นิ่มนวล) 

                      ครูโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
   
 
      ลงชื่อ.................................... .............................ผู้รายงาน 

                                                (นายสุขวิทย์  ปููทอง) 
                 ผู้อํานวยการโรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
 
 
      ลงชื่อ................................................................. ผู้รายงาน 
                      (นางสถาพร  ศรีกิจการ) 
                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

                  โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
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ภาคผนวก 

                                   -  ภาพประกอบการนิเทศ ระดับ 2 ดาว 
  -  คําสั่งโรงเรียนคุณธรรม 

                                                       - ประกาศผ่านโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว 
                                                       -  เกียรติบัตรที่เกี่ยวข้อง 
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คณะศึกษานิเทศก์ สพม.9 ติดตามงานโรงเรียน
คุณธรรม 

วันที่ 8 กันยายน 2563 
โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 
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เกียรติบัตรระดับ 1 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติบัตรระดับ 2 ดาว 
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เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข 
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เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข 


