
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดกับผู้เรียน
ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 อีกทั้งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายโรงเรียนคุณธรรมขึ้น  โดยใช้แนวการด าเนินงานของมูลนิธิสถิรคุณ ซึ่งโรงเรียน   
ตลิ่งชันวิทยา ถือเป็นภารกิจที่ต้องด าเนินงานตามนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  จึงได้ประชุม
วางแผนคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ก าหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  เอกสารเล่มนี้เกิดจากผลการด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ.ไปสู่การปฏิบัติ 
ผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตั้งแต่การศึกษา
สภาพบริบทของโรงเรียน การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ การด าเนินงาน การประเมินผล และการสะท้อนผล
การด าเนินงานได้อย่างแท้จริง 
  ขอขอบคุณคณะครูบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนแกนน า ผู้ที่ให้
ความร่วมมือเป็นอย่างด ี
 
 

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อสถานศึกษา   ตลิ่งชันวิทยา   ต าบล/แขวง   ตลิ่งชัน   อ าเภอ   เมืองสุพรรณบุรี 
สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
รหัสไปรษณีย ์72230  โทรศัพท์ 035-528580    โทรสาร   035-528581 
อีเมล์   
สมัครเข้ารับการยกระดับคุณภาพ    ระดับ  ๒  ดาว  
      ระดับ  ๓  ดาว 
      ระดับ  ๔  ดาว 
      ระดับ  ๕  ดาว 
โรงเรียนผ่านการตรวจสอบคุณภาพระดับ  ๑ และ 2 ดาว ตามประกาศของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ที่  ศธ 04239/4561 ลงวันที่  17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2561 แล้ว มีความ
ประสงค์ขอรับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ระดับ    3     ดาว  
จ านวนครู/อาจารย์ทั้งหมด    25   คน, จ านวนนักเรียน  615   คน จ านวน    18    ห้องเรียน  
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน    นายสิน  อารยะจารุ  
หมายเลขโทรศัพท์   035-528580  อีเมล์   talingchanwittaya@gmail.com  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนิลวรรณ   โพธิ์ศร ี 
หมายเลขโทรศัพท์  089-0165554    อีเมล์  nillawan35@ gmail.com 
ชื่อนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ของโรงเรียน คือ 

1. กิจกรรมคนดีศรีฟ้า ด า 
2. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
3. กิจกรรมทักษะชีวิต 
4. กิจกรรมปรบมือให้คนเก่ง 
5. วิถีพุทธ วิถีธรรม 
6. โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
7. โครงงานคุณธรรม 
8. ลูกเสือสร้างวินัย 

 
 
 
 
 
 
 
 



รูปถ่าย/รูปวาด แผนที่ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ลงชื่อ.......................................................  
         (  นายสิน  อารยะจารุ  )  
ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 

         วันที ่2 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 

 

 

 



 

 

 

แบบรายงานการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ระดับดาวดวงท่ี  3      ประจ าปีการศึกษา  2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 1. โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา   ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่  5  ต าบลตลิ่งชัน  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัด
สุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์  72230   E-mail :  talingchanwittaya@gmail.com   สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2. พ้ืนที่ตั้งโรงเรียน   ๖๔ ไร่ ๑ งาน ๔๔  ตารางวา 
 3. เปิดสอนระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
 4. เขตพ้ืนที่บริการ   เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา มี ๔ ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านโพธิ์ 
ต าบลสระแก้ว ต าบลสนามคลี ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 5. ผู้บริหารสถานศึกษา  นายสิน  อารยะจารุ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน วิทยฐานะ 
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  E-mail  :  taksin4239@gmail.com 
 6. ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  
  1. นายศรายุทธ  บริวาส  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ  วิทยฐานะ  - 
  2. นางนิลวรรณ  โพธิ์ศรี  ต าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการพิเศษ 
 7. จ านวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

จ านวนทั้งสิ้น   615  คน        เป็นชาย   308     คน   หญิง  307    คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     เป็นชาย   173    คน    หญิง  170    คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นชาย   135    คน    หญิง  137    คน 

mailto:talingchanwittaya@gmail.com%20%20%20สังกัด
mailto:taksin4239@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 

 8.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  จ านวนทั้งสิ้น  33  คน จ าแนกเป็น  

(1) ผู้อ านวยการโรงเรียน  1  คน 
(2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน  1  คน 
(3) ครูผู้สอน   24     คน 
(4) ลูกจ้างประจ า   1   คน 
(5) พนักงานธุรการ   1   คน 
(6) ลูกจ้างชั่วคราว    5   คน 

9. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ 

- อาคารเรียนถาวร จ านวน  3  หลัง 
- อาคารโรงฝึกงาน จ านวน  1  หลัง 
- อาคารเอนกประสงค์ จ านวน  7  หลัง 
- บ้านพักครู  จ านวน  6  หลัง 
- บ้านพักภารโรง จ านวน  2  หลัง 
- สนามกีฬา  ๔  สนาม ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ตะกร้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ  
ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 
 สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง 
 สภาพแวดล้อม 
 โรงเรียนตั้งอยู่บนพ้ืนที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่  ๖๔ ไร่ ๑ งาน ๔๔  ตารางวา  บริเวณโรงเรียนมีรั้วคอนกรีต 
ลวดหนาม ล้อมรอบบริเวณแสดงอาณาเขตของโรงเรียนอย่างชัดเจนและมั่นคง  อาคารเรียนถาวรใช้เป็น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จ านวน  3  หลัง อาคารประกอบ 7 หลัง ใช้ส าหรับเป็นโรงอาหาร โรงฝึกงาน ห้อง
ประชุม  ห้องสมุด มีถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน มีสนามกีฬาและแปลงเกษตร ภายในโรงเรียนปลูกต้นไม้
หลากหลายชนิด เป็นต้น 
 บรรยากาศของโรงเรียน 
 มีการวางผังอาคารเรียน อาคารประกอบเป็นสัดส่วน เหมาะสม มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการครบ มี
ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา มีการจัดสวยหย่อมหน้าอาคารเรียน อาคารประกอบ มีพ้ืนที่ให้นักเรียนท ากิจกรรม 
พักผ่อน ออกก าลังกาย บรรยากาศภายในโรงเรียนจึงมีความร่มรื่น เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม น่าอยู่      
น่าเรียน ปลอดภัย ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูรักและเมตตานักเรียน นักเรียนรักและเคารพครู 
บุคลากรในโรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้ครูท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและชุมชนและเอ้ือต่อการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 ภาพชุมชนใกล้เคียง 
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา เป็นชุมชนชนบทที่มีระบบสาธารณูปโภคครบ มี
ลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าท่าว้าและคลองชลประทานไหลผ่าน อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกรรม  
(ท านา) โดยเป็นการผลิตเพ่ือจ าหน่าย จึงมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในปริมาณที่สูงมาก 
และอาชีพรองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ในชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความสามารถทางด้านการเกษตรกรรม
จ านวนมาก นับแต่เริ่มก่อตั้งของโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าอาวาส ผู้น าชุมชน ผู้น าแห่งความศรัทธา ผู้ปกครอง องค์กรภาครัฐและเอกชนได้ให้        
การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 
 เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนถึงยากจน ส่วนใหญ่อยู่กับผู้ปกครอง ได้แก่ ตา ยาย 
ปู่ ย่า และญาติผู้ใหญ่ เพราะพ่อแม่หย่าร้าง  และออกไปท างานต่างจังหวัด จึงไมม่ีเวลาและไม่ได้ใส่ใจเรื่อง
ความประพฤติที่ดีของนักเรียนเท่าท่ีควร จึงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ขาดความอบอุ่น ท าผิด
ระเบียบวินัยของโรงเรียน มาสายบ่อยครั้ง  ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่ตั้งใจเรียน เป็นต้น ซึ่งผู้ปกครองมุ่งหวังจะให้
โรงเรียนดูแล ช่วยแก้ไขปัญหา และปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีงามให้แก่นักเรียน 
 
 
 
 
 



การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์ระดับ 3 ดาว 
 

 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการในกรอบตามเกณฑ์การ
ประเมิน และได้รับรองผลการตรวจสอบประเมินระดับ 2 ดาว จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 9 ตามหนังสือ ศธ 04239/4561   ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 

1 โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 
  โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ทุกฝ่ายงาน  จัดท าโครงการ
บูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมเข้าสู่โครงการต่างๆ ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการท างานปกติของ
โรงเรียน มีการประชุมชี้แจงให้ครูทุกคนรับทราบ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน  

2 โรงเรียนด าเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการ
แก้ปัญหาก าหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  โรงเรียนมีการส ารวจปัญหา สาเหตุ และระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร 
กลุ่มครู และกลุ่มนักเรียน เพ่ือค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์  ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เซิงบวกและคุณธรรม ในการ
แก้ปัญหา ก าหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โดยเริ่มจากให้คุณครูที่รับผิดชอบโครงการเข้ารับการ
อบรมและน ามาขยายผลแจ้งให้คณะครูทราบในที่ประชุมคณะครู มีการประชุมวางแผนก าหนดผู้รับผิดชอบใน
แต่ละกิจกรรม ประชุมร่วมกันในการวิเคราะห์หาปัญหา สาเหตุของปัญหาด้านคุณธรรมของนักเรียนและ
ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เซิงบวกและคุณธรรม ในการแก้ปัญหาก าหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
และมอบหมายให้ครูด าเนินการจัดท าโครงงานคุณธรรม โดยให้ครูปรึกษาหารือกับนักเรียนเพ่ือจัดท าโครงงาน
คุณธรรมระดับชั้นเรียนในทุกระดับชั้น ทั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีบทบาทดังนี้ 
  ๑. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร โดยการระดมความคิดเห็นประชุมครูเพ่ือร่วมกันค้นหาปัญหาสาเหตุ 
ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา ก าหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และนักเรียน 
  ๒. นักเรียน โดยการให้นักเรียนระดมความคิดเห็นตามแต่ละชั้นเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงใน
การด าเนินกิจกรรม เพ่ือร่วมกันค้นหาปัญหา สาเหตุ ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการ
แก้ปัญหา ก าหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน 
  ๓. ผู้ปกครอง โดยการให้คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนผู้ปกครองของแต่ละชั้นเรียนมาร่ว ม
ประชุมและระดมความคิดเห็นในโรงเรียนและตามแต่ละชั้นเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงในการด าเนิน  
กิจกรรม เพ่ือร่วมกันค้นหาปัญหา สาเหตุ ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา ก าหนด
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน 

3 โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรมตามโครงการคุณธรรมน าความรู้ โดยมีการจัดกิจกรรมค่าย

ส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนอย่างน้อย ปีละ ๑ ครัง้ มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และเสริมสร้างคุณธรรม



ทั้งขณะอยู่ในค่ายและน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและชีวิตประจ าวัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสงบสุข 

4  โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้น าความรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์  ความมีระเบียบวินัย 
และความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมโครงงาน โดยในแต่ละห้องเรียนจะมีโครงงานประจ าห้อง ตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 1  - 6  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ที ่
สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย ดังนี้ 

  
5 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

   นักเรียนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. โรงเรียนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ปฏิบัติกิจกรรมตามกรอบที่วางไว้ โดยมีการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมสุดสัปดาห์ และกิจกรรมโครงงานคุณธรรม มีการด าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ซึ่งส่งผลให้
นักเรียนมีนิสัยซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างเหมาะสม 

6 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ 
  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเพื่อเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โดยบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งในด้านความซื่อสัตย์  ความมีระเบียบวินัย และความ
รับผิดชอบ จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิด โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดย
การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนทุกระดับชั้น
โดยคุณครูทุกท่านจะเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมหรือ

คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 1  ความซื่อสัตย์ โครงงาน ความรู้คู่คุณธรรมน าชีวิต นักเรียนชั้น ม.1/1 
 โครงงานบัดดี้เลิกบุหรี่เปลี่ยนชีวิต นักเรียนชั้น ม.2/1 
 โครงงานของหายต้องได้คืน นักเรียนชั้น ม.5/2 
 โครงงานส่งงานครบ จบสวยแน่ นักเรียนชั้น ม.6/1 
คุณธรรมที่ 2  ความรับผิดชอบ โครงงานรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด นักเรียนชั้น ม.3/1 
 โครงงาน 3/2 ปลอดยาเสพติด นักเรียนชั้น ม.3/2 
 โครงงาน โรงเรียนสวยด้วยมือเรา นักเรียนชั้น ม.2/3 
คุณธรรมที่ 3  ความมีวินัย โครงงาน 3/3 ห่างไกลยาเสพติด นักเรียนชั้น ม.3/3 
 โครงงาน สามรู้ เลิกบุหรี่ นักเรียนชั้น ม.4/2 
 โครงงานเพราะเราคู่กัน นักเรียนชั้น ม.5/1 
 โครงงาน ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 
นักเรียนชั้น ม.5/3 



โครงการ เช่น โครงงานความรู้คู่คุณธรรมน าชีวิต โครงงานของหายต้องได้คืน โครงงานเพราะเราคู่กัน โครงงาน

รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด โครงงาน ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โครงงาน โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น 
7  มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน 

  โรงเรียนมีการวางแผนการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมโดยแต่ละห้องเรียน จัดกิจกรรมคุณธรรม 
ผ่านโครงงานทุกห้องเรียน เน้นการฝึกปฏิบัติโครงงานคุณธรรมที่ต่อเนื่องตลอดภาคเรียน  นักเรียนจะเป็นคน
จัดท าโครงงานคุณธรรมด้วยตนเอง ด าเนินกิจกรรมด้วยตัวนักเรียนเอง นักเรียนจะมีการรวมกลุ่มของสมาชิกใน
ห้องเรียนที่มีความสนใจจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือโรงเรียนเหมือนกัน ค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้น 
วิเคราะห์สาเหตุว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุใด พร้อมทั้งคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้นๆ ให้หมดสิ้นไป โดย
ปลูกฝังให้สมาชิกในกลุ่มหรือผู้ร่วมดาเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมให้เกิดความตระหนัก พร้อมใจกันแก้ ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีครูประจ าชั้นเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม และคอยดูแล ก ากับการด าเนินกิจกรรม
โครงงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด อีกทั้งครูที่ปรึกษาลงปฏิบัติโครงงานคุณธรรมช่วยนักเรียนเป็น
บางครั้งคราว หากพบว่านักเรียนเริ่มไม่ด าเนินกิจกรรมแล้ว    ซึ่งการให้นักเรียนปฏิบัติด้วยตนเองนี้ เมื่อท า
บ่อย ๆ ลงมือปฏิบัติจนชินก็จะเกิดเป็นนิสัย เกิดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามที่ต้องการ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  ในการท าโครงงานคุณธรรมจะเน้นที่การมองปัญหาร่วมกันระหว่างเพ่ือนสมาชิกร่วม
ชั้นเรียน เมื่อมองเห็นปัญหาตรงกันที่ต้องการแก้ไขแล้ว ก็จับกลุ่มกันจัดท าโครงงานคุณธรรม โดยมีครูประจ า
ชั้นเป็นที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม นักเรยีนสมาชิกในกลุ่มต่าง ๆ จะเป็นคนด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
นักเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตนเอง มีการท างานเป็นทีม แบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลชัดเจน ท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง หาก
พบเจอปัญหาก็ปรึกษาครูประจ าชั้นเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไป มีโครงงานคุณธรรมห้องเรียนละ     
๑ โครงงาน โดยนักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันน าเสนอโครงงานคุณธรรม เช่น 
โครงงานของหายต้องได้คืน โครงงานเพราะเราคู่กัน โครงงานรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด เป็นต้น  

8 โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝัง ปฏิบัติด้าน
คุณธรรม 
  เมือ่ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และ 
ผู้ปกครอง ส่งผลให้พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ลดลง และพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น มีแหล่งเรียนรู้ทีเ่อ้ือ
ต่อการจัดการเรียนการเรียนรู้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เช่น น าใบไม้ที่นักเรียนช่วยกันเก็บ
มาท าปุ๋ยหมัก จึงท าให้โรงเรียนสะอาด และฝึกความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมมีความ
ปลอดภัย  ดังนั้น เมื่อทุกฝ่ายร่วมกันคิดค้นหาปัญหา และหาสาเหตุแล้ว ยังได้ร่วมกันคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา
และลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ของโรงเรียน จนกระท่ังค่อยๆ ปรากฏผลส าเร็จตามที่ต้องการ ส่งผลให้
โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม มีต้นไม้นานาพันธุ์ มีบริเวณกว้างขวาง อีกท้ังยังมีสถานที่ที่โล่ง 
กว้าง อากาศถ่ายเทดี เหมาะสมที่จะใช้ในการปลูกฝัง ฝึกปฎิบัติด้านคุณธรรมให้แก่นักเรียน ได้เป็นอย่างดี 
พบว่า นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนทั้ง ๓ ด้าน  
 
 



ผู้บริหาร 
ครู 

นักเรียน 
ครอบครัว 

ชุมชน 

10.โรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 
 โรงเรียนได้จัดให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้จัดท านวัตกรรม เพ่ือสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่าง
ต่อเองโดยให้สอดคล้องคุณธรรมเป้าหมายอัตลักษณ์ของโรงเรียนความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีวินัย 
ได้แก่  โครงงานคุณธรรม แผนการจัดการเรียนรู้ทุกสาระที่มีการบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ สื่อการเรียนการ
สอน สอดแทรกในกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  ได้แก่ 

1) กิจกรรมคนดีศรีตลิ่งชัน 
2) กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
3) กิจกรรมทักษะชีวิต 
4) กิจกรรมปรบมือให้คนเก่ง 
5) วิถีพุทธ วิถีธรรม 
6) โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
7) โครงงานคุณธรรม 
8) ลูกเสือสร้างวินัย 
11.โรงเรียนมีแผนภูมิการด าเนินงานด้านคุณธรรม มีการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลการ

ด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรม 
 โรงเรียนได้ก าหนดแผนภูมิการด าเนินงานด้านคุณธรรม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก าหนดนโยบายและ
แผน 

 ส่งเสริม  สนับสนุน 
และเสรมิแรง 

 สร้างกลไกการมีส่วน
ร่วม 

 นิเทศติดตาม 

 ประเมินผล 

 ประชาสมัพันธ์ 

 สร้างความตระหนัก  เข้าใจ และยอมรับ 

 สร้างแกนน า 

 ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์เป็นเปา้หมาย 

 ด าเนินงานโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย 

 สร้างแบบอย่างพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
พัฒนาคุณธรรม 

 แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 เข้าใจและสนับสนุน

สถานศึกษา 

 ให้ความร่วมมือกับ

สถานศึกษา 

ผู้บริหาร 
คร/ู 

นักเรียน ครอบครัว 

บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง 



การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- ก าหนดแผนการพัฒนาโรงเรียน 
- จัดท าโครงการ /โครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน 
- แต่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ก าหนดเป้าหมายคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
- อบรมขยายผล สร้างการรับรู้ให้ทุกคนในโรงเรียน 
- จัดค่ายเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม 
- สร้างครูแกนน า  นักเรียนแกนน า 
- จัดกิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม บูรณาการผ่านวิชาต่างๆและกิจกรรมต่างๆ 
- สร้างการมีส่วนร่วม และเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ 
- นิเทศ  ก ากับ ติดตามภายในโดยผู้บริหาร คณะกรรมการ 
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ปัญหา อุปสรรคและประเมินผล 
- รายงานผลการด าเนินการและประชาสัมพันธ์ 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่  กิจกรรม ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 
1  สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง จัดประชุมครู และบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียน 
คุณธรรม สพฐ. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจง ท าความเข้าใจ เกี่ยวกับโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

 พ.ค. 2563  ผู้บริหาร 

2  ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ จัดประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเพ่ือ ก าหนดคุณธรรม 
อัตลักษณ์ และก าหนด ข้อตกลง 

มิ.ย. 2563  ผู้บริหาร 

3  การจัดท าโครงงานคุณธรรม - แต่ละห้องเรียนจัดท าโครงงาน
คุณธรรม จากปัญหาเร่งด่วน/ สิ่งที่อยากท า - จัดท าโครงงาน
คุณธรรมระดับโรงเรียน ที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ 

ก.ค. 2563 
- 

ก.พ.2564 

 คณะครู 

4  ลงมือปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ 
บูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนการสอน 
ทุกสาระการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมผู้เรียน 

ก.ค. 2563 
- 

ก.พ.2564 

 คณะครู 

5  การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและ เสริมแรงกัน นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถอดบทเรียน 
โครงงานคุณธรรม AAR ( After Action Review) การทบทวน
หลังการปฏิบัติงานโดยผู้บริหาร ครู นักเรียน การเสริมแรง 
และการประชาสัมพันธ์โดยการยกย่องชมเชย ครู 
นักเรียน ผ่านเอกสาร แผ่นพับ เวปไซต์ การประชุม เป็นต้น 

ต.ค. 2563 
- 

ก.พ.2564 

 
 

ผู้บริการและ 
คณะกรรมการ 

 



ปฏิทินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประจ าปีการศึกษา 2563 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค. 2563 นิเทศการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ผู้อ านวยการ/ ครูนิลวรรณ 
มิ.ย. 2563 นิเทศการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ผู้อ านวยการ/ ครูสายัณห์ 
ก.ค. 2563 นิเทศการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา องค์กรอ่ืนๆ ผู้อ านวยการ/ ครูสิริชัย 
ส.ค. 2563 นิเทศโครงงานคุณธรรม ผู้อ านวยการ/ครูนิลวรรณ 
ก.ย. 2563 นิเทศกิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม ผู้อ านวยการ/ครูจุฑารัตน์ 
พ.ย. 2563 นิเทศคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน ผู้อ านวยการ/ครูสายัณห์ 
ธ.ค. 2563 นิเทศห้องเรียนคุณธรรม ผู้อ านวยการ/ครูนิลวรรณ 
ม.ค. 2563 นิเทศการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน ผู้อ านวยการ/ครุพัชราภรณ์ 
ก.พ. 2563  นิเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้อ านวยการ/ ครูสุรเดช 
มี.ค. 2563 รายงายผลการด าเนินงาน ผู้อ านวยการ/ครูนิลวรรณ 
 

12. โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ วารสาร หนังสือ และอ่ืน ๆ  
โรงเรียนมกีารจัดท าอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ มีเพจเฟสบุ๊ค ชื่อ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ซึ่งเป็นช่อง

ทางการ ติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ผลงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก ได้รับทราบ การด าเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของโรงเรียน กลุ่มไลน์ห้องเรียน  
 13. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) เผยแพร่ข้อมูลการท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
และสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 
โรงเรียนบ้านบางกุ้ง  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์  และโรงเรียนอ่ืนๆที่มาศึกษาดูงาน 

14. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้น าเยาวชนด้านคุณธรรม 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้น าเยาวชนด้านคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ผ่านกิจกรรมการจัดค่ายคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังให้ 
นักเรียนเป็นผู้น าในการท าโครงงานคุณธรรมและเป็นผู้น ายุวชน ในการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม จัดให้เยาวชน
มีองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้“ศาสตร์พระราชา”สู่โรงเรียนคุณธรรม ” 
 15. โครงงานคุณธรรมเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ 

โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น ได้จัดท าโครงงานคุณธรรมจากปัญหาที่อยากแก้ ซึ่ง
สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  มีวินัย  ได้แก่ 

- โครงงาน CHANG YOUR LIFE BY YOURSELF   
- โครงงานการจัดการขยะ  
- โครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
- โครงงานเพราะเราคู่กัน 
- โครงงานส่งงานครบ จบสวยแน่ 
- โครงงาน สามรู้เลิกบุหรี่ 
- โครงงานบัดดี้เลิกบุหรี่เปลี่ยนชีวิต 

 



16. นักเรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบความคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

นอกจากผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือ
กรอบความคิดโรงเรียนคุณธรรมแล้ว นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นยังมีบทบาทส าคัญ โดยกรรมการนักเรียน 
และนักเรียนแกนน าเป็นผู้น าด้วยการประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแต่งกาย 
การท าความสะอาดเขตรับผิดชอบ การทิ้งขยะ การเดินแถว การมาโรงเรียน การประกาศหาของหายได้คืน 
การจัดเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่ ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกัน 

17. นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่าง ๆ 
- นายพิสิฏฐ์  อุมัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน 

ชมเชยระดับประเทศ ประจ าปี 2560 

- เด็กหญิงชนัญดา  พชวงษ์ ประเภทเพลง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัด โครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย  หน่วยงานที่ให้ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 

- เด็กชายศิลาชัย  อิทธิประเวศน์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการอ่านท านองเสนาะ (โคลง
สี่สุภาพ)  หน่วยงานที่ให้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

- นายรัฐภาพ  สงสุวงษ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ผ่านการสอบคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
สาขาชีววิทยา ประจ าปีการศึกษา 2563 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- เด็กชายพิพัฒน์พร  หมอยาดี  เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ชั้นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน  ๒๕๖๓ โดย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

- เด็กชายฉัตรชัย ภู่คงพันธ์ เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ชั้นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน  ๒๕๖๓ โดย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

- เด็กชายฉัตรชัย ภู่คงพันธ์  เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ชั้นที่ ๓ คน เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน  ๒๕๖๓ โดย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

- เด็กชายคชาธัช  ช่อพะยอม  เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ชั้นที่ ๓ คน เมื่อวันที่ 
๑๘ กันยายน  ๒๕๖๓ โดย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

- เด็กชายธีรพล  วัดอักษร  เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ชั้นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน  ๒๕๖๓ โดย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

- เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีกานิชเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ชั้นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน  ๒๕๖๓ โดย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

- นายเพชรชมภู  โพร้งวงศ์ เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ชั้นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน  ๒๕๖๓ โดย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

- นายพัชรพงษ์  วงษ์กองแก้ว  เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ชั้นที่ 2 เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน  ๒๕๖๓ โดย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

- นายธนพล หิรัญกวินไพศาล  เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ประจ าปี ๒๕๖๓ ชั้นที่ 2 เมื่อวันที่ ๑๘ 
กันยายน  ๒๕๖๓ โดย ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเยาวชนเงินล้าน อบจ.ลีกคัพ ปีที่  8 ประจ าปี 2563  



เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
- โล่รางวัลนักกีฬากองหน้ายอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬาเยาวชน  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สุพรรณบุรี 

- โล่รางวัลนักกีฬากองกลางยอดเยี่ยม การแข่งขันกีฬาเยาวชนเงินล้าน อบจ.ลีกคัพ ปีที่  8 ประจ าปี 
2563   

17. ครูมีผลงานและน าผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับส านักงานเขตพื้นการศึกษา 
 ครูได้รับการยอมรับจากส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เป็นคณะกรรมการในการ

ตัดสินโครงงานคุณธรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ตลอดจนได้น าผลงานไปจัดนิทรรศการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวิทยากรค่ายลูกเสือ  

18.ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอืน่ 
ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอ่ืน ในระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา และ

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย การไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าโครงงานคุณธรรม การประชุม
ปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงานและเผยแพร่การด าเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

19. โรงเรียนมีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม 
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาได้จัดให้มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม

ด้านคุณธรรม โดย การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูทีร่ับผิดชอบโครงการ ครูแกนน า
ตัวแทน นักเรียนแกนน า คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

20. กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
ระหว่างโรงเรียน  
  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา โดยนักเรียนแกนน าได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโครงงานคุณธรรม ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนอื่นในสังกัดเขต
พ้ืนที่ 

 นอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมด้วยการน าผลงานไปจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงานที่
ปฏิบัติดีเลิศ (Best Practices) ระดับประเทศ ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อีกด้วย 

21. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) 
  จากการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มา เมื่อทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ด าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ส่งผลให้พฤติกรรมอันไม่พึง 
ประสงค์ลดลง และพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น  นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงาน ท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รู้จักการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา โดยใช้การประเมินจากการสอบถามผู้ปกครอง คุณครูและนักเรียน 
 
 
 
 



การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 
 

การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 

 
วิธีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 
1 การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 

  โรงเรียนมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมด้วยครูแกนน า ท าการประชุมเพ่ือ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์  โดยเริ่มจากการค้นหาปัญหา สาเหตุ พฤติกรรม
บ่งชี้เชิงบวก และคุณธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา (มีล าดับการคิดเดี่ยว(Think) คิดคู่ (Pair) และรวมกลุ่ม 
(Share)) เพ่ือให้ทุกคนได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

2 การสร้างแกนน า 
  มีการสร้างแกนนาทั้งครูแกนน า และนักเรียนแกนน า โดยผ่านการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ที่ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดอบรมขึ้น เพ่ือให้ครูแกนน าและนักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แล้วน าองค์ความรู้ที่ได้รับและประสบการณ์ที่ได้
จากการอบรมนามาขยายผลการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้แก่ทุกคนในโรงเรียน โดย

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก (จ านวนตามกลุ่ม) 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

 
ความ

ซื่อสัตย์ 

1. จัดซื้อจัดจ้าง
โปร่งใส 
2. พิจารณาความ
ดีความชอบอย่าง
ถูกต้อง เป็นธรรม 

1. เข้าสอนตรงเวลา 
2. ไม่คัดลอก
ผลงานทางวิชาการ
เพ่ือการมีและเลื่อน
วิทยาฐานะ  

1. ไม่ลอกการบ้าน 
2. ไม่ลอกข้อสอบ 
3. เก็บของได้ส่งคืน 

 
ความ

รับผิดชอบ 

1. มีความ
ประพฤติดี เป็น
แบบ อย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. สอนเต็มเวลา 
2. ท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 

1. ส่งงานตรงเวลา 
2. ท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 

 
 
 

มีวินัย 

1. แต่งกาย
ถูกต้องตามวันที่
ก าหนด 
2. วางตัวเป็น
กลางทางการ
เมืองในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

1. แต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบวินัย
และอยู่ใน
จรรยาบรรณของครู 

1. แต่งกายถกูระเบียบ 
2. วางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบก่อนเข้าชั้นเรียน 
3. ท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบช่วงเช้า
ก่อนเข้าแถว 



การเป็นพ่ีเลี้ยงน าพาทกุคนร่วมกันปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์และ
ด าเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

3 ประชุมระดมสมอง 
 - การก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
  เมื่อมีการได้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้และส่วนเสียกับโรงเรียนแล้ว คณะครูจะน ามาประชุมระดมสมอง 
เพ่ือร่วมกันสังเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของแต่ละด้าน แต่ละบุคคล ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากนั้น
จะน าไปก าหนดเป็นพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของคุณธรรมอัตลักษณ์ใน แต่ละดา้นทั้ง ๓ ด้าน  

- การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย  
เมื่อได้ข้อมูลจากการสรุปพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกแล้ว คณะครูจะน ามาประชุมระดมสมองเกี่ยวกับ

คุณธรรมเป้าหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีคุณธรรมด้านใดที่มีการน ามาใช้ในการแก้ปัญหามาก
ที่สุด จะให้เป็นอันดับแรกของคุณธรรมเป้าหมายแล้วไล่เรียงกันลงมาตามลาดับ  โดยสรปุ การก าหนดคุณธรรม
เป้าหมายทั้ง ๓ ด้าน เรียงลาดับ ดังนี้ ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและมีวินัย  

4 การจัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
  เมื่อด าเนินการได้ครบตามข้ันตอนและกระบวนการของการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์แล้ว คณะครูจะ
น าเอาข้อมูลทั้งหมดมาใช้ในการจัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ทั้ง ๓ ด้าน เพ่ือน าไปประกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้ร่วมกันรับรู้และจะได้ร่วมกันปฎิบัติตามตารางคุณธรรมอัตลักษณ์  โดยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ได้สรุปการ
จัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ ดังนี้ 
 

การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก (จ านวนตามกลุ่ม) 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

 
ความซ่ือสัตย์ 

1. จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส 
2. พิจารณาความดีความชอบ
อย่างถูกต้อง เป็นธรรม 

1. เข้าสอนตรงเวลา 
2. ไม่คัดลอกผลงานทาง
วิชาการเพ่ือการมีและ
เลื่อนวิทยาฐานะ  

1. ไม่ลอกการบ้าน 
2. ไม่ลอกข้อสอบ 
3. เก็บของได้ส่งคืน 

 
ความรับผิดชอบ 

1. มีความประพฤติดี เป็นแบบ 
อย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. สอนเต็มเวลา 
2. ท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 

1. ส่งงานตรงเวลา 
2. ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จ 

 
 
 

มีวินัย 

1. แต่งกายถูกต้องตามวันที่
ก าหนด 
2. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

1. แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบวินัยและอยู่ใน
จรรยาบรรณของครู 

1. แต่งกายถูกระเบียบ 
2. วางรองเท้าอย่างเป็น
ระเบียบก่อนเข้าชั้นเรียน 
3. ท าความสะอาดเขต
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบช่วงเช้า
ก่อนเข้าแถว 



การก าหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 
 

1 การวางแผน/การจัดท าโครงงานคุณธรรม (การจัดท าแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน หรือ
แผนปฏิบัติการประจ าปี) 
  ผู้บริหาร ครู วางแผนพัฒนางานคุณธรรมข้ึนในโรงเรียน โดยมีนักเรียนเป็นทีมงานปฏิบัติงานร่วมกัน
ทั้งโรงเรียน มีการแต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติงาน ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย ระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของ
โรงเรียน เพื่อเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน จัดท าโครงงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ มี
การนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการ
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

2  การเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาปฏิบัติตามพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ทุกส่วนร่วมกัน
ก าหนดขึ้น ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนโดยการมาโรงเรียนตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
บริหารงานโดยใช้หลักความโปร่งใส สามารถพิสูจน์ได้ ครูผู้สอนมาโรงเรียนตรงเวลา รักษาระเบียบวินัยของ
ราชการได้จนเป็นปกติวิสัย ส่งผลให้ทั้งผู้ปกครองและและนักเรียนสามารถยึดเอาเป็นแบบอย่างที่ดีได้และ
น าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ได้ร่วมมือกันการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณธรรม โดยแต่ละคนต่างท าหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมาย คอยช่วยเหลือกัน ร่วมมือร่วมใจ
กัน พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม น่าอยู่ บรรยากาศดี เพ่ือจะได้ส่งผลให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรมด้าน 
ต่าง ๆ ของนักเรียน 
  4 การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ ในชั้นเรียน 
  คณะครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา มีการบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และทุกระดับชั้นเรียน ให้บูรณาการคุณธรรม เชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่
สอน ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การท างานกลุ่ม การท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระตามความสนใจ 
ผสมผสานกับการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่านโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียน
และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ โดยครูจะเป็นผู้คอยก ากับและให้ค าปรึกษาในการท างานต่าง ๆ ของนักเรียนตามที่
ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ และในบางชั้นจะมีคลิปวีดิโอส่งเสริมคุณธรรมให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนร่วมกัน
สรุปข้อคิดหรือคุณธรรมในเรื่องนั้น ๆ ก่อนที่ครูจะเชื่อมโยงเข้าสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือให้
นักเรียนเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งข้ึนและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน 
  5 การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ท าการบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชุมนุมลูกเสือเนตรนารี 
เป็นต้น โดยการให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือด าเนินกิจกรรมตามโครงงานคุณธรรมของกลุ่มตนเอง 
แล้วครูให้สรุปเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ เกมความซื่อสัตย์ 
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มเล่นเกม ค าพังเพยสุภาษิต แข่งขันกัน ความรับผิดชอบ  ได้แก่ ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่มีใครบังคับ ดูแลต้นไม้ในเขตพ้ืนที่บริการ ความมีวินัย ได้แก่ นักเรียนแต่งกาย



ถูกต้องตามกฎระเบยีบว่าด้วยการแต่งชุดลูกเสือ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมประกวด
มารยาทงาม กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา กิจกรรมตอบปัญหา ในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา เป็นต้น 
 

โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน 

 
เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

 
1 การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน 

  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทาง 
การด าเนินงานกัน โดยจัดให้มีการประชุมคณะครู เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเรื่องโรงเรียน
คุณธรรม ให้ทุกคนรับทราบนโยบาย เป้าหมายที่โรงเรียนจะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนัก และร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 

2 การสร้างแกนน า (ครู - นักเรียน) เพื่อเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา มีการสร้างแกนน าทั้งครูแกนน า และนักเรียนแกนน า เพ่ือเป็นผู้น าในการ
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย คัดเลือกครูแกนน าเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. แล้ว น ามาถ่ายทอดให้กับเพ่ือนครู และท าหน้าที่อบรมเพ่ือนครูในโรงเรียน และคัดเลือก
นักเรียนแกนน า เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าโครงงานคุณธรรม เพื่อน ามาขยายผลให้กับเพ่ือน ๆ โดย
มีครูแกนน าเป็นทีมงานของโรงเรียนที่ช่วยให้การด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ด าเนินการไปตาม
เป้าประสงค์ของโรงเรียน  ที่ก าหนดไว้ในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์และด าเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรมที่ 1  ความซื่อสัตย์ โครงงาน ความรู้คู่คุณธรรมน าชีวิต นักเรียนชั้น ม.1/1 
 โครงงานบัดดี้เลิกบุหรี่เปลี่ยนชีวิต นักเรียนชั้น ม.2/1 
 โครงงานของหายต้องได้คืน นักเรียนชั้น ม.5/2 
 โครงงานส่งงานครบ จบสวยแน่ นักเรียนชั้น ม.6/1 
คุณธรรมที่ 2  ความรับผิดชอบ โครงงานรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด นักเรียนชั้น ม.3/1 
 โครงงาน 3/2 ปลอดยาเสพติด นักเรียนชั้น ม.3/2 
 โครงงาน โรงเรียนสวยด้วยมือเรา นักเรียนชั้น ม.2/3 
คุณธรรมที่ 3  ความมีวินัย โครงงาน 3/3 ห่างไกลยาเสพติด นักเรียนชั้น ม.3/3 
 โครงงาน สามรู้ เลิกบุหรี่ นักเรียนชั้น ม.4/2 
 โครงงานเพราะเราคู่กัน นักเรียนชั้น ม.5/1 
 โครงงาน ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 
นักเรียนชั้น ม.5/3 



3 การนิเทศติดตามภายใน  และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ 
  โรงเรียนมีการนิเทศติดตามภายในอย่างสม่ าเสมอ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นทางการ ผู้บริหาร 
หัวหน้างานแต่ละฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง และร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันแก้ปัญหาท าให้ได้องค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนา
คุณธรรมอัตลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย และได้รับการนิเทศติดตามจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม   
ศึกษา เขต 9  ได้เข้ามาเยี่ยมเยือนและนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและ
ให้ค าแนะน า ติชม ในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือที่ทางโรงเรียนจะได้น าไปปรับปรุงแก้ไข
ต่อไปในอนาคต  เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับโรงเรียน ท าให้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียน เช่น การจัดท าคุณธรรมเป้าหมาย คุณธรรมอัตลักษณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
การใช้โครงงานคุณธรรมของนักเรียนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคุณธรรม ท าให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจแนวทาง
พัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณธรรมได้อย่างชัดเจน 

4 การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ  
  โรงเรียนได้มีการส่งเสริม สนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ แก่คณะครูและนักเรียน เพื่อ
เป็นขวัญและก าลังใจแก่ครูและนักเรียน เช่น การกล่าวชมเชยหน้าเสาธง การประกาศยกย่อง ชื่นชม มอบ
เกียรติบัตร ส าหรับกลุ่มท่ีด าเนินกิจกรรมได้ดี การมอบรางวัลหรือใบประกาศ ส าหรับกลุ่มที่ด าเนินกิจกรรมได้
ดีเยี่ยมและเป็นตัวอย่างได้ เป็นต้น 

  5 การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
  ผู้บริหารให้โอกาสทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ค าแนะน าให้โอกาสร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และ
ร่วมชื่นชมความส าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ขับเคลื่อน
กิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ โดยใช้แผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ ในการ
ปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของนักเรียนอย่างยั่งยืน รวมทั้งมอบหมายให้ครูประจ าชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนร่วมกันท าโครงงาน
คุณธรรมในชั้นเรียน ซึ่งเป็นโครงงานที่นักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกันเลือก ร่วมกันท าทุกคนมีส่วนร่วม ลงมือ
ปฏิบัติจริง ให้ครูบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้และแผนงาน/ โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน 
(Integrated learning process and plans) ที่ท าอยู่ให้ขับเคลื่อนไปสู่คุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนดที่สะท้อน
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  6 การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
  โรงเรียนได้ทบทวนวิเคราะห์หลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้โครงงานที่นักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกันเลือก ร่วมกันท าการบูรณาการคุณธรรมสู่
การจัดการเรียนรู้และแผนงาน / โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรม ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น โรงเรียนได้สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน ปัจจัยสู่ความส าเร็จ จุดเด่นจุดด้อยที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้จริงในครั้ง
ต่อไป 

 
 



7 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  จากการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทั้งโรงเรียนโดยใช้โครงงานคุณธรรม /กิจกรรมคุณธรรม 
การบูรณาการคุณธรรมสอดแทรกใน การเรียนการสอนและการท างานของบุคลากรในโรงเรียนที่ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนท า
ให้เกิดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนได้จัด
นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE โรงเรียนดีใกล้บ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานใน
โรงเรียน และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ และได้มีการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ เวบไซต์
ของโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้น าเสนอผลงานโครงงานที่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะด้วยการส่งประกวด
โครงงานคุณธรรม เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

8 การประเมินผลและการน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 
  โรงเรียนมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการตามตัวชี้วัด โดยใช้การสังเกต การสอบถาม การท า AAR 
ประเมินเชิงประจักษ์และตรวจสอบการด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมพบว่า ผู้บริหาร ครู มี
พฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น ตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
ส าเร็จลุล่วงอย่างดี เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี แต่ในส่วน 
ของนักเรียนพบว่ามีนักเรียนบางส่วนยังไม่ได้ผลตามเป้าหมาย มีนักเรียนมาโรงเรียนไม่ทันเข้าแถว ส่งงานไม่
ตรงเวลา ซึ่งคณะท างานจะได้รวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป 

9  การประชาสัมพันธ์ 
  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์วิธีการในการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นประโยชน์ต่อ 
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม
ให้กับนักเรียน ดังนี้ 

1. จัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทั้ง จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน 
โรงเรียน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2. บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมสอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
3. น าเสนอผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และจัดนิทรรศการทั้งภายในภายนอกโรงเรียน ใน

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมที่จัดขึ้น 
 

ผลการด าเนินงาน (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้) 
 

1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
  นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และการลงมือปฏิบัติโครงงานท าให้
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมรีะเบียบวินัย นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพ่ิมข้ึน รู้จักการท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม การ เป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้ก าหนด   

 
 
 
 



2 ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
  ครูมกีารพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในพัฒนางาน มาท างาน และ
เข้าสอนตรงเวลา พูดจาสุภาพ เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการสอน ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด 
ช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ 
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 

  3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
  ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นผู้น า ในการขับเคลื่อนพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรงเวลาและ
เต็มเวลา นิเทศการเรียนการสอนตามก าหนด พูดจาสุภาพ เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  4 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
  จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้แนวคิดหลักการรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ท า ให้เกิดองค์
ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีบทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ท าให้โรงเรียนได้รับรองผลการ
ตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ ๒ ดาว  นอกจากนี้โรงเรียนยัง
ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าอีกมากมาย เช่น รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่น ระดับประเทศ 

  5 ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 
  ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกมีการพัฒนาตนเองด้านความซื่อสัตย์ ด้านระเบียบ
วินัย และมีความรับผิดชอบ ท าให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ความร่วมมือในการดูแล 
นักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น 

  6 ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
  ชุมชนยอมรับในการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม และพร้อมให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน 
ต่างๆ ของโรงเรียน โดยโรงเรียนได้มีการประสานงานและมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี
การศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมที่ เป็นประโยชน์ เช่นกิจกรรมเข้าค่ายธรรมศึกษา 
กิจกรรมวันส าคัญ ได้แก่ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ เป็นต้น จนท าให้เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจที่ดีต่อ
กัน เกิดความรักและความภาคภูมิใจในโรงเรียนและชุมชน ทุกภาคส่วน ตระหนักและเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาคุณธรรมให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนโรงเรียนในด้านก าลังทรัพย์
บริจาคปัจจัยเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทีม่ีความประพฤติดีและมีฐานะยากจน 
  7 องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดจากการด าเนินงาน 
  ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ไปสู่คุณธรรมเป้าหมายหรืออัตลักษณ์ของโรงเรียนนั้นมี 
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ ทางโรงเรียน 
ได้สรุปองค์ความรู้และนวัตกรรมที่จะนามาใช้ในการดาเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้แก่ 
“โครงงานคุณธรรม” เข้ามาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งการขับเคลื่อน
กระบวนการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานั้นถูกขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กับการด าเนินงา
โครงงานคุณธรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ที่มีความสนใจในแต่ละกิจกรรมเพ่ือเป็นการมีส่วนร่วมในการ



ขับเคลื่อนกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยมิได้มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือคุณธรรมเป้าหมาย ๓ ประการหรือคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ภายใต้กรอบ
แนวคิดท่ีว่า“คิดดี ท าดี พูดดี สังคมดี” 
  บทเรียนที่เกิดจากการขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรมนั้น เครื่องมือที่ส าคัญคือ โครงงาน
คุณธรรม (Project Moral) เพ่ือกระตุ้นให้คณะครูและนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการท าความดี โดยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งโครงงานคุณธรรม จะต้องได้มาหรือ
เกดิจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติจริง 
(Learning by Doing) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาไปสู่การมีคุณธรรมเป้าหมาย ๓ ประการ หรือคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีวินัย อันจะน าไปสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างสมบูรณ์
และยั่งยืน 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
 

1 ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 
  โรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเป็นกระบวบการ 

2 หลักการบริหาร 
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา น ารูปแบบการบริหารจัดการ “TCWS  MODEL”ประกอบด้วยองค์ประกอบ  

ดังนี้ 
T หมายถงึ  Team การท างานเป็นทีม 

 C หมายถึง  Community ชุมชนมีส่วนร่วม 
W หมายถึง  Worth รู้คุณค่า รู้ตนเอง 
S หมายถึง  Sufficiency  ความพอเพียง ยั่งยืน 
 

 T : Team work (การท างานเป็นทีม ) การท างานเป็นทีมส าคัญเพราะในการท างานต้องอาศัย

ความร่วมมือ การเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้น ย่อมส่งผลดีต่องานที่ท า เชื่อว่าหากท างานเป็นทีม

เวิร์ค ผลที่ได้รับนั้นดีเสมอ 

C : Community (ชุมชนมีส่วนร่วม ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในทีมงาน และในชุมชน

เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอน มีความเป็นกัลยาณมิตร เกิดความรักสามัคคี สมานฉันท์ เป็น

เครือข่ายและพันธมิตรทางความรู้ และความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ คณะครู 

ผู้ปกครอง ชุมชน ฯ 

 W : Worth (รู้คุณค่า รู้จักตนเอง) นักเรียนรู้จักตนเอง ได้รับการบ่มเพาะคุณธรรมที่ดีงาม สามารถ
ประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของเพ่ือน ครอบครัว และชุมชน เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง สามารถด ารงตนได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 



 S : Sufficiency (ความพอเพียง ยั่งยืน )  นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ซึ่งเป็นคุณธรรม    
อัตลักษณ์ที่ปฏิบัติเป็นนิสัย และสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

3 บทบาทผู้บริหาร 
  ผู้บริหารโรงเรียน ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรม เป็นผู้นาในการขับเคลื่อน 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจให้ค าปรึกษากับคณะครูและ 
นักเรียนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

4 มีครูแกนน าและนักเรียนแกนน า 
  ครูแกนน าและนักเรียนแกนน าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรม ” ฝึกท าโครงงาน
คุณธรรม (Moral Project) แล้วน ามาขยายผลให้กับเพ่ือนในโรงเรียนเข้าใจ เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญ และเป็น
ทีมหลักในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 

5 ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล 
  การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายทั้งในโรงเรียน ครอบครัว 
และชุมชน ที่ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ 
นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีคุณธรรมจึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
มากขึ้น 

6 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน แบบกัลยาณมิตรจาก ครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ร่วมกันสะท้อน

ผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันแก้ปัญหาท าให้ได้องค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

1. โครงการตามนโยบายมีมาก เป้าหมาย
คล้ายคลึงกันเช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการ 
โรงเรียนสุจริต ท าให้ครูและบุคลากรมีภาระงาน 
มากขึ้น ท าให้ท างานได้ไม่เต็มที่ 

ให้ครูบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้และแผนงาน / 
โครงการ หรือกิจกรรมของโรงเรียน ที่ท าอยู่ปรับเข้ากับ
งานนโยบายของหน่วยงานให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนด  
 

 
การด าเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

  โรงเรียนบูรณาการกิจกรรมในแผนงานหลักของโรงเรียนเข้ากับกิจกรรมแผนงานจากหน่วยงานต้น
สังกัดและการท างานปกติเพ่ือลดภาระงาน ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ซ้ าซ้อน 
 



ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น 
  จากการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนท าให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการท างานทุกขั้นตอน มี 
การวางแผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารให้ความส าคัญและเป็น 
ผู้น าในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ครูมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี 
ส่วนร่วมในพัฒนางาน นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติ 
โครงงานท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รู้จักการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดีโรงเรียนมีการปรับปรุ งและพัฒนา 
บริเวณโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่นน่าอยู่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จากการปฏิบัติโดยใช้แนวคิด หลักการ รูปแบบและ
วิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ท าให้
เกิดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใช้ในการ พัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีนวัตกรรม 
สร้างสรรค์คนดี ได้แก่  โครงการเด็กดีศรีตลิ่งชัน เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์คุณงามความดี  พฤติกรรมของ 
นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น นักเรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิต พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือสังคมได้ ชุมชน
ให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมร่วมกัน 
 
 
 
      ลงชื่อ.................................................................ผู้รายงาน 
                       (  นางนิลวรรณ  โพธิ์ศรี  ) 
                         คร ูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
   
 
      ลงชื่อ.................................................................ผู้รายงาน 
                            (  นายสิน  อารยะจารุ) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
 
 
      ลงชื่อ.................................................................ผู้รายงาน 
                        ( นางสาวณาตยา  กลิ่นจุ่น ) 
                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

                     โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.. 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



หนังสือรับรอง/ประกาศผลการตรวจสอบของ สพท. หรือ RT/เกียรติบัตรที่ผ่าน 
การประเมินระดับ 2 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักกับคร ูผู้ปกครอง นักเรียน  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมการค้นหาปัญหาและสาเหตุ 
การประชุมเพื่อก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ด้านคุณธรรมในการแก้ไขปัญหา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมการด าเนนิงานการก าหนดกิจกรรมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



การจัดท าเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ วารสารหนังสือ และอื่น ๆ 

โรงเรียนมกีารจัดท าอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ มีเพจเฟสบุ๊ค ชื่อ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ซึ่งเป็นช่อง

ทางการ ติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ผลงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอก ได้รับทราบ การด าเนินกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของโรงเรียน กลุ่มไลน์ห้องเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดท าป้ายแสดงคุณธรรมอัตลักษณ์ไว้อย่างชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ได้ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) เผยแพร่ข้อมูลการท าโครงการโรงเรียนคุณธรรม 

และสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง  โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ และโรงเรียนอ่ืนๆที่มาศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้น าเยาวชนด้านคุณธรรม 
 

  โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา ได้ด าเนินการคัดเลือกครูแกนน าเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรม เพื่อให้ความรู้
ความสามารถ และเข้าใจในการด าเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และครูแกนน าสามารถขยายผลให้กับ
นักเรียนแกนน าในโรงเรียนได้ 

 
 

ครูแกนน าอบรมอบรมการท าโครงงานคุณธรรม 
ขยายผลให้กับนักเรียนแกนน าในโรงเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  



 
ครูแกนน าอบรมอบรมการท าโครงงานคุณธรรม 

ขยายผลให้กับนักเรียนแกนน าในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



  

  

  

 
 

จัดอบรมนักเรียนแกนน ามารยาทงาม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงงานคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอืน่ได้ 
 
 

การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 

 
 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 9 
การแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรม งานศิลปหตัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

  

 
การน าเสนอโครงงานคุณธรรม 

เร่ือง ต้นกล้าคุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



นักเรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีในการจัดกจิกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 
หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 
 
 

สภานักเรียนต้นแบบจิตอาสา รับผิดชอบ  มีวินัย  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กองลูกเสือโรงเรียนตลิ่งชนัวิทยาต้นแบบความมีวนิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ห้องเรียนคุณภาพต้นแบบความรับผิดชอบ 
 
 
 

  ห้องเรียนคุณภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างวินัยเชิงบวกในการรับผิดชอบหน้าที่ในฐานะเป็นสมาชิกใน
สังคมห้องเรียน ให้แก่ผู้เรียนทุกคนจนเป็นนิสัย ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยใช้ T 
C W S Model ในการด าเนินกิจกรรม มีการเรียนรู้ในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนใน
เชิงบวก รู้จักการท างาน มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวและเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัญหา 
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จนเป็นอัตลักษณ์ของตนเองอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

คัดเลือกตัวแทนครูเข้ารับการอบรมครูแกนน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

  

  

 
 

   โครงการพัฒนาจริยธรรมคุณครูวิทยากร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ตามแนวทางมูลนิธิยวุสถริกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ผลงาน / รางวัลคุณธรรมระดับต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       นายพิสิฏฐ์  อุมัน นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
    ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ชมเชยระดับประเทศ ประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน โครงงานคุณธรรม  เพลงคุณธรรม    เล่านิทานคุณธรรม  
ประกวดมารยาท งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งท่ี 6 



มีเกณฑ์การตรวจสอบ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว  (ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) เป็นผู้ตรวจสอบ) 

เกณฑ์การตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน QR code 
 
1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 

 

 
ใบสมัคร 
 

 

 

 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาโรเรียนคุณธรรม สพฐ./เอกสารประกอบ ระดับ 3 ดาว 
 

 
เล่มรายงาน 
 
 

 

 
3. มีการดําเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรม ในระดับ 2 ดาว ครบทุกข้อ 
 
 

 
เล่มรายงาน 
 

 

 
4. โรงเรียนมีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่อง 
     - กิจกรรมเด็กดีศรีฟ้าดำ 
     - กิจกรรมทักษะชีวิต 
     - กิจกรรมปรบมือให้คนเก่ง 
     - กิจกรรมวิถีพุทธ วิถีธรรม 
     - กิจกรรมลูกเสือสร้างวินัย 
     - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
     - กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
     - กิจกรรมโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
 

 
แผนภูมิการดำเนินงาน 
ปฏิทินงาน/แผนการนิเทศ/
ประเมินผล 
 
 

 

 



มีเกณฑ์การตรวจสอบ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว  (ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) เป็นผู้ตรวจสอบ) 

เกณฑ์การตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน QR code 
 
5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดําเนินงานด้านคุณธรรม มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. และนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม 

 

 
เอกสารประชาสัมพันธ์ 
เอกสาร/หลักฐาน/ 

 
 

 

 
6. โรงเรียนมีการจัดทําเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ วารสารหนังสือ และอ่ืน ๆ 
 
 

 
รูปแบบ/แนวทางท่ี
สถานศึกษาสร้างเครือข่าย 

 

 
7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 
 
 

 
รูปภาพกิจกรรม/ 
คำสั่งโรงเรียน 
เล่มโครงงานคุณธรรม 
 

 

 
8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นําเยาวชนด้านคุณธรรม 
 
 

 
รูปภาพกิจกรรม/ 
 

 

 
9. โครงงานคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ 
 
 

 
เล่มรายงาน 

 

 



มีเกณฑ์การตรวจสอบ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว  (ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) เป็นผู้ตรวจสอบ) 

เกณฑ์การตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน QR code 
 
10. นักเรียนเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
 

 
เกียรติบัตร/รูปภาพ 

 

 
11. นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่าง ๆ 
 
 

 
รูปภาพ/เกียรติบัตร 

 

 
12. ครูมีผลงานและนําผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

 
รูปภาพ/เกียรติบัตร 

 

 
13. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรม / คำสั่ง 

 

 

 
14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม 
 
 
 

 
แบบสรุปโครงการ 

 

 

 



มีเกณฑ์การตรวจสอบ   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว  (ทีมเคลื่อนที่เร็ว (RT) เป็นผู้ตรวจสอบ) 

เกณฑ์การตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน QR code 
 
 
15. กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน 
 

 

 
 

เอกสาร/คำสั่ง/ภาพถ่าย 
 

 

 
 
16. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) 
 
 

 
 

แบบสังเกต/ประเมิน 

 

 

 


