
 



 

 
 

คำนำ 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ของโรงเรียนอู ่ทองฉบับนี้           
เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนอู่ทองได้ดำเนินการตามแนว
ทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้ และเห็นความสำคัญของการทำความดี เกิดพฤติกรรมดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณธรรม            
อัตลักษณ์ ของโรงเรียน เกิดการพัฒนา และสร้างสังคมแห่งความดีอย่างยั่งยืน 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว ของโรงเรียนอู่ทอง
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และ
นักเรียนของโรงเรียนอู่ทอง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ส่งเสริมให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดีทุกประการ 

 
โรงเรียนอู่ทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบัญ 

หน้า 
ใบสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว    ก 
ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น  ๑ 
โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว    ๓ 
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์ระดับ ๒ ดาว ๔ 

- โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง ๔ 
- โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรม 
  ในการแก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน 
  ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๖ 
- โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม ๗ 
- โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ๘ 
- นักเรียนประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๘ 
- ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ๙ 
- มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน  ๙ 
- โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝัง ปฏิบัติด้านคุณธรรม ๑๐ 

โรงเรียนมีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ที่ผ่านการพัฒนาตอ่เนื่อง ๑๑ 
โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม ๑๒ 
โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ วารสารหนังสือ และอ่ืน ๆ ๑๔ 
โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน ๑๕ 
โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม ๑๖ 
โครงงานคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ ๑๘ 
นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิด 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ๒๒ 
นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่าง ๆ  ๒๔ 
ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ๒๕ 
ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอื่น ๒๖ 
โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมด้านคุณธรรม ๒๗ 
กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน ๒๘ 
นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีท่ีขอรับการตรวจสอบ) ๒๙ 
การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๓๑ 



 

 
สารบัญ (ต่อ) 

         หน้า 
วิธีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ๓๒ 
การกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย ๓๔ 
โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน         ๓๕ 
เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย       ๓๗ 
ผลการดำเนินงาน (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้)       ๓๙ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ         ๔๑ 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ         ๔๒ 
การดำเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ      ๔๒ 
ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น          ๔๓ 
ภาคผนวก           ๔๔ 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญภาพ 
หน้า 

ภาพประกอบที ่๑ แสดงวงจรการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนอู่ทอง ๕ 

ภาพประกอบที ่๒ แสดงนวัตกรรม SMILE Model  ๑๑ 

ภาพประกอบที ่๓ แสดงแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม  
    ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.       ๑๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบัญตาราง 

หน้า 
ตารางประกอบที่ ๑ แสดงโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน  18 

ตารางประกอบที่ ๒ แสดงรายชื่อนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ๒๒ 
ตารางประกอบที่ ๓ แสดงจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

    ตามคุณธรรมอัตลักษณ์        ๒๙ 

ตารางประกอบที่ ๔ แสดงผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ๓๐ 

ตารางประกอบที่ ๕ แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการเทิดพระคุณบูชาครู  ๓๐ 

ตารางประกอบที่ ๖ แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการพลเมืองดีศรีสังคม  ๓๑  

ตารางประกอบที่ ๗ แสดงการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.    ๓๑ 

ตารางประกอบที่ ๘ แสดงโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน       ๓๕ 

ตารางประกอบที่ ๙ แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบสมัคร 
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อมูลทั่วไป  
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอู่ทอง เลขท่ี ๙ หมู่ ๙ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๕๑๐๔๖, ๐๓๕-๕๕๑๔๘๔ โทรสาร ๐๓๕-๕๖๕๖๐๑ 
E-Mail: Uthongschool@hotmail.com UThong999@thaimail.com   
Webside: http://www.u-thong.ac.th 
สมัครเข้ารับการยกระดับคุณภาพ    ระดับ  ๒  ดาว  
      ระดับ  ๓  ดาว 
      ระดับ  ๔  ดาว 
      ระดับ  ๕  ดาว 
โรงเรียนผ่านการตรวจสอบคุณภาพระดับ ๒ ดาว ตามประกาศของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๙ ที ่ศธ ๐๔๒๓๙ / ๖๐๕๗ ลงวันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว  
มีความประสงค์ขอรับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว  
จำนวนครู/อาจารย์ทั้งหมด ๑๔๒ คน, จำนวนนักเรียน ๒,๙๐๕ คน, จำนวน ๗๑ ห้องเรียน  
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ - ๘๐๕๘๘๗๙  อีเมล์ ch.pikul05@gmail.com  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววีราภรณ์  วงศ์คนดี 
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๗ - ๐๗๐๘๖๐๙  อีเมล์ weeraporn.pare@gmail.com  
 
ชื่อนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ของโรงเรียน คือ นวัตกรรม SMILE Model โรงเรียนอู่ทองได้ดำเนินงานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการพัฒนาความเจริญทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์วิสัยทัศน์ของงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ว่า “เครือข่ายร่วมประสาน 
คุณธรรมพื้นฐานนำปัญญา วิถีพุทธคู่การศึกษา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และนำรูปแบบ SMILE Model        
มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาความเจริญ
ทางดา้นศาสนา ดังนี้ 
 Superb ใส่ใจ ใกล้ชิด ช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพศิษย์สู่ความเป็นเลิศ 
 Moral ปลูกศีล ปลูกธรรม นำพาศิษย์ ใช้ชีวิตได้ถูกทาง  
 Induce เครือข่ายร่วมสร้างสรรค์ ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไข  

Learning พัฒนาร่างกาย จิตใจ สร้างภูมิคุ้มภัย พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  
 Employment พัฒนาทักษะชีวิต สร้างโอกาสให้ศิษย์ได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัด 
 

ก 

http://www.u-thong/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปถ่าย/รูปวาด แผนที่ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
ลงชื่อ............................................................... 

                                                                         (นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ) 
                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง 
                                                                   วันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอู่ทอง เลขท่ี ๙ หมู่ ๙ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐    
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ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 
ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 
 1. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง 
 สภาพแวดล้อม 
 โรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 23 มีนาคม 
2497  ในเนื้อที่ 45 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภออู่ทอง                
อยู่ในสหวิทยาเขตทวารวดี ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้  มีอาคาร
และสถานที่ที่เพียงพอ เน้นเรื่องความปลอดภัย และมีการป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ
สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบมีไม้ยืนต้น ไม้ประดับ พืช ผักสวนครัว มีที่นั่งพักผ่อน บริเวณใต้ต้นไม้และสวนป่า จัด
บรรยากาศในห้องสมุดและหน้าห้องสมุดร่มเย็นเหมาะสมแก่การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
 บรรยากาศของโรงเรียน 
 สภาพบรรยากาศโดยรวม  มีอาคารเรียน อาคารประกอบ หอประชุม ที่วางผังที่ตั้งเป็นระเบียบ มีต้นไม้          
ร่มรื่น ตลอดระยะเวลา 6๕ ปี โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้สงบ ร่มรื่น และพร้อมต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนา
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับความนิยมทั้งภายในจังหวัดและจังหวัด
ใกล้เคียง นักเรียน ครู ผู้บริหารได้รับได้รับรางวัลทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและ
ระดับชาติ ซึ่งปัจจุบัน มีผู้บริหาร 5 คน ครูผู้สอน 142 คน นักเรียน 71 ห้องเรียน จำนวน 2,905 คน   
 สภาพชุมชนใกล้เคียง 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะธุรกิจร้านค้า  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่               
ร้านขายอาหาร ร้านถ่ายเอกสาร ร้านขายของชำ อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย รับจ้าง พนักงานบริษัท        
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีการเสนเรือน  
บุญบั้งไฟ บริเวณโดยรอบประกอบด้วยวัด ที่ตั้งหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน โรงงานและองค์การบริหาร   
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองโบราณอู่ทอง (อพท.) ที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างรอบด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ ที่โดดเด่น คือ                 
การเปิดโอกาสให้นักเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้ฝึกประสบการณ์มากกว่า 40 หน่วยงาน 
อย่างต่อเนื่อง และมีการประสานความสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียงเพื่อลดมลพิษท่ีรบกวนการเรียนรู้ของนักเรียน 

แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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และการทำงานของบุคลากร มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อยู่กันอย่างครอบครัว
เดียวกัน ทั้งนี้ชุมชนโดยรอบจะช่วยสอดส่องดูแลนักเรียนอีกด้วย 
 สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 
 จากการสอบถามนักเรียนถึงสภาพปัญหาของนักเรียนในโรงเรียนอู่ทอง และข้อมูลจากครูที่ปรึกษา               
ทุกห้องเรียน พบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านคุณธรรม ได้แก่ การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ความไม่ตรงต่อเวลา มาสาย              
เข้าห้องเรียนช้า การสูบบุหรี่ ทะเลาะวิวาทแต่งกายผิดระเบียบ การใช้โทรศัพท์ไม่เป็นเวลา การเล่นเกม การส่งงาน
ล่าช้า การเขียนเล่นบนโต๊ะเรียนและสถานที่ต่าง ๆ การเล่นการพนัน ปัญหาชู้สาว หนีเรียนในบางวิชา เป็นต้น 
ถึงแม้ปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับนักเรียนส่วนน้อย แต่ทุกปัญหาคือปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข 
อย่างเร่งด่วน โดยผู้บริหาร และครูร่วมกันประชุมเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ประสานความร่วมมือ
กับสภานักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน จากการประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุป พบว่า 
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากนักเรียนขาดความรับผิดชอบ ขาดการมีระเบียบวินัยในตนเอง และไม่เห็นคุณค่าของการ
สร้างความดี ทั้งนีทุ้กฝ่ายได้ร่วมกันหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง 
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1. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /เอกสารประกอบระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียนอู่ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ตามเกณฑ์ระดับ 3 ดาว 
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3. มีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรม ในระดับ 2 ดาว ครบทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 โรงเรียนจัดทำแผนปฏบิัติการประจำปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 
 ในกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมกัน
พิจารณาผ่านการแสดงความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรและผู้มีส่วนเกี ่ยวข้อง  นำข้อคิดเห็นที ่ได้เพิ่มเติม 
มาปรับปรุงแก้ไขจากนั้นนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการสื่อสารเพื่อเผยแพร่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยใช้การสื่อสารหลายรูปแบบทั้งการประชุม
ชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง ชี้แจงให้นักเรียนทราบเป็นระยะ ในการประชุมประจำ
สัปดาห์การประชุมผู้นำหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ของโรงเรียนตามโครงสร้างการบริหารงาน หนังสือเวียน 
วารสารโรงเรียน เว็บไซต์ (Website) และไลน์ (Line) ของโรงเรียน มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
การนำวิสัยทัศน์ไปใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง ส่วนสำคัญ คือ การที่ผู้บริหารสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในการประชุม
ทุกครั้ง โดยเฉพาะเรื่องงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการจัดทำโครงการ และ
กิจกรรมด้านคุณธรรมทุกปีการศึกษา เช่น โครงการเทิดพระคุณบูชาครู กิจกรรมเยาวชนดีเด่น กิจกรรมปลูก 
ต้นกล้าในนาบุญ เสริมสร้างทุนให้ชีว ิต บรรพชาสร้างคุณธรรม ใฝ่ใจเรียนรู้  กิจกรรมค่ายผู ้นำส่งเสริม 
ความเป็นประชาธิปไตย กิจกรรมคนดีต้องมีที่ยืน โครงการพลดีศรีสังคม กิจกรรมปลูกปัญญาพัฒนาจิต โครงการ
ต้นกล้าคุณธรรม โดยมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีอย่างต่อเนื่อง การจัดโครงการส่งเสริม 
ด้านคุณธรรม จะดำเนินการต่อเนื่องทุกปีโดยคำนึงอยู่เสมอว่าโรงเรียนอู่ทองเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  
ประจำอำเภอ เป็นสถานศึกษาที่ชุมชนให้ความเชื่อถือ การปฏิบัติงานจึงต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี  และมี
ความสามัคคีของบุคลากร เพ่ือให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังภาพประกอบที่ 1 
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 ภาพประกอบที ่๑ แสดงวงจรการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนอู่ทอง 
 

 ทั้งนี้โรงเรียนอู่ทองได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนาความเจริญ
ทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ
โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์วิสัยทัศน์ของงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมที่ว่า “เครือข่ายร่วมประสาน คุณธรรมพื้นฐานนำปัญญา วิถีพุทธคู่การศึกษา สู่การพัฒนา
อย่างยั ่งยืน” โรงเรียนอู ่ทองได้พัฒนางานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื ่อง  กำหนดเป็นนโยบาย           
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนงานตามโครงการ ตามบริบทของสถานศึกษา และปฏิบัติตามแผนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และนำรูปแบบ SMILE Model มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื ่อนการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาความเจริญทางด้านศาสนา 
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3.2 โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา
กำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 โรงเรียนอู่ทองมีการ PLC เพื่อค้นหาปัญหา สาเหตุ และวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา โดยผู้บริหาร 
ครู และนักเรียนร่วมกันกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ซึ่งทุกคนในโรงเรียนได้ทำความเข้าใจเรื่องคุณธรรม และ
จริยธรรม จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนส่งแบบรายงานให้แก่หัวหน้าระดับชั้นเพื่อรวบรวมข้อมูลนักเรียนของเป็นระดับชั้น  
หัวหน้าระดับชั้นส่งต่องานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสรุปข้อมูลของนักเรียน ครู และผู้บริหาร โดยคุณธรรม 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ความพอเพียง ซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ที่ได้นั้น มีสาเหตุมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และต้องการแก้ไขปัญหานั้น ๆ อย่างเร่งด่วน มีการกำหนดพฤติกรรม
บ่งชี้เชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อให้การพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม
เป็นรูปธรรม ชัดเจน ทำได้จริง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
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3.3 โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
 โรงเรียนอู่ทองมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน ดังนี้ 
 ๓.๓.๑ กิจกรรมภายในโรงเรียน 
  ๓.๓.๑.๑ โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
   - กิจกรรมปลูกจิตรวมใจน้องใหม่อู่ทอง 
   - กิจกรรมปลูกปัญญาพัฒนาจิต 
   - กิจกรรมคุณธรรมผู้นำเยาวชน 
  ๓.๓.๑.๒ โครงการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   - ค่ายภาวะผู้นำส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
  ๓.๓.๑.๓ โครงการแกนนำเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
   - กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
  ๓.๓.๑.๔ โครงการพลเมืองดีศรีสังคม 
   - กิจกรรมพลเมืองดีตามวิถีสังคม 
  ๓.๓.๑.๕ โครงการ UT TO BE NUMBER ONE   
   - อบรมแกนนำ UT TO BE NUMBER ONE 
  ๓.๓.๑.๖ โครงการสถานศึกษาสีขาว 
   - ห้องเรียนสีขาว 
 ๓.๓.๒ กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
  ๓.๓.๒.๑ โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
   - กิจกรรมปลูกศีลธรรมสัญจร 
  ๓.๓.๒.๒ โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
   - กิจกรรมปลูกศีล ปลูกธรรม นำสมาธิ สร้างสติปัญญา 
  ๓.๓.๒.๓ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   - กิจกรรมปลูกต้นกล้าในนาบุญ เสริมสร้างทุนให้ชีว ิต บรรพชาสร้างคุณธรรม  
ใฝ่ใจเรียนรู้ 
  ๓.๓.๒.๔ โครงการ UT TO BE NUMBER ONE   
   - กิจกรรม TO BE camp  
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3.4 โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
 โรงเรียนอู่ทองมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และปลูกฝังนักเรียนในทุกห้องเรียนทุกระดับชั้น 
โดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นละ 1 คาบต่อสัปดาห์ มีการปลูกฝัง และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทุกวันในเวลาหลังเลิกแถวกิจกรรม 
หน้าเสาธงจากครูที่ปรึกษา และครูหัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษามีการติดตาม และกระตุ้นเรื่องการปฏิบัติตน 
ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ครูผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
วิถีพุทธ ในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนสวดมนต์ ทำสมาธิก่อนเข้าเรียนวิชาแรก 
ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ครูประจำวิชาใช้หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ในห้องเรียน เพื่อให้ทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณธรรม ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ควบคู่กับการดำเนินงานด้านวิถีพุทธ เพราะเชื่อว่าแนวทางพระพุทธศาสนาจะสามารถ ขัดเกลาจิตใจ สนับสนุน
และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
      นักเรียนโรงเรียนอู่ทองปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยจะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
รู้จักหน้าที่ของตน ทั้งหน้าที่การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หน้าที่การเป็นศิษย์ที่ดีของครู และหน้าที่การเป็นพลเมือง     
ที่ดีของสังคม รักษาระเบียบวินัย กฎของโรงเรียน กฎของสังคม ประพฤติตนภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง ทางสายกลาง และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ โดยนักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างน้อย 1 ด้าน            
คือ ด้านการมีความรับผิดชอบ ด้านการมีระเบียบวินัย และด้านการมีความพอเพียง รวมทั้งการประพฤติ           
ปฏิบัติตนตามกรอบแนวคิดคุณธรรม ๕ ประการ ทั้งนี้ผลจากการปลูกฝัง กระตุ้น และสนับสนุนให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของการทำความด ีทำให้สถิติการทำความดีของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาที่เกิดจากการขาดระเบียบวินัย การขาดความรับผิดชอบของนักเรียน
ลดลง นักเรียนเป็นผู ้มีจ ิตอาสาช่วยเหลือคนอื ่นและสังคมมากขึ ้น  ทั ้งนี ้การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี                   
ได้หรือไม่นั้น ขึน้อยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน 
 
 



9 
 
 

 

3.6 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ 
ได้กำหนดนโยบายให้ทุกวิชาต้องมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ                
ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตอาสา การปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน            
เพื่อนำไปสู่อุดมการณ์คุณธรรมจนนักเรียนเกิดลักษณะนิสัยที่ดี  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูผู้สอน 
ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ให้แก่นักเรียน และมีการบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือนำไปพัฒนากิจกรรมที่จะสามารถปลูกฝังนักเรียน
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ต้องให้รองผู้อำนวยการ                   
ฝ่ายบริหารงานวิชาการตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ การบันทึกหลังสอน มีการนิเทศการเรียนการสอน    
และตรวจสอบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแก้ไขผลการเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น และจบหลักสูตรครบ 100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.7 มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน 
 จากการสำรวจสภาพปัญหาด้านคุณธรรม โดยระดมความคิด ร่วมกันแสดงความคิดเห็น สรุปปัญหา        
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และห้องเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอด หาสาเหตุ และหาแนวทางวิธีแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
แต่ละระดับชั้น โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการแกนนำ แต่ละระดับชั้น วางแผนกำหนดประเด็นปัญหาตามวุฒิภาวะ
ของนักเรียนและบริบทของแต่ละห้องเรียน ซึ่งมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทาง
การจัดทำโครงงานที่ถูกต้องให้แก่นักเรียน โดยประสานความร่วมมือกับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และผู้ปกครอง                     
เพื่อร่วมกันวางแผนจัดทำโครงงานคุณธรรม และหาแนวทางที่ดีที ่สุดในการแก้ไขปัญหาตามประเด็นนั้น ๆ               
นักเรียนแต่ละห้องเรียนจะดำเนินการจัดทำโครงงานคุณธรรมอย่างน้อยห้องเรียนละ 1 โครงงาน โครงงาน
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คุณธรรมทุกโครงงานนักเรียนจะต้องร่วมกันคิดเอง เลือกเอง วางแผนเอง ปฏิบัติด้วยตนเอง แก้ไขปัญหา               
และพัฒนาโครงงานด้วยตนเอง เก็บรวมรวบข้อมูลในทุกขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีเอกสาร
ร่องรอยหลักฐานอย่างชัดเจน โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานการจัดทำโครงงาน
คุณธรรมเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ทุกโครงงานคุณธรรมทั้ง 70 โครงงาน เป็นโครงงานที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียนทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝังปฏิบัติด้านคุณธรรม 
            จากสภาพโดยรอบของโรงเรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ              
โดยเน้นความสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และเอ้ืออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ในทุกด้าน 
มีลานธรรมเพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกสมาธิ ฝึกสติ ฝึกจิตใจให้สงบ มีห้องพระพุทธศาสนาในการจัดการเรียน          
การสอนโดยครูผู ้สอนและพระสอนศีลธรรม มีการจัดทำป้ายนิเทศ ป้ายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา                         
วาทะธรรม พุทธศาสนสุภาษิต บอร์ดให้ความรู้และต้นสาระบริเวณสวนป่าต้นสาระซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีคิวอาร์โค้ด  
นักเรียนสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อศึกษาหาความรู้เรื ่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างง่ายดาย 
ตอบสนองความต้องการของนักเรียนยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และสามารถนำหลักธรรมที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน             
มีการจัดสถานที่ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้สวดมนต์ แผ่เมตตา อบรมคุณธรรมจริยธรรม และยกย่องชมเชย
นักเรียนที่มีพัฒนาการที่ดีข้ึนทั้งด้านการเรียน และความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นที่น่ายกย่อง กระทำตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี โดยกำหนดเป็นชั่วโมงคุณธรรม มีการยกย่องชมเชยนักเรียนผู้ทำความดีหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ  เช่น 
การทำความดีเรื่องเก็บเงินและของมีค่าแล้วส่งคืนเจ้าของ การทำความดีมีจิตอาสาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียน
และหน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือ โดยในทุกสถานที่จะมีการปลูกฝังให้สมาชิกทุกคนร่วมกันดูแลรักษา  
ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
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4. โรงเรียนมีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่อง 
 โรงเรียนอู่ทอง ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ควบคู่กับการ
พัฒนางานด้านโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือกับเครือขา่ย
ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์ อาทิ 
โรงเรียนคุณธรรมระดับ  ๒ ดาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (O-BECQA) จากกระทรวง ศึกษาธิการ รางวัล ระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภท
สถานศึกษาขนาดใหญ่จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน และผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสี่ ระดับดีเยี ่ยม ทุกมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
 ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์วิสัยทัศน์ของงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ว่า “เครือข่ายร่วมประสาน 
คุณธรรมพื้นฐานนำปัญญา วิถีพุทธคู่การศึกษา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โรงเรียนอู่ทองได้พัฒนางานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง กำหนดเป็นนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนงานตามโครงการ 
ตามบริบทของสถานศึกษา และปฏิบัติตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำนวัตกรรม SMILE Model                
มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาความเจริญทางด้าน
ศาสนา ดังภาพประกอบที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ ๒ แสดงนวัตกรรม SMILE Model 
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การดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบ SMILE Model มีแนวทาง วิธีการ และจุดมุ่งหมายที่สัมพันธ์กับบริบท
ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนและตัวผู้เรียน ดังนี้ 
S : Supert  คือ ใส่ใจใกล้ชิด ช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพศิษย์สู่ความเป็นเลิศ โดยโรงเรียน                        
                                  อู่ทองได้จัดกิจกรรมตามโครงการแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับนักเรียน 
   สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อค้นหาศักยภาพของนักเรียนและพัฒนาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ
   อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรมที่เหมาะสม 
M : Moral  คือ ปลูกศีล ปลูกธรรม นำพาศิษย์ใช้ชีวิตให้ถูกทางโดยจัดกิจกรรมซึ่งมีลักษณะที่เกี่ยวข้อง
   กับการส่งเสริมหลักคุณธรรมให้แก่นักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักรู้ นำไปสู่
   การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมในชีวิตและเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้อีกทางหนึ่ง 
I : Induce  คือ เครือข่ายร่วมสร้างสรรค์ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขดำเนินการประสานงานกับทุกฝ่าย 
   ที่เกี่ยวข้อง เช่น วัด องค์กรส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาภายนอก เป็นต้น เพื่อส่งเสริม  
   ทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน เพื ่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไข  
   ในส่วนผู้เรียนอาจจะยังบกพร่อง 
L : Learning  คือ พัฒนาร่างกาย จิตใจ สร้างภูมิคุ้มภัยพร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
   ที่ ๒๑ ดำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนที่มีความแตกต่าง 
   ทั้งด้านร่างกาย ความคิด สติปัญญา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน  
   มีสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต ให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่พบเจอ 
E : Employment  คือ พ ัฒนาทักษะช ีว ิต สร ้างโอกาสให ้ศ ิษย ์ได ้ศ ึกษาต ่อหร ือประกอบอาชีพ 
   ตามความถนัด โดยดำเนินการจัดกิจกรรมที่สอดรับกับความต้องการ สร้างความภูมิใจ 
   ในตนเอง รู้จักและตระหนักถึงผลที่ได้ นำไปสู่การคิดหาวิธีหรือจัดการกับปัญหาและ
   พัฒนาตนเองไปตามศักยภาพตามความถนัดที่แท้จริง 
 นวัตกรรม SMILE Model เกิดจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการศึกษาข้อมูล ร่วมกันปฏิบัติ 
สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาจนได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นแนวทางและกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถ ใช้ใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดี 
 
5. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม 
 การดำเนินงานด้านคุณธรรม มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม โรงเรียนอู่ทองมีการกำหนดแผนการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี้ 
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ภาพประกอบที่ ๓ แสดงแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมได้ดำเนินงานตามนโยบายต้นสังกัด และนโยบายของสถานศึกษา  
อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งประชุมเพื่อทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาทุกครั้ง นำผลมาปรับปรุง 
และวางแผนการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจ และชี้แจงการดำเนินงานให้แก่ครู  
ที่ปรึกษาเพื่อขยายผลไปสู่นักเรียนทุกคน กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน ครู และผู้บริหาร รวบรวมข้อมูล 
และกำหนดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และนำแผนงานสู่การปฏิบัติโดยใช้โครงงาน
คุณธรรมที่สอดรับกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้จัดทำโครงงานคุณธรรม โดยมีครูที่ปรึกษา
เป็นผู้ให้การสนับสนุน แนะนำ และดูแลช่วยเหลือ หัวหน้าระดับชั้นทำการนิเทศ ติดตามเป็นระยะ ๆ ในด้าน  
การดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นผู้ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ มีการนำเสนอโครงงานคุณธรรมเพ่ือสรุปผล และประเมินผลการดำเนินงานของทุกระดับชั้น 
หัวหน้าระดับชั้น และงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผล และวิเคราะห์ผล
การดำเนินงาน รายงานผลให้แก่ผู้บังคับบัญชา นำข้อมูลย้อนกลับมาวิเคราะห์ และปรับปรุงการดำเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไป 
 

6. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ วารสารหนังสือ และอ่ืน ๆ 
 โรงเรียนอู่ทอง ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนคุณธรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน          
โดยมีการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านคุณธรรม ผ่านหลายช่องทาง ดังนี้  
 - เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องในด้านคุณธรรม โดยผ่านทาง Website ของโรงเรียน 
www.u-thong.ac.th 
 - เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านคุณธรรม โดยผ่านทาง Facebook โรงเรียนอู่ทอง 
 - เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านคุณธรรม โดยผ่านทาง กลุ่ม Line ของโรงเรียน 
 - เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอู่ทองในวารสาร รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและ
ชุมชน  
 - บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม สอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
 - จัดกิจกรรมหน้าเสาธงด้านคุณธรรม 
 - จัดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงเรียน ด้านคุณธรรม 
 - เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมโดยมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ภายนอกโรงเรียน 
 - เผยแพร่ความรู้ด้านคุณธรรมโดยมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ภายในโรงเรียน 
 - บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม สอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้ เพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรมให้กับผู้เรียน 
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7. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 
 โรงเรียนอู่ทอง เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมและความร่วมมือสร้างเครือข่ายทั้งในโรงเรียนและ
ระหว่างโรงเรียนอย่างยั่งยืน โดยมีการสร้างความร่วมมือบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างองค์กรคุณธรรมในระดับตา่งๆ 
ในการร่วมมือและช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. อย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ จากโรงเรียนที่ประสบ
ความสำเร็จ ส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆ ที่เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม ได้แก่ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย โรงเรียนดอนคาวิทยา  โรงเรียนศรีประจันต์ 
“เมธีประมุข” และโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา โรงเรียนอู่ทอง ยังเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างเครือข่ายใน
การศึกษาดูงานให้ยังโรงเรียนต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง สถานศึกษาพอเพียง ธนาคารโรงเรียน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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8. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม 
 โรงเรียนอู่ทอง ตระหนักและเห็นความสำคัญของคุณธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนา
และหล่อหลอมให้เยาวชนเป็นผู้มีความคิดดี นำไปสู่การปฏิบัติดีและที่สุดท้ายนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สร้างสรรค์สังคมให้ดีได้ในอนาคต โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้นำนักเรียนด้านคุณธรรมให้แก่นักเรยีน
อย่างสำเสมอและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา อาทิ 
  

 • กิจกรรมประจำวันพระ 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมประจำวันพระขึ้นทุกวันพระ โดยมีแกนนำสภานักเรียนเป็นผู้นำสวดมนต์
และอาราธนาศีล ๕ เพื่อรู้ตัวอยู่เสมอในการใช้ชีวิต มีสติสัมปชัญญะ เป็นการฝึกและปลูกฝังให้นักเรียนตระหนัก
ในประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ และการพูดให้ข้อคิดในการนำคุณธรรมต่าง ๆ ไปปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 
 
 • กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
  โรงเรียนอู่ทองมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังนักเรียนในทุกห้องเรียน      
ทุกระดับชั้น โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นละ ๑ คาบต่อสัปดาห์ มีการปลูกฝังและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
ทุกวันหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธง โดยนักเรียนและครูรวมกันที่หอศูนย์บริการชุมชน (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) 
และโถงใต้อาคาร ๗ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชาชีพ) เพื ่อสวดมนต์  
เป็นการส่งเสริมการบริหารจิตให้เกิดสมาธิและเจริญปัญญา หลังสวดมนต์มีการอบรม แนะนำ ส่งเสริมทักษะชีวิต 
และกระตุ้นเรื่องการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีจากวิทยากรหรือครู
ที่ได้รับมอบหมายประจำสัปดาห์ 
 

 • กิจกรรมนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่  
  โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมและทดสอบการการสอบใบอนุญาตขับขี่รถมอร์เตอร์ไซค์ให้กับนักเรียน 
ที่มีคุณสมบัติและอายุตามเกณฑ์เพ่ือส่งเสริมความมีวินัยในตนเองด้านกฎหมายจราจรและส่งเสริมพฤติกรรมและ
สร้างความตระหนักในการการขับข่ีอย่างปลอดภัยเป็นประจำทุกปี 
 

 • กิจกรรมจิตอาสา 
  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ให้ความรู้เรื่อง “จิตอาสา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง” 
และนำองค์ความรู้จากการอบรมมาทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
เป็นประจำทุกป ี
 

 • กิจกรรมเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 
  โรงเรียนได้แบ่งพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนตามจำนวนห้องเรียน กำหนดพื้นที่ให้ครูที่ปรึกษา
และนักเรียนร่วมกันดูแลปรับปรุงเขตพ้ืนที่ให้มีความสะอาด สามารถจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ตามบริบทได้อย่างเหมาะสม 
มีการติดตามดูการพัฒนาของการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และมีการเสริมแรงด้วยการให้คำชมเชย
จากคุณครูและแขกท่ีมาเยี่ยมหรือดูงานในบางโอกาส 
 

 • กิจกรรมห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน 
  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้จักหน้าที่ มีวินัย และความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
ด้วยการจัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน โดยมีคณะกรรมการนักเรียนภายใต้การดูแล
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ของคุณครูที่รับผิดชอบกิจกรรมดำเนินการตรวจห้องเรียนเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยในการทำความสะอาด
ห้องเรียนและบันทึกผลเป็นสถิติไว้ และประกาศผลมอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่มีผลการตรวจสะอาดผ่านเกณฑ์
ทุกห้องเรียนเพื่อเป็นแรงเสริมให้นักเรียนร่วมกันปฏิบัติเป็นนิสัย 
 

 • กิจกรรมจัดป้ายนิเทศประจำห้องเรียน 
  นักเรียนทุกห้องเรียนร่วมกันจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับคุณธรรมประจำสายสั้นและห้องเรียนของตนเอง 
เพื่อขยายผลหลักคุณธรรมให้กับเพื่อนนักเรียนที่อาจมาใช้ห้องเรียนของตนที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อไป  
 

 • กิจกรรมเยาวชนดีเด่น 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นให้กับนักเรียน โดยหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา
ร่วมกันพิจารณาเลือกนักเรียนห้องเรียนละ ๕ คน ที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ สร้างชื่อเสียง หรือเป็นแบบอย่าง
ที่ดี เช่น ด้านการเรียน ความประพฤติ กีฬา ทักษะด้านดนตรี การแสดง กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่เพ่ือนและนักเรียนคนอ่ืน ๆ เป็นประจำทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

 • กิจกรรมปลูกต้นกล้าในนาบุญ เสริมสร้างทุนให้ชีวิต บรรพชาสร้างคุณธรรม ใฝ่ใจเรียนรู้ 
  โรงเรียนได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับทางวัดโดยนำนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาเพื่อศึกษา
หลักธรรมเกี่ยวกับการเป็นเยาวชนที่ดี มีความกตัญญู รู ้หน้าที่ของตนเอง เป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตวัยเรียน 
อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงด้านความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียนเป็นประจำก่อนสิ้นปีการศึกษา 
 

 • กิจกรรมค่ายผู้นำส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
  โรงเรียนจัดกิจค่ายผู้นำส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
วิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเป็นการเปิดโอกาสให้สภานักเรียน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียน ทำให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนักเรียน
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านสติปัญญา 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม ปลูกฝังคุณธรรมในการเป็นผู้นำประชาธิปไตย
เพ่ือนำไปปรับใช้ในชีวิตต่อไปในอนาคตและหรือเป็นแบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็นต่อไป 
 

 • กิจกรรมออมเงินกับธนาคารโรงเรียน 
  โรงเรียนดำเนินการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างลักษณะนิสัยด้านการออม
ให้แก่นักเรียน โดยจัดให้นักเรียนรู้ขั้นตอนการฝาก-ถอนเงินและประโยชน์ของการออมไว้สำหรับใช้ในกรณีจำเป็น 
รู้จักการวางแผนชีวิต รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 

 • บันทึกการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
  โรงเรียนส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ โดยการจัดทำสมุดบันทึกการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เมื่อสิ้นภาคเรียน
และปีการศึกษาจะมีการประเมินผลและยกย่องนักเรียนที่มีการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เพ่ือ
ผู้อื่น 
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 • กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  โรงเรียนได้กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านเพ่ือให้สอดคล้องกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย
ครูที่ปรึกษานัดหมายและกำหนดช่วงระยะเวลาในการเยี่ยมบ้านนักเรียน ติดต่อประสานแจ้งผู้ปกครองทราบ
ล่วงหน้า ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยเปอร์เซน็ต์  พูดคุยเพ่ือวิเคราะห์สภาพบริบทต่าง ๆ ทั้งปัญหาและ
พฤติกรรมหรือจุดเด่นในการดำเนินชีวิตแล้วนำมาสังเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ปัญหา และส่งเสริม
ตามลำดับขั้นตอนต่อไปเป็นประจำทุกปีการศึกษา 
 

9. โครงงานคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ 
 โรงเรียนอู่ทอง ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกห้องเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรม โดยนักเรียน  
แต่ละห้องเรียนร่วมกันอภิปราย เพื่อเลือกคุณธรรมเป้าหมาย เลือกประเด็นปัญหาหรือพฤติกรรมที่ควรพัฒนา
ร่วมกัน ทั้งในด้านวิชาการ พฤติกรรมหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่สอดรับกับคุณธรรมอัตลักษณ์ข้อใดข้อหนึ่ง
ของโรงเรียน ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยและความพอเพียง ดำเนินการจัดทำโครงงาน
และดำเนินกิจกรรมตามแผน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาและประเมินผลโครงงาน
ร่วมกับนักเรียน ซึ่งโรงเรียนอู่ทองได้สนับสนุนให้นักเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน จำนวน ๗๐ 
โครงงาน ได้แก่ 
 

คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 1  
ความรับผิดชอบ 

๑. ห้องเรียนปราศจากขยะ 
๒. ห้องเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าเรียนด้วยมือเรา 

ชาว ม.๑/๕ 
๓. ห้องเรียนสะอาดดี ชีวีมีสุข 
๔. ห้องเรียนสะอาดตา พาสะอาดใจ 
๕. ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน 
๖. ห้องเรียนสะอาด เรียนรู้อย่างสุขใจ 
๗. ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียนรู้ 
๘. รวมกายรวมจิตพิชิตขยะ 
๙. เที่ยวอู่ทองเชิงอนุรักษ์ไปกับมัคคุเทศก์น้อย 
๑๐. ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 
๑๑. ความรับผิดชอบ กรอบของคนดี 
๑๒. จิตอาสา สร้างสามัคคี 
๑๓. ห้องเรียนใสปิ๊ง 
๑๔. ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน 
๑๕. ๑ : ๒ : ๓ วิถี (ทำ) ความสะอาด 
๑๖. ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียนรู้ 
๑๗. ขยะที่ปลิดปลิว 
๑๘. ขยะจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว 
๑๙. ห้องเรียนสดใส ใส่ใจเรื่องขยะ 
๒๐. Fight For Friend 
๒๑. ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๕ 
 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๖ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๘ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๙ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๖ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๘ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๙ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๑๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๖ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๑๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๖ 
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คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
๒๒. ห้องเรียนของเราน่าอยู่ 
๒๓. ห้องเรียนสดใส ใส่ใจรับผิดชอบ 
๒๔. การรับผิดชอบหน้าที่ตนเอง 
๒๕. เวรประจำวัน สู่คุณธรรมในห้องเรียน 
๒๖. ห้องเรียนสะอาด ปราศจากมลพิษน้อม  

ชีวิตสู่คุณธรรม 
๒๗. Clean Room Come Back 
๒๘. ชวีิตนี้ขอพลีชีพเพ่ือความสะอาด 
๒๙. Good Bye ๐,ร 
๓๐. เวลาเป็นเรื่องสำคัญ 
๓๑. เรียนรักหรือจะสู้รักเรียน 
๓๒. จิตอาสา พัฒนาเพชรอู่ทอง 
๓๓. ห้องเรยีนน่าอยู่ หนูๆสุขใจ 
๓๔. ห้องเรียนน่าอยู่ 
๓๕. ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน 

นักเรียนและครูทีป่รึกษา ม.๔/๗ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๕ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๗ 
 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๖ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๗ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๑/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๒/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๓/๑ 

คุณธรรมที่ 2  
ความมีระเบียบวินัย 

๑. ห้องเรียนสีขาว ด้วยมือเราชาว ม.๑/๑ 
2. การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างสร้างสรรค์ 
3. แต่งกายดี ปลูกจิตสำนึกแก่ตน 
4. แต่งกายดี เป็นศรีแก่ตน 
5. รองเท้าเข้าแถว ตามแนวเด็กมีวินัย 
6. ห้องเรียนมีวินัย ไร้ 0 ร มส. 
7. อาสา ยิ้มไหว้ ทักทายด้วยรัก 
8. เข้าคิว สร้างวินัย สร้างน้ำใจ สร้างไมตรี 
9. ห้องเรียนสะอาดสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
10. เข้าแถวตรงเวลา มาไม่สาย 
11. แต่งกายดี มีวินัย 
12. ส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัยการวาง

รองเท้า ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม            
สัปปุริสธรรม ๗ 

13. รองเท้าเข้าแถว 
14. รองเท้าจ๋า มาเข้าแถว 
15. วินัยสร้างได้ด้วยปลายมือ 
16. ก้าวแรกไม่เป็นไร ก้าวต่อไปให้ชิดขวา 
17. เข้าเรียนตรงเวลา พัฒนาความรู้ 
18. รองเท้าหน้าห้อง 
 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๐ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๑3 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๗ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.2/๑3 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๕ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๙ 
 
 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๑๐ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๕ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๑/3 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๒/3 
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คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 3  
ความพอเพียง  

๑. ๑ ขวด ๑ ความพอเพียง 
๒. ฝึกใจและสมาธิด้วยวิถีพอเพียง 
๓. หนึ่งเหรียญเปลี่ยนชีวิตด้วยความคิดที่

พอเพียง 
๔. เพียงพอ พอเพียง เคียงคุณธรรม 
๕. ธรรมบูรณาการ 
๖. เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจการออม 
๗. ถังจากขวดพลาสติก สู่ชีวิตพอเพียง 
๘. เก็บหอมรอมริบ ใช้ชีวิตพอเพียง 
๙. พวกเรา ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน 
๑๐. การใช้ชีวิตในสังคมไทย 
๑๑. พอเพียง นำหน้า นักเรียนสุขใจทุกวัย

แข็งแรง 
๑๒. สร้างฝันเล็ก ๆ สู่ฝันที่ยิ่งใหญ่ อนาคตสดใส 

ด้วยพลังเงินออม 
๑๓. ออมวันละนิดจิตจะสดใส 
๑๔. ความพอเพียงก็เพียงพอ 
๑๕. รู้เก็บ รู้ออม รู้ใช้ 
๑๖. ห้องเรียนพอเพียง 
๑๗. แค่พอเพียงก็เพียงพอ 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๗ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๕ 
 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๑๐ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๑๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๗ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๘ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๑๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๘ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๖ 
 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๘ 
 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๕ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๘ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๑/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๒/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๓/๒ 

ตารางประกอบที่ ๑ แสดงโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน 
 

 การจัดทำโครงงานคุณธรรมที่นักเรียนทุกห้องเรียนจัดทำขึ้นนั้น นำไปสู่การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม
ด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนา จนโครงงานคุณธรรมที่นักเรียนจัดทำขึ้นบางชิ้น ได้รับยกย่องจากหน่วยงานภายนอก เป็นการยืนยัน
ว่าเนื้อหา กิจกรรมและกระบวนการในการจัดทำโครงงานของโรงเรียนอู่ทองมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งทางโรงเรียน
ได้เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ www.u-thong.ac.th เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนอู่ทอง และ
วารสารประจำปีการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียน หน่วยงานและผู้ที่มีความสนใจการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับตนเอง บุคลากรภายในหน่วยงานหรือนำไปต่อยอดในการพัฒนาสังคม ตัวอย่าง
โครงงานที่ประสบความสำเร็จ เช่น โครงงานจัดการขยะ ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Waste Management 
Project) ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๑0. นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 
 โรงเรียนอู่ทอง ได้ปลูกฝังภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้กับผู้เรียนตามกรอบคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน โดยส่งเสริมผ่านกิจกรรมสภานักเรียน แกนนำเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน การบริหารจัดการห้องเรียน และกิจกรรมโครงงาน
พัฒนาจริยคุณ มีนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม ดังนี้ 

ระดับชั้น รายช่ือนักเรียนแกนนำ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เด็กหญิงยุวดี บุญมาดี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 เด็กหญิงวรรณิภา ชัยวันดี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 เด็กหญิงชุติกาญจน์ มากระจัน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 เด็กชายอู่ทอง พงษ์สุวรรณ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 เด็กหญิงนภาวรรณ โพธิ์เถื่อน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เด็กชายกมลภู พันทุ้ย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 เด็กหญิงณิชารีย์ กอนจันทร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 เด็กหญิงชนัญธิดา สิงหชาติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 เด็กหญิงกัณณิกา หงษ์เวียงจันทร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 เด็กชายชัชพงศ์ ความสุขล้ำ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11 เด็กชายกฤตภาส สถิตพรพรหม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 เด็กชายฉลองรัฐ ภาชีรัตน์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 

 
เด็กหญิงสุรัสวดี สามนคร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เด็กหญิงอรจิรา ขำดวง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เด็กหญิงพรภินันท์ ปทุมสูติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 เด็กหญิงภัทราพร แพงหนู 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เด็กหญิงฐิติรัตน์ กษิตินทร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เด็กชายเจตนิพัทธ์ อาจเเย้มสรวล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 เด็กหญิงขวัญชนก ตี่เทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 เด็กชายกฤตานนท์ ธาคง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เด็กหญิงฐานิตา โพธิ์พิกุล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เด็กชายรัฐศาสตร์ ขันธะวงษ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เด็กชายพชรพล จรัสมานะโชติ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เด็กชายฌาณชยุตม์ ด้วงน้อย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 เด็กชายชัยนันท์ บุญสิงห์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 

 
เด็กหญิงสุภามาส แผนสมบูรณ์ 



23 
 
 

 

ระดับชั้น รายช่ือนักเรียนแกนนำ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เด็กหญิงนพวรรณ เดชดวง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 เด็กหญิงนัทธมน หลักเพ็ชร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 เด็กหญิงนลินี แอ่นเพชร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 เด็กชายจิรายุ ชูราศรี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 เด็กหญิงญาณิศา รักน้อย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 เด็กหญิงนิชา วงเวียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 เด็กหญิงธีมาพร เบ้านาค 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 เด็กชายจักรพงษ์ มอญขาม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 เด็กหญิงกัณฐิกา ช่วยสงคราม 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 เด็กชายศุภณัฐ วงษ์ทองดี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 เด็กหญิงพิชชาพร จ้อยศรีเกตุ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 เด็กหญิงณิชาภัทร ขวัญอ่อน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวอรอานนท์ คงคารักษ์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นางสาวมัณฑนา ใจแป้น 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นางสาวกตัญชลี อิบางมณี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 นายกิตติพงษ์ ศรีลาดี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 นางสาวภัทรภา ชีพนุรัตน์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 นายกรวิชญ์ ลอยแก้ว 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 นางสาววาทินี จงพิศาลพัฒนา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 นายภีระภัทร สุชัยคณารักษ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 นายพงศ์ธวัช ปทุมสูตร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นางสาวกาญจนา แผนสมบูรณ์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 นางสาวภัทราวดี สุขอารมณ์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 นางสาวชรินรัตน์ บริสุทธิ์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 นางสาวกนกวรรณ เพชรสะแก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นางสาวจุติพร ชูศรีจันทร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 นางสาวนฤมล สระโจมทอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 นายคุณากร เชื้อหนองปรง 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นางสาวชลธิชา จำปาทอง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 นายปานทองแท้ ปานเพชร 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นายคณิน จงเจริญ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 นางสาวกิ่งกาญจน์ สมประสงค์ 
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ระดับชั้น รายช่ือนักเรียนแกนนำ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 นางสาวปลื้มกมล วงษ์บัณฑิต 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 นายมานุษ เพ็ชรทับทิม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 นางสาวยุพดี เนียมสุข 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 นายธนรัตน์ ยอดเพชร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 นางสาวสุวดี แห้วเพ็ชร 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/2 นางสาววรรณิศา สุโขทัย 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/3 นายพงศ์พณิช สุขเจริญนุกูล 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/1 นางสาวอรปรียา เหรียญมณี 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 นางสาวจิตรลดา คำเสียงใส 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/3 นายจักรกฤษ ชินศรี 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 3 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/1 นางสาวกิตติยา รังสรรคลิขิต 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/2 นายกฤษนัย ศรีสุราษฎร์ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/3 นางสาวอิสรียา โมธา 

 ตารางประกอบที่ ๒ แสดงรายชื่อนักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
๑1. นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่าง ๆ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอู่ทอง ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมการแข่งขันเพ่ือพัฒนาคักยภาพของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องและ
มีผลการแข่งขันที่ประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 

นักเรียนโรงเรียนอู่ทอง ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ จนได้รับรางวัล อันเป็นที่ประจักษ์ 
ด้านการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2562  ดังนี้ คือ 
 - นายภูวดล  โสขุมา ได้รับรางวัลโครงการต้นกล้าคุณธรรมคนดีศรีสุพรรณ ด้านจิตอาสา รางวัลระดับเพชร 
โรงเรียนขนาดใหญ่ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 - นายภูวดล  โสขุมา ได้รับรางวัลนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตน ตามคำขวัญวันเด็ก โดยจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 - นายฐิติศักดิ ์  พักเสียงดี ได้รับรางวัลผู ้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น โดยพุทธสมาคมจังหวัด
สุพรรณบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 - ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
 - ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เรื ่อง เห็ดมือถือ ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
ประจำปี 2563 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น  ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
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 - รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น  ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562                  
 - กิจกรรมการประกวดรางวัล ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน โรงเรียนอู่ทอง 
 

12. ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 โรงเรียนอู่ทอง ไดด้ำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีว่า “เครือข่ายร่วมประสาน 
คุณธรรมพ้ืนฐานนำปัญญา วิถีพุทธคู่การศึกษา สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” นอกจากนี้ยังได้ดำเนินงาน ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และความพอเพียง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบแนวคิดคุณธรรม ๕ ประการ ควบคู่กับการดำเนินงานด้านวิถี
พุทธ จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสังกัดให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ ซ่ึงโรงเรียนอู่ทองได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ศึกษาธิการสุพรรณบุรี ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเวทีละ
ประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ดังนี้ 
 - ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (O-BECQA) จากกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 - ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระดับดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 - รางวัล ระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ สำนักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 - รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

- ได้ร ับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะดีเด่นต้นแบบ ระดับดีเด่น ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ                     
(Zero Waste School) 
 - เป็นตัวแทนในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ประจำปี 2563 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
ได้รับเกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
 - รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมเรื่อง เห็ดมือถือ  ระดับเหรียญเงิน จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 - รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา    
และอุดมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง "เห็ดมือถือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทการเรียนรู้อาชีพ      
ในท้องถิ่น ผ่านสื่อ Clip video 
 - รางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค เรื่อง หลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 - ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
 - ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ 
ด้านการศึกษามัธยมศึกษาดีเด่น 
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 - ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัล MOE AWARDS ระดับ ดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาได้รับรางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม จำนวน 12 คน 
 
13. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอ่ืน 
 ครโูรงเรียนอู่ทอง มีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม กับครโูรงเรียนอ่ืน อาทิเช่น การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 
โดย นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง มอบหมายให้ ว่าที ่ร.ต. ดุษิต  สว่างศรี ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมอบรม                       
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ                        
พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี มีการดำเนินงานผ่านกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้  1) กิจกรรม   
จิตอาสา ทำความดี ของโรงเรียนอู่ทองร่วมกับโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์ และโรงเรียนภายในอำเภออู่ทอง                
ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ภายในและภายนอกสถานศึกษา  2) นางสาววีรภรณ์  วงศ์คนดี ครูเพชร์ลัดดา 
ขันทองดี และว่าที่ ร.ต. ดุษิต  สว่างศรี ครูโรงเรียนอู่ทอง เป็นวิทยากร  อบรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ ให้ครู   
แกนนำ โรงเรียนในเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” และโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา                      
3) นางสาววีรภรณ์ วงศ์คนดี นางสาวธิติยา แจ่มถาวร  นายพงศ์ดนัย  โตเลี้ยง และนายสมศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ 
เป็นวิทยากร กิจกรรมค่ายคุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่ประชาธิปไตย ให้กับ กศน. อำเภอศรีประจันต์ ณ สำนักสงฆ์
เขาตะแบง  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
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14. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ และกิจกรรมด้านคุณธรรม 
 โรงเรียนอู ่ทองได้จัดโครงการและกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู ้มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนโดยไม่ขัดกับกฎหมาย วัฒนธรรมอันดีงาม 
ของสังคม และมีการสรุปผลการดำเนินงานโครงการด้านคุณธรรมทุกโครงการ เช่น โครงการต้นกล้าคุณธรรม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมค่ายภาวะผู้นำส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย กิจกรรมค่ายฝึกปฏิบัติ
สมาธิ สร้างสติปัญญา กิจกรรมค่ายปลูกศีล ปลูกธรรม นำสมาธิ สร้างสติปัญญา กิจกรรมทำบุญตักบาตร  
วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา กิจกรรมตักบาตรเทโว กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และ  
จิตอาสา กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เป็นต้น 
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15. กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่าง
โรงเรียน 

โรงเรียนอู่ทอง ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนจัดตั้งกลุ่ม ชมรม ชุมนุม เกี่ยวกับคุณธรรม เพื่อเป็นการทำ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม จะช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักในการดำเนิน
ชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น  

- กิจกรรมลูกเสืออาสาทำความดี บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม     
ณ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม จังหวัดสุพรรณบุรี  

- กิจกรรม “จิตอาสา น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง” องค์การวิชาชีพระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 2-3 และอาสายุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 - กิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

- กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และฟังปาฐกถา 
- กิจกรรมอบรม และสอบธรรมศึกษา โดยมีนักเรียนและครูของโรงเรียนในชุมชนเข้าร่วมด้วย 
- การจัดตั้งชุมนุมจิตอาสา ชุมนุมอาสาบริการ   
- นักเรียนจัดทำโครงงานเณรน้อยพูดได้เพ่ือถวายให้แก่วัดในพื้นที 
- กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในอำเภออู่ทอง 

       - กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ สพม. 9 เฉลิมพระเกียรติ ร.10 
    - กิจกรรมของงานสโมสรอินเทอร์แรคท์โรงเรียนอู่ทอง เป็นนักเรียนที่มีจิตอาสา และทำประโยชน์              
เพ่ือส่วนรวม รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพ ให้กับตนเองและสังคม 

- โครงการเผยแพร่การเรียนรู้สู่ชุมชน สานฝันปันน้ำใจให้น้อง 
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16. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีท่ีขอรับการตรวจสอบ) 

จากการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
ใน ๓ ด้าน คือ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยและความพอเพียง พบว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑ – ๖ มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๔๕ และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ – ๓ 
มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ระดับดีขึ ้นเฉลี่ยร้อยละ ๙๕.๐๗ ในภาพรวมนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนอู่ทองมี
พฤติกรรมอันพึงประสงค์เฉลี่ยร้อยละ ๙๘.๖๒ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมของโรงเรียนอู่ทองเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์ ดังตารางสรุป ต่อไปนี้ 
 

ด้านการมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่ง
สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนจำแนกเป็นระดับชั้น 

 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม.1 518 0 2 48 465 513 99.03 
ม.2 501 0 2 31 463 494 98.60 
ม.3 465 0 3 34 417 451 96.99 
รวม  1484 0 7 113 1345 1458 98.25 
ม.4 341 0 3 17 318 335 98.24 
ม.5 335 0 3 39 290 329 98.21 
ม.6 356 0 2 32 320 352 98.88 
รวม 1032 0 8 88 928 1016 98.45 

ปวช.1 135 0 2 26 100 126 93.33 
ปวช.2 83 0 1 3 75 78 93.98 
ปวช.3 86 0 0 10 75 85 98.84 
รวม 304 0 3 39 250 289 95.07 

รวมทุก
ระดับชั้น 

2820 0 18 240 2523 2781 98.62 

 

ตารางประกอบที่ ๓ แสดงจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
คุณธรรมอัตลักษณ ์
หมายเหต ุนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นนักเรียนขาดนาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
ติดตาม 
ที่มา :  ข้อมูลจากงานวัดและประเมินผล ฝ่ายบริหารวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ (ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓) 
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นอกจากประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์แล้ว โรงเรียน
อู่ทองยังมีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้านที่นอกเหนือจากคุณธรรมอัตลักษณ์ ซึ่งทำให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ในด้านการมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ด้านการมีจิตอาสาและเป็นพลเมืองดีของสังคม ดังตาราง
แสดงผลการดำเนินงาน ต่อไปนี้ 
 

ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

 
ตารางประกอบที่ ๔ แสดงผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
จากตารางที่ ๔ แสดงผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนดของนักเรียน พบว่า นักเรียนโรงเรียนอู่ทองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๙๘.๖๒      
มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ร้อยละ ๙๓.๕๐ และมีจิตอาสาและเป็นพลเมืองดีของสังคม ร้อยละ ๙๒.๖๘ 
โดยมีคะแนนคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษากำหนดของนักเรียนเฉลี่ยร้อยละ ๙๕.๐๑ สามารถสรุป
ระดับคุณภาพมาตรฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ด้านการมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เกณฑ์ 

ผลการดำเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(√) 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(√) 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลที่เกิด
(ร้อยละ) 

นักเรียนโรงเรียนอู่ทอง 
๒ ,๘๒๐ คน เข ้ าร ่ วม
กิจกรรมกตัญญุตาบูชา
ครูและกิจกรรมมุท ิตา
จิตแด่ครูผู้เป็นที่รัก 

นักเร ียนร ้อยละ ๘๕ 
เ ข ้ า ร ่ ว ม ก ิ จ ก ร ร ม
กตัญญุตาบูชาครูและ
กิจกรรมมุทิตาจิตแด่
ครูผู้เป็นที่รัก 

 
๙๓ 

 
๙๓.๕๐ 

 
 

 

 

ตารางประกอบที่ ๕  แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการเทิดพระคุณบูชาครู  
หมายเหตุ  นักเรียนปีการศึกษา 2563 มีจำนวนจริงทั้งสิ้น ๒,๘๒๐ คน 
ที่มา : ข้อมูลจากงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ที ่ คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ร้อยละของนักเรียน ระดับคุณภาพ 

๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๙๘.๖๒ ยอดเยี่ยม 
๒ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๙๓.๕๐ ยอดเยี่ยม 
๓ มีจิตอาสาและเป็นพลเมืองดีของสังคม ๙๒.๖๘ ยอดเยี่ยม 
๔ ดำรงตนในสังคมได้อย่างสมบูรณ์ ๙๕.๒๕ ยอดเยี่ยม 

เฉลี่ยร้อยละ/คะแนน/คุณภาพ ๙๕.๐๑ ยอดเยี่ยม 
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ด้านการมีจิตอาสาและเป็นพลเมืองดีของสังคม 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เกณฑ์ 

ผลการดำเนินงาน บรรลุ
เป้าหมาย 

(√) 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

(√) 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลที่เกิด
(ร้อยละ) 

นักเรียนโรงเรียนอู ่ทอง 
๒ ,๘๒๐ คน เข ้ าร ่ วม
ก ิ จ ก ร ร ม ส ่ ง เ ส ริ ม
คุณธรรม และมีส่วนร่วม
วันสำคัญทางศาสนา 

นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้า
ร ่วมก ิจกรรมส ่ ง เสริม
ความเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม ซื ่อสัตย์ มีจิต
อาสา จิตสาธารณะ 

 
๙๒ 

 
๙๓ 

 
 

 

 

ตารางประกอบที่ ๖  แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการพลเมืองดีศรีสังคม  
หมายเหตุ  นักเรียนปีการศึกษา 2563 มีจำนวนจริงทั้งสิ้น ๒,๘๒๐ คน 
ที่มา :  ข้อมูลจากงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 

 
 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก (จำนวนตามกลุ่ม) 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

1. ความรับผิดชอบ 
 
 

-รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ของผู้บริหาร  
- ทำหน้าที่ของตน 
อย่างเต็มความสามารถ  
- เป็นกัลยาณมิตร 
กับผู้ใต้บังคับบัญชา  
- เข้าประชุมตรงเวลา 
- ช่วยกันดูแลรักษา 
ความสะอาด 

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ของครู  
- เข้าสอนตรงเวลา  
- สอนอย่างเต็มศักยภาพ 
- ปฏิบัติงานตามคำสั่ง 
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ที่และเต็มใจ 
- ช่วยกันดูแลรักษา 
ความสะอาด 

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ของนักเรียน  
- เป็นลูกท่ีดีที่พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองเป็นศิษย์ที่ดี 
ของครู และเป็นพลเมือง 
ที่ดีของสังคม  
- ตั้งใจเรียนทำงานที่ได้รับ 
มอบหมายจนสำเร็จ 
ส่งงานตรงเวลา 
- ไม่มาโรงเรียนสาย  
- ช่วยกันดูแลรักษา 
ความสะอาด 
- รู้จักแบ่งเวลา 
 
 
 

การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 

 



32 
 
 

 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก (จำนวนตามกลุ่ม) 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

2. ความมีระเบียบ
วินัย 
 

- แต่งกายสุภาพเหมาะสม 
- เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครู  
- รักษาระเบียบของทาง 
ราชการอย่างเคร่งครัด         
- ไม่มาทำงานสาย 

- ไม่มาทำงานสาย  
- แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย 
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน  
- รักษาจรรยาบรรณครู 
ระเบียบของทางราชการ 

- การแต่งกาย ทรงผม  
ถูกระเบียบของโรงเรียน  
- เข้าเรียนตรงเวลา  
- ไม่ประพฤติตนผิดกฎ 
ระเบียบของโรงเรียน  
- เดินแถว 
ยืนแถวเป็นระเบียบ  
- ให้ความเคารพ 
แก่ผู้มีพระคุณ  

๓. ความพอเพียง 
 
 
 

- ร่วมกันประหยัดพลังงาน 
- ใช้งบประมาณ 
และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
- รู้จักออม  
- บริหารงาน 
อย่างเป็นระบบรู้จัก 
การวางแผน 

- ปิดไฟ พัดลม 
เครื่องปรับอากาศ น้ำ 
เมื่อไม่ใช้  
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
- รู้จักออม  
- รู้จักการวางแผนในอนาคต 

- ปิดไฟ พัดลม 
เครื่องปรับอากาศ น้ำ  
เมื่อไม่ใช้  
- รู้จักออม  
- ใช้ของที่เหมาะสม 
กับตนเอง ไม่เกินตัว  
ไม่ฟุ่มเฟือย 

ตารางประกอบที่ ๗ แสดงการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

 
 
 

1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
      โรงเรียนนำโดยฝ่ายบริหารโรงเรียน ทำการศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม ส่งครูเข้ารับการอบรม              
เพื่อสร้างความเข้าใจให้ครู นักเรียน และกำหนดเป็นนโยบาย  จัดทำแผนปฏิบัติราชการ สร้างแกนนำครูและ
นักเรียน และให้ทุกคนเป็นแกนนำร่วม เพื่อสร้างเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง ผ่านกระบวนการการทำโครงงาน
คุณธรรม ที่เกิดจากปัญหาของเด็ก แต่ละห้องมีปัญหา ครูประจำชั้นรวบรวมปัญหา วางแผนจะแก้ปัญหาอย่างไร  
ครูมีปัญหา มุมมองผู้บริหารมีปัญหาอะไร โรงเรียนมีปัญหาอะไร นำปัญหามาหลอมรวม จะแก้ปัญหาอย่างไร 
เพื่อนำไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ให้เด็กปฏิบัติ โดยแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบในวันประชุมผู้ปกครอง
หรือการสื่อสารทางไลน์ (Line) อินเทอร์เน็ต (Internet) ซึ่งวิธีแก้ปัญหาโดยผ่านการทำโครงงานคุณธรรม              
อย่างน้อยห้องเรียนละ 1 โครงงาน พร้อมมีการนิเทศติดตามจากฝ่ายบริหาร กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง มีการวัด
ประเมินผลโครงงานว่าผลเป็นอย่างไร พร้อมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้ทุกคนเป็นต้นแบบซึ่งกันและกัน 
 

 
 
 
 

วิธีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
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2. การสร้างแกนนำ 
       เมื่อทุกคนในโรงเรียนมีความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว จะสร้างแกนนำเพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินงาน
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
  แกนนำระดับโรงเรียน คือ ผู้บริหาร และครูหัวหน้าระดับชั้น 
  แกนนำระดับห้องเรียน คือ ครูที่ปรึกษา หัวหน้าห้อง และนักเรียนแกนนำ 3 คน นักเรียนที่
เหลือถือเป็นเครือข่าย โดยต้องทำงานร่วมกันทุกคน 
 
3. ประชุมระดมสมอง 
 - การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
 แกนนำทุกระดับร่วมกับเครือข่ายระดมความคิดเห็นแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  และจำเป็น
จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ร่วมกันกำหนดพฤติกรรมที่ท้ังผู้บริหาร คร ูและนักเรียน ควรกระทำ 
 - การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
 เมื่อระดมความคิดจนได้พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก หรือพฤติกรรมที่ทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ควรกระทำ
แล้ว มีการระดมความคิดเพ่ือกำหนดคุณธรรมเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางหลักทางเดียวกันในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ซึ่งคุณธรรมเป้าหมายหรือคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ได้จากการระดมความคิด คือ ความรับผิดชอบ 
ความมีระเบียบวินัย และความพอเพียง 
 

4. การจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 นักเรียนทุกห้องเรียน ครูทุกคน และผู้บริหารทุกคนกำหนดคุณธรรมเป้าหมายหรือคุณธรรมอัตลักษณ์  
จากปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ซึ่งแยกเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์
ของนักเรียน คุณธรรมอัตลักษณ์ของครู และคุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้บริหาร โดยงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ฝ่ายกิจการนักเรียน รวบรวมข้อมูลทั้งหมด สรุปผล และจัดทำเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือให้
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมมีรูปแบบ มีข้ันตอน มีแนวทางที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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1. การวางแผน/การจัดทำโครงงานคุณธรรม (การจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน หรือแผนปฏิบัติการ
ประจำปี) 
 ก่อนจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีการศึกษา จะมีการสรุปกิจกรรม โครงการที่ได้ดำเนินการ 
ไปแล้วในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยนำเอาข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ มาปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ก่อนเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา
นั้น ๆ โรงเรียนจะมีการวางแผนงาน และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งในงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน จะมีการระดมความคิดจากครูที่รับผิดชอบงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเสนอต่อที่ประชุมฝ่ายกิจการ
นักเรียน และเสนอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการ 

2.  การเป็นแบบอย่างที่ดี 
 มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยผู้บริหารจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู 
ครูจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน โดยมีการกระตุ้นในทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งในการประชุมบุคลากรทั้งโรงเรียน 
การประชุมฝ่ายต่าง ๆ การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ การประชุมกลุ่มย่อย และการสื่อสารออนไลน์ อีกทั้ง 
ยังมีการพูดคุย และบอกกล่าวจากครูอาวุโสผู้มีประสบการณ์ และเป็นครูที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือ รวมถึง
การปลูกฝังนักเรียนให้กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง 
 

3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
 มีการจัดสถานที่ให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มีการอำนวยความสะดวก
ให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้นักเรียนได้รับประโยชน์
อย่างเต็มที่ มีการพัฒนา และดูแลรักษาให้สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีลานธรรม และห้องพระพุทธศาสนาเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักหน้าที่ของตน และรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนเอง  
อยู่อาศัย การรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของโรงเรียนถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียน 
 

4. การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรยีน 
 ในทุกรายวิชาครูผู้สอนจะมีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน โดยการพูดคุย 
ตักเตือน กระตุ้น ปลูกฝังโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใช้สื่อการจัดการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบท 
ของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการสร้างความดี เห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อ่ืน             
สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนผู้ทำความดีโดยการชื่นชมทั้งจากครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ส่งเสริมให้นักเรียน
ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และมีการบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลกับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน  
 

5. การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ทุกวันหลังเลิกแถวเคารพธงชาติจะมีกิจกรรมโฮมรูมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยครูที่ปรึกษา   
และหัวหน้าระดับชั้น โดยในชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด อาสายุวกาชาด และนักศึกษารักษา
ดินแดน มีการกระตุ้นให้นักเรียนเข้าแถวและเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ มีการฝึกระเบียบแถว การตรงต่อเวลา 
การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

การกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 
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โรงเรียนอู่ทองมีการวางแผนการดำเนินงานการจัดทำโครงงานคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้ 
 

คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ 1  
ความรับผิดชอบ 

๑. ห้องเรียนปราศจากขยะ 
๒. ห้องเรียนน่าอยู่ น่าดู น่าเรียนด้วยมือเรา 

ชาว ม.๑/๕ 
๓. ห้องเรียนสะอาดดี ชีวีมีสุข 
๔. ห้องเรียนสะอาดตา พาสะอาดใจ 
๕. ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน 
๖. ห้องเรียนสะอาด เรียนรู้อย่างสุขใจ 
๗. ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียนรู้ 
๘. รวมกายรวมจิตพิชิตขยะ 
๙. เที่ยวอู่ทองเชิงอนุรักษ์ไปกับมัคคุเทศก์น้อย 
๑๐. ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 
๑๑. ความรับผิดชอบ กรอบของคนดี 
๑๒. จิตอาสา สร้างสามัคคี 
๑๓. ห้องเรียนใสปิ๊ง 
๑๔. ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน 
๑๕. ๑ : ๒ : ๓ วิถี (ทำ) ความสะอาด 
๑๖. ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียนรู้ 
๑๗. ขยะที่ปลิดปลิว 
๑๘. ขยะจ๋า ป๊ะป๋ามาแล้ว 
๑๙. ห้องเรียนสดใส ใส่ใจเรื่องขยะ 
๒๐. Fight For Friend 
๒๑. ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 
๒๒. ห้องเรียนของเราน่าอยู่ 
๒๓. ห้องเรียนสดใส ใส่ใจรับผิดชอบ 
๒๔. การรับผิดชอบหน้าที่ตนเอง 
๒๕. เวรประจำวัน สู่คุณธรรมในห้องเรียน 
๒๖. ห้องเรียนสะอาด ปราศจากมลพิษน้อม          

ชีวิตสู่คุณธรรม 
๒๗. Clean Room Come Back 
๒๘. ชวีิตนี้ขอพลีชีพเพ่ือความสะอาด 
๒๙. Good Bye ๐,ร 
๓๐. เวลาเป็นเรื่องสำคัญ 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๕ 
 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๖ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๘ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๙ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๖ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๘ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๙ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๑๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๖ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๑๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๖ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๗ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๕ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๗ 
 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๔ 

โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน 
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คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
๓๑. เรียนรักหรือจะสู้รักเรียน 
๓๒. จิตอาสา พัฒนาเพชรอู่ทอง 
๓๓. ห้องเรียนน่าอยู่ หนูๆสุขใจ 
๓๔. ห้องเรียนน่าอยู่ 
๓๕. ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๖ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๗ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๑/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๒/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๓/๑ 

คุณธรรมที่ 2  
ความมีระเบียบวินัย 

๑. ห้องเรียนสีขาว ด้วยมือเราชาว ม.๑/๑ 
2. การใช้โทรศัพท์มือถืออย่างสร้างสรรค์ 
3. แต่งกายดี ปลูกจิตสำนึกแก่ตน 
4. แต่งกายดี เป็นศรีแก่ตน 
5. รองเท้าเข้าแถว ตามแนวเด็กมีวินัย 
6. ห้องเรียนมีวินัย ไร้ 0 ร มส. 
7. อาสา ยิ้มไหว้ ทักทายด้วยรัก 
8. เข้าคิว สร้างวินัย สร้างน้ำใจ สร้างไมตรี 
9. ห้องเรียนสะอาดสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
10. เข้าแถวตรงเวลา มาไม่สาย 
11. แต่งกายดี มีวินัย 
12. ส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัยการวาง

รองเท้า ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรม           
สัปปุริสธรรม ๗ 

13. รองเท้าเข้าแถว 
14. รองเท้าจ๋า มาเข้าแถว 
15. วินัยสร้างได้ด้วยปลายมือ 
16. ก้าวแรกไม่เป็นไร ก้าวต่อไปให้ชิดขวา 
17. เข้าเรียนตรงเวลา พัฒนาความรู้ 
18. รองเท้าหน้าห้อง 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๔ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๐ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๑๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๑3 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๓ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๗ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.2/๑3 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๕ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๙ 
 
 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๑๐ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๕ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๑/3 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๒/3 

คุณธรรมที่ 3  
ความพอเพียง  

๑. ๑ ขวด ๑ ความพอเพียง 
๒. ฝึกใจและสมาธิด้วยวิถีพอเพียง 
๓. หนึ่งเหรียญเปลี่ยนชีวิตด้วยความคิดที่

พอเพียง 
๔. เพียงพอ พอเพียง เคียงคุณธรรม 
๕. ธรรมบูรณาการ 
๖. เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจการออม 
๗. ถังจากขวดพลาสติก สู่ชีวิตพอเพียง 
๘. เก็บหอมรอมริบ ใช้ชีวิตพอเพียง 
๙. พวกเรา ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน 
๑๐. การใช้ชีวิตในสังคมไทย 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๑/๗ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๕ 
 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๑๐ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๒/๑๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๗ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๘ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๓/๑๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๔/๘ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๔ 
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คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑๑. พอเพียง นำหน้า นักเรียนสุขใจทุกวัย

แข็งแรง 
๑๒. สร้างฝันเล็ก ๆ สู่ฝันที่ยิ่งใหญ่ อนาคตสดใส 

ด้วยพลังเงินออม 
๑๓. ออมวันละนิดจิตจะสดใส 
๑๔. ความพอเพียงก็เพียงพอ 
๑๕. รู้เก็บ รู้ออม รู้ใช้ 
๑๖. ห้องเรียนพอเพียง 
๑๗. แค่พอเพียงก็เพียงพอ 

นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๖ 
 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๕/๘ 
 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๕ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษา ม.๖/๘ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๑/๒ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๒/๑ 
นักเรียนและครูที่ปรึกษาปวช.๓/๒ 

ตารางประกอบที่ ๘ แสดงโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน 

 
 
  
  
การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน 
 มีการประชุมสร้างความเข้าใจ และอบรมเพื่อให้ทุกคนเห็นถึงเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานที่
ชัดเจนขึ้น มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ กำหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน สร้างนวัตกรรมและกำหนด
วิสัยทัศน์ 
 

การสร้างแกนนำ (ครู-นักเรียน) เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
 ครูหัวหน้าระดับชั้นจะเป็นแกนนำที่สำคัญในการถ่ายทอดสู่ห้องเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน
จะเป็นแกนนำในระดับห้องเรียน มีนักเรียนห้องเรียนละ 4 คนเป็นแกนนำ โดยแบ่งเป็นแกนนำทำความดี      
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 3 คน และแกนนำทำความดีตามโครงงานคุณธรรมของห้องเรียน 1 คน 
นักเรียนที่เหลือถือว่าเป็นเครือข่ายที่จะต้องร่วมมือกัน 
 

การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ 
 มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม โดย ผู้นิเทศที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งโรงเรียนอู่ทอง ที่ ๒๗/๒๕๖๔ เรื่อง 
การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ การปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และศึกษานิเทศก์จากต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามปฏิทินการนิเทศ ซึ่งการนิเทศ กำกับ
ติดตาม ถือได้ว่าเป็นการสร้างเสริมประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ทั้งนี้จะมีการนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้าฝ่าย หน้าหน้ากลุ่มสาระ และหัวหน้างาน รวมทั้งการนิเทศในระดับห้องเรียนโดยแกนนำระดับห้องเรียน
เป็นผู้นิเทศทุกวัน เพ่ือให้การดำเนินงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และโครงงานคุณธรรมเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายและได้ผลอย่างยั่งยืน 
 

การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
 เมื่อมีการนิเทศ ติดตามท้ังจากแกนนำระดับห้องเรียน และผู้นิเทศภายในแล้ว จะมีการชื่นชม ให้กำลังใจ 
และสร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจเชิงบวกในการสร้างความดี พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทุกครั้ง มีการให้รางวัล
ประกาศเกียรติคุณกับห้องเรียนที่ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และโครงงานคุณธรรมได้อย่างดีเยี่ยม 

เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 
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นอกจากนีง้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมร่วมกับสภานักเรียนจะดำเนินการประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ทำความ
ดีทุกวันหน้าเสาธง และมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูผู้ทำความดี 
 

การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
 แกนนำระดับห้องเรียนจะคอยกระตุ้นให้เครือข่ายทุกคนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน      
และโครงงานคุณธรรม ครูที่ปรึกษาคอยเป็นผู้ให้คำปรึกษา และสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
นอกจากนี้จะมีการร่วมมือกันระหว่างห้องเรียนที่มีโครงงานคุณธรรมรูปแบบเดียวกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนา 
เมื่อมีรูปแบบที่ชัดเจน และเข้มแข็งแล้ว จะมีการประสานความร่วมมือกับกลุ่มห้องเรียนอ่ืนที่มีโครงงานคุณธรรม
รูปแบบอืน่ต่อไป 
 

การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) 
 หลังจากการรับการนิเทศทั้งในระดับห้องเรียน และจากผู้นิเทศแล้ว จะมีการบันทึกข้อเสนอแนะ และนำ
ข้อเสนอแนะนั้นมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน ทั้งนี้การทบทวนหลังการปฏิบัติงานในระดับ
ห้องเรียนจะทำ AAR 1 ครั้งต่อเดือน และหลังจากการนิเทศ ติดตามจากผู้นิเทศทุกครั้งหลังได้รับการนิเทศ 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โรงเรียนอู ่ทองได้จัดตารางการประชุมให้แก่ทุกฝ่ายงานเพื ่อแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ติดตาม และ

ประเมินผลงาน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ในทุกสัปดาห์ ดังนี้  
ฝ่ายบริหารประชุมทุกวันจันทร์ 
ฝ่ายบริหารวิชาการประชุมทุกวันจันทร์ เวลา 13.30 น. – 16.00 น. 
ฝ่ายกิจการนักเรียนประชุมทุกวันอังคาร เวลา 12.40 น. – 14.20 น. 
ฝ่ายบริหารทั่วไปประชุมทุกวันพุธ เวลา 12.40 น. – 14.20 น. 
ฝ่ายอำนวยการประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 12.40 น. – 14.20 น. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.10 น. – 16.00 น. 
นอกจากนี้จะมีการ PLC ของระดับชั้น ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ

ห้องเรียน เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
โรงเรียนเครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานด้านส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

การประเมินผลการนำผลการประเมินไปพัฒนาดำเนินงาน 
 มีการประเมินการดำเนินงานหลังจากการทำ AAR 1 ครั้งต่อเดือน และหลังจากการนิเทศ ติดตาม ทุกครั้ง 
ในการประชุมของทุกฝ่าย รวมถึงการ PLC กลุ่มงานจะมีการร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา 
วิเคราะห์ผล ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางเพื่อขจัดอุปสรรคที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน และ
นำเอาข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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การประชาสัมพันธ์  
 โรงเร ียนได้จัดเวทีเพื ่อให้นักเรียนนำเสนอและเผยแพร่โครงงานคุณธรรมของนักเร ียน มีการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมเสียงตามสาย และป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้น ปลูกฝัง และสร้าง
ทัศนคติที่ดีให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำความดี และการประพฤติตนตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการส่งเสริมด้านวิถีพุทธทั้งภายใน และภายนอก  
 
 
 
 
ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

จากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความสำเร็จเชิงประจักษ์ต่อ
นักเรียน ดังนี้ 

- นักเรียนร้อยละ 80 เป็นผู้มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ของตน ทั้งหน้าที่การเป็นลูกที่ดี การเป็นศิษย์            
ที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
ส่งผลต่ออัตราการจบหลักสูตรเพ่ิมสูงขึ้น 
 - นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สถิติการประพฤติปฏิบัติตนผิดกฎระเบียบของโรงเรียน 
ลดน้อยลง 
 - นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักการออม มีเงินออมเพ่ือไว้ใช้ในอนาคต รู้จักการวางแผนชีวิต รู้จักการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 
 - นายภูวดล  โสขุมา ได้รับรางวัลโครงการต้นกล้าคุณธรรมคนดีศรีสุพรรณ ด้านจิตอาสา รางวัลระดับเพชร 
โรงเรียนขนาดใหญ่ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 - นายภูวดล  โสขุมา ได้รับรางวัลนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตน ตามคำขวัญวันเด็ก โดยจังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 - นายฐิติศักดิ ์  พักเสียงดี ได้รับรางวัลผู ้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น โดยพุทธสมาคมจังหวัด
สุพรรณบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
 ครูทุกคนเป็นผู ้ร ู ้จ ักหน้าที ่ของตนเอง และปฏิบัติตามหน้าที ่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ กระทำตน  
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ รู้จักใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เห็นประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ทั้งนี้จากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความสำเร็จเชิงประจักษ์ต่อ
ครู ดังนี้ 

- รางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมเรื่อง เห็ดมือถือ  ระดับเหรียญเงิน จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
 - รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา    
และอุดมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง "เห็ดมือถือ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทการเรียนรู้อาชีพ      
ในท้องถิ่น ผ่านสื่อ Clip video 

ผลการดำเนินงาน (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้) 
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 - รางวัลระดับเหรียญทอง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค เรื่อง หลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาได้รับรางวัล 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม จำนวน 12 คน 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาได้รับรางวัล ครูดีเด่น จำนวน ๒๐ คน 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน ๓๖ คน 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
 ผู้บริหารทุกคนเป็นผู้รู้จักหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ กระทำตน
เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครู รักษาประโยชน์และระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด สามารถวางแผนและ
พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้จากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความสำเร็จเชิงประจักษ์ต่อ
ผู้บริหาร ดังนี้ 

- ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ด้านคุรุชน คนคุณธรรม 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ ดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
 - ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ 
ด้านการศึกษามัธยมศึกษาดีเด่น 
 - ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัล MOE AWARDS ระดับ ดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ผู้บริหารได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๒ คน 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
 โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนา
โรงเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น การดูแลรักษาทุกอย่างในโรงเรียนถือเป็นหน้าที่ของทุกคน  

ทั้งนี้จากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดความสำเร็จเชิงประจักษ์ต่อ
โรงเรียน ดังนี้ 

- ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (O-BECQA) จากกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
 - ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระดับดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 - รางวัล ระดับทอง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ สำนักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 - รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

- ได้ร ับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะดีเด่นต้นแบบ ระดับดีเด่น ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ                     
(Zero Waste School) 
 - เป็นตัวแทนในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
ประจำปี 2563 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) 
ได้รับเกียรติบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
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ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 
 ผู ้ปกครองมีความพึงพอใจในพฤติกรรมเชิงบวกของนักเร ียน ไว ้วางใจโรงเร ียน ผู ้บร ิหาร และครู  
มีความเต็มใจในการเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
โรงเรียน 
 

ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
 ชุมชนเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสังคมร่วมกับโรงเรียน มีการสร้างเครือข่ายที่จะร่วมกันสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคม สังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนามากยิ่งขึ้น 
 

องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดจากการดำเนินงาน 
 นวัตกรรม SMILE MODEL (Superb ใส่ใจ ใกล้ชิด ช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพศิษย์สู่ความเป็นเลิศ 
Moral ปลูกศีล ปลูกธรรม นำพาศิษย์ ใช้ชีวิตได้ถูกทาง Induce เครือข่ายร่วมสร้างสรรค์ ส่งเสริม ป้องกัน 
และแก้ไข Learning พัฒนาร่างกาย จิตใจ สร้างภูมิคุ้มภัย พร้อมเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
Employment พัฒนาทักษะชีวิต สร้างโอกาสให้ศิษย์ได้ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัด) เป็นนวัตกรรม 
ที่สามารถใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นอย่างดี นวัตกรรมดังกล่าวเกิดจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
มีการศึกษาข้อมูล ร่วมกันปฏิบัติ สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนา จนได้ผลอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งเป็นแนวทางและกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
ปัจจัยภายใน 
 1. ความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน 
 2. การลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้ได้ผลจริง 
 3. การติดตามผลอย่างเป็นระบบ และสม่ำเสมอ 
 4. การสนับสนุนจากผู้บริหาร 
ปัจจัยภายนอก 
 1. ความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน 
 2. ข้อมูลย้อนกลับจากภายนอก 
 3. การสนับสนุนจากผู้นำหรือตัวแทนภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส            
โคโรนา COVID-19 ส่งผลให้การจ ัดทำโครงงาน
คุณธรรมของนักเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
แผนที่วางไว้ 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำโครงงานคุณธรรมเป็น
โครงงานคุณธรรมออนไลน์ 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส             
โคโรนา COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการ
บางกิจกรรมได้ทันตามแผนปฏิบัติการ 

ปรับเปลี ่ยนวิธ ีการดำเนินกิจกรรม โดยเน้นการ
ดำเนินงานในรูปแบบออนไลน์ 

 
ตารางประกอบที่ ๙ แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
        ฝ่ายบริหารประชุมร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้า
ระดับชั้นเพื่อหาแนวทาง และรูปแบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้สอดคล้องกับบริบท 
และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการปรับเปลี่ยนให้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นการดำเนินงานรูปแบบออนไลน์ 
ได้แก่ การจัดทำโครงงานคุณธรรมออนไลน์ และการจัดชั่วโมงส่งเสริมคุณธรรมออนไลน์ในทุกสัปดาห์ ซึ่งงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจะกำหนดหัวข้อคุณธรรมที่สอดรับกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คุณธรรม
พื้นฐาน ๕ ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เพื่อให้ครูที่ปรึกษาได้จัดประชุม
ออนไลน์กับนักเรียน มุ่งเน้นการกระตุ้น ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี เมื่อ
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ครูที่ปรึกษาจะรายงานแก่หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าระดับชั้นจะรวบรวม และส่งแบบ
รายงาน ให้แก่งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสรุป ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานแก่ฝ่ายบริหาร
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

การดำเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 



43 
 
 

 

 
 
 
 
 โรงเรียนอู่ทองได้ดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการส่งเสริมด้านวิถีพุทธมาอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความสำเร็จกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๑ ดาว ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้พัฒนางาน
เรื่อยมาอย่างเป็นระบบ จนได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ได้รับรางวัลโรงเรียน                 
วิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 โรงเรียนปลอดขยะดีเด่นต้นแบบ ระดับดีเด่น (Zero Waste School) และผ่านการ
ประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับดีเยี ่ยม โดยในทุกปีการศึกษาจะมีการ
ทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์บริบท (SWOT Analysis) และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานให้
เหมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงนำเสนอแนะในการนิเทศ ติดตาม จากผู้นิเทศทั้งภายใน และ
ภายนอก มาปรับปรุง พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จต่อโรงเรียนต่อไป 
 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 
              (นางสาววีราภรณ์ วงศ์คนดี) 
                           หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
             โรงเรียนอู่ทอง 
 
       
 
      ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 
              (นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง 
  
               
 
       ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 
                  (นายวินัย เฉิดฉวีวรรณ) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                        โรงเรียนอู่ทอง 
 
 
 
 
 

ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนอู่ทอง 
ที ่๙๙/๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
       โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว และระดับ 4 ดาว ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
 

 

 

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. และจัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงาน และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนรวมทั้งพัฒนาให้
โรงเรียนเป็นต้นแบบการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 โรงเรียนอู่ทอง  ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองผลการตรวจสอบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์ ระดับ ๒ ดาว “กิจกรรมโรงเรียนดีไม่มีที่ยืน” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖2 และในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว และระดับ 4 ดาว 
 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรม “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” 
เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว และระดับ 4 ดาว ให้เกิดผลสำเร็จมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์ รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
 ๑.๓ นางแก้วตา ไชยภักด ี รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
 ๑.๔ นายปริญช์ สมาลาวงษ ์ รองผู้อำนวยการ กรรมการ 
 ๑.๕ นายไพโรจน์ ออระเอ่ียม รองผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๖ นางสาววีราภรณ์ วงศ์คนดี คร ู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาแนะนำ  และให้แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ แก่คณะกรรมการทุกฝ่าย  
เพ่ือให้งานสำเร็จเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ   
 
 
 

/๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน...   
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 ๒. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นางสาววีราภรณ์ วงศ์คนดี คร ู หัวหน้า 
 ๒.๒ นางศิริวรรณ  งามทอง คร ู ผู้ช่วย 
 ๒.๓ นางสุดารัตน์ คล้ายสินธุ์ คร ู ผู้ช่วย 
 ๒.๔ นายไทรัฐ  โพธิ์พันธุ์ คร ู ผู้ช่วย 
 ๒.๕ นายสมศักดิ์ หงษ์เวียงจันทร์ คร ู ผู้ช่วย 
 ๒.๖ นายพนม อาจคงหาญ คร ู ผู้ช่วย 
 2.7  นางสาวทิพภาณี คนึงคิด คร ู ผู้ช่วย 
 2.8  นางบังอร คงคารักษ์ คร ู ผู้ช่วย 
 2.9  นางมยุรี ศรีคำ คร ู ผู้ช่วย 
 2.10  นางชลดา แลเพชรศรีทองดี คร ู ผู้ช่วย 
 2.11  นางสาวธิติยา แจ่มถาวร คร ู ผู้ช่วย 
 2.12  นางสาวกาญจนา บุญมาอ้น คร ู ผู้ช่วย 
 2.13  นายสันติสุข อาจคงหาญ คร ู ผู้ช่วย 
 2.14  นายพงศ์ดนัย โตเลี้ยง คร ู ผู้ช่วย 
 2.15  นายพิทักษ์  เมาลี คร ู ผู้ช่วย 
 2.16  นางสาวพิมพ์ธีรา อายุวัฒน์ คร ู ผู้ช่วย 
 2.17  ว่าที่ ร.ต.ดุษิต สว่างศรี คร ู ผู้ช่วย 
 2.18  นางสาวณัฏฐณิชา พันธ์ขะวงษ์ คร ู ผู้ช่วย 
 2.19  นางสาวจิราภรณ์ ภูเผา คร ู ผู้ช่วย 
 2.20 นายพิสิฏฐ ์ แก้วพิสดาร คร ู ผู้ช่วย 
 2.21  นางสาวจารุวรรณ มนูญโย คร ู ผู้ช่วย 
 2.22  นางสาวพิจิตรา  ใจดีเลิศ คร ู ผู้ช่วย 
 2.23  นางสาวอัญชลี ทิมจิ๋ว คร ู ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

   มีหน้าที่  ศึกษาข้อมูลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละด้าน จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่
คณะกรรมการในแต่ละด้าน เก็บรวบรวมข้อมูล  จัดทำแฟ้มข้อมูลตามประเด็นแต่ละตัวชี้วัดและควบคุมดูแล  
กำกับ  ติดตามการขับเคลื่อนกิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

/3. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน... 
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 3. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  ประกอบด้วย     
  ด้านที่ ๑  ด้านผู้บริหาร 
  3.๑ นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ รองผู้อำนวยการ หัวหน้า 
  3.2 นางสาวขวัญนภา อุณหกานต์ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 
  3.3 นางแก้วตา ไชยภักด ี รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 
  ๓.๔ นายไพโรจน์ ออระเอ่ียม รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 
  ๓.๕ นายปริญช์ สมาลาวงษ ์ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 
 

 มีหน้าที่  ดำเนินงานยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว และระดับ 4 ดาว 
จัดทำนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีที่ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม นิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม สร้าง
เครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนและประเมินสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม 
 

  ด้านที่  ๒  ด้านคร ู
  3.6 นางแก้วตา ไชยภักด ี รองผู้อำนวยการ หัวหน้า 
  3.7  นางทิวารัตน์ มาแสง คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.8 นายเกียรติกุล หินทอง คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.9 นางอัญชเกศ บุญศรี คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.10 นายธนกาญจน์ อยู่หลาบ คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.11 นางสาวสุพัฒษา  สารสาริน คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.12 นางสาวน้ำทิพย์ เที่ยงตรง คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.13 นางสาวเทวพร ขำเมธา คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.14 นายณัฐพงศ์ บุญส่ง คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.15 นายอนุวัฒน์ จันทร์สุข คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.๑6 นางสาวสุนิสา เครือปาน คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.๑7 คุณครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คร ู  ผู้ช่วย 
 

 มีหน้าที่  จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสาร เช่น แผนการจัดการเรียนรู ้ รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี รวบรวมผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
สร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับโรงเรียนอื่น ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไปของครูทั้งในโครงการพิเศษและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  รวมถึงจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรมเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองทราบ 
 
 
 

/ด้านที่  ๓  ด้านนักเรียน... 



48 
 
 

 

  ด้านที่  ๓  ด้านนักเรียน 
  3.18 นายไพโรจน์   ออระเอ่ียม รองผู้อำนวยการ หัวหน้า 
  3.19 นางทิวารัตน์ มาแสง คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.๒0 นางสาวเพ็ญสินี ธงชัย คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.๒1 นางอัญชเกศ บุญศรี คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.๒2 นายธนกาญจน์ อยู่หลาบ คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.๒3 นายไทยรัฐ โพธิ์พันธุ์ คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.๒4 นางปวีณ์วัสสา เอ็งนิธิธารา คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.๒5 นางสาวน้ำเพชร ศรีสุข คร ู  ผู้ช่วย 
  ๓.๒6 ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น คร ู  ผู้ช่วย 
 

 มีหน้าที ่ รวบรวมการจัดกิจกรรมของนักเรียน เช่น กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรม ของนักเรียนที่มี    การ
ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน รวบรวมผลงาน รางวัลและโครงงานคุณธรรมของ
นักเรียนในระดับต่าง ๆ ที่มีผลงานเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้ จัดทำรายงานสรุปพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

 ๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
  ๔.๑ นางสาวสุธาพร โมกข์บุรุษ คร ู หัวหน้า 
  ๔.๒ นางสาวทิพภาณี คนึงคิด คร ู ผู้ช่วย 
  ๔.๓ นางสาวดวงกมล นิลวงษ ์ คร ู ผู้ช่วย 
  ๔.๔ นางสาวสุรีย์ ตันกสิกิจ คร ู ผู้ช่วย 
  ๔.๕ นางสาวกนิษฐา สุธารักษ์ศักดา คร ู ผู้ช่วย 
  ๔.6 นางสาวปวรี ยืนยงค์ คร ู ผู้ช่วย 
  ๔.7 นางสาวภิรมย์ญา ธงสินชัยพร คร ู ผู้ช่วย 
  ๔.8 นายภาณุสกาญจน์ ศรีใส คร ู ผู้ช่วย 
  4.9  นางสุภาภรณ์ มนูญธรรมพร คร ู ผู้ช่วย 
 

  มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน”  
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา  ประกอบด้วย 
  ๕.๑ นายนฤเทพ สุขประเสริฐ คร ู หัวหน้า 
  ๕.๒ นายอนุวัจน์ ทับทิม คร ู ผู้ช่วย 
  ๕.๓ นายโกศล อัยรารัตน์ คร ู ผู้ช่วย 
 

/๕.๔ นายเตชทัต… 
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  ๕.๔ นายเตชทัต ชัยชีวานนท ์ คร ู ผู้ช่วย 
  5.5  นายนิสิต วิมาณจันทร์ คร ู ผู้ช่วย 
  5.6  นายพงศกร สุคลธา คร ู ผู้ช่วย 
 

  มีหน้าที่  บันทึกภาพนิ่ง จัดทำคลิป VDO  ข้อมูลของโรงเรียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ๖.  คณะกรรมการฝ่ายกำกับ ติดตาม และรายงานผล  ประกอบด้วย 
     ๖.1 นางสาววีราภรณ์ วงศ์คนดี คร ู หัวหน้า  
  ๖.๒ นางสาวธิติยา แจ่มถาวร คร ู ผู้ช่วย 
  ๖.๓ นางสาวมยุรี ศรีคำ คร ู ผู้ช่วย 
  ๖.๔ นางสาวจารุวรรณ มนูญโย คร ู ผู้ช่วย 
  ๖.5 นางสาวอัญชลี ทิมจิ๋ว คร ู ผู้ช่วย 
 

  มีหน้าที ่ จัดทำรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม “โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน” ตามโครงการโรงเรียน 
คุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับ ๓ ดาว และระดับ 4 ดาว 
 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด   
บังเกิดผลดีต่อทางราชการ  และบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 

           สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
  (นางสาวพิกุล  เฉิดฉวีวรรณ) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง 
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n ตวั 

an = a x a x a x ... x a 

(ตัวอย่าง) 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
รายวิชา  ค22101    ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนอู่ทอง    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1    เรื่อง เลขยกกำลัง    จำนวน 8 คาบ 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม   จำนวน 1 คาบ 
ครูผู้สอน นางสาวธิติยา  แจ่มถาวร 

 

1. มาตรฐานการเรียนร ู้ 
 มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของ
จำนวน ผลที่เกิดขึ้นของการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้ 
2. ตัวช้ีวัด 
 ค 1.1 ม.2/1 เข้าใจและใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1) นักเรียนสามารถอธิบายนิยามของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ (K) 
2) นักเรียนสามารถคำนวณค่าเลขยกกำลังที่เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกให้อยู่ในรูปของจำนวน

เต็ม เศษส่วน และทศนิยมได้ (K) 
3) นักเรียนสามารถใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร และสื่อความหมายเรื่อง 

เลขยกกำลังได้อย่างถูกต้อง (P) 
4) นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ กระตือรือร้น มีวินัย มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ

อยู่อย่างพอเพียง (A) 
4. สาระการเรียนรู้ 

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม 
5. สาระสำคัญ 

1)  เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มสามารถเขียนในรูปของการคูณซ้ำตามบทนิยาม ดังนี้ 
 บทนิยาม กำหนดให้ a เป็นจำนวนเต็มใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก 
   

 
   
    เรียก a  ว่า ฐาน (base) 
   เรียก n  ว่า เลขชี้กำลัง (exponent or index) 
    เรียก an  ว่า เลขยกกำลัง 
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2)  ถ้า a เป็นจำนวนจริงใด ๆที่ไม่เป็นศูนย์ n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว 
2.1) a0 = 1 
2.2) a-n = 

1

an 

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
1) ความสามารถในการคิด 
2) ความสามารถในการสื่อสาร 
3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1) มีวินัย 
2) มุ่งม่ันในการทำงาน 
3) อยู่อย่างพอเพียง 

 

8. กิจกรรมการเรียนรู้  
ขั้นนำ 
1) ครูกล่าวทักทายกับนักเรียน และแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวน

เต็ม ให้นักเรียนทราบ 
2) ครูใช้คำถามกระตุ้นความคิดของนักเรียน ดังนี้ 

คำถาม 
1. เดชเก็บเงินทุกวันเป็นเวลา 10 วัน โดยจะเก็บเพิ่มขึ้น2เท่าของวันก่อนหน้า เริ่มวันแรกเก็บ 2 

บาท วันที่สองเก็บ 4 บาท วันที่สามเก็บ 8 บาท และ 16 ,32, 64 , … จนครบ 10 วัน  
2. มาลัยเก็บเงินวันละ 100 บาท เป็นเวลา 10 วัน  
เมื่อครบ 10 วัน เดชหรือมาลัยจะมีเงินเก็บมากว่ากัน เพราะเหตุใด 

ตอบ เดช เพราะ เมื่อครบ 10 วันมาลัยจะมีเงิน 1,000 บาท และเดช วันแรกเก็บเงิน 21 = 2 บาท 

วันที่สองเก็บเงิน 22= 4บาท วันที่สามเก็บเงิน 23= 8 เก็บเช่นนี้เรื่อย ๆจนถึงวันที่ 10 ดังนี้ 
วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 3 วันท่ี 4 วันท่ี 5 วันท่ี 6 วันท่ี 7 วันท่ี 8 วันท่ี 9 วันท่ี 10 
21 = 2 22 = 4 23 = 8 24 = 16 25 = 32 26 =64 27 = 128 28 = 256 29 = 512 210 = 1,024 

 ดังนั้น 10 วัน เดชจะมีเงินเก็บ 2,046 บาท 
3) จากข้อ 2 ครูถามต่อว่าการเก็บเงินของเดชในแต่ละวันนั้นมีความสัมพันธ์แบบใด  

ตอบ เพ่ิมข้ึนแบบทวีคูณ 
  

จากนั้นครูสอดแทรกคุณธรรมใน เรื่องของความพอเพียง  การดำรงชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล 
รอบคอบ รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัด คุ้มค่าและรู้จักอดออม ดังอย่างตัวอย่างคำถามในการเก็บเงิน
หรือออมเงิน เก็บออมเงินทีละเล็กทีละน้อย    
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n ตวั 

an = a x a x a x ... x a 

ขั้นสอน 
4) ครูให้นักเรียนศึกษา “ควรรู้ก่อนเรียน” ในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วย

การเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เลขยกกำลัง  
5) ครูกล่าวถึงการดำเนินการของเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้เรื่องเลข

ยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก หรือศูนย์ รวมถึงการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ 

บทนิยาม 
 
 
 

 
ตัวอย่าง 

1. 53 = 5 x 5 x 5 = 125 
53 เป็นเลขยกกำลังที่มี 5 เป็นฐาน และมี 3 เป็นเลขชี้กำลัง 

2. (-0.1)2 = (-0.1) x (-0.1)  = 0.01 
(-0.1)2 เป็นเลขยกกำลังที่มี (0.1) เป็นฐาน และมี 2 เป็นเลขชี้กำลัง 

6) ครูให้นักเรียนทำ “กิจกรรมคณิตศาสตร์” หน้า 4  ในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 
1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เลขยกกำลัง  

บทนิยาม 
 

 
 
ตัวอย่าง 

1. 90  = 1 
2. (2.6)0 = 1 
3. (- 2

7
)0 = 1 

7) ครูให้นักเรียนทำ “กิจกรรมคณิตศาสตร์” หน้า 5 - 6 ในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.2 
เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่  เลขยกกำลัง 

บทนิยาม 
 

 
 

 
 

เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก 

เรียก an ว่าเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐาน และ n เป็นเลขชี้กำลัง 

a-n = 
1

an    เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่เท่ากับ 0 และ n เป็นจำนวนเต็มบวก 

 

a0 = 1  เมื่อ a เป็นจำนวนใด ๆ ที่ไม่เท่ากับ 0  
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ตัวอย่าง 

1. 4-2 = 
1

42 

2. (-3)-4 = 
1

(-3)4
 

8) ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมบิงโก เรื่อง เลขยกกำลัง  โดยแจ้งกติกาการทำกิจกรรม ดังนี้   
8.1) ให้นักเรียนเขียนเลข 1 - 25 ลงในตาราง 5×5 โดยสุ่มใส่ตำแหน่งไหนก็ได้ 
8.2) ครูสุ่มโจทย์ เรื่อง เลขยกกำลัง เช่น 22   =  4 ดังนั้นให้นักเรียนกากบาทในช่องที่มี 4 และ

ดำเนินการไปเรื่อย ๆ จน เมื่อนักเรียนกากบาทเลขครบ 5 จำนวน ตามแนวตั้ง หรือแนวนอน หรือแนว
ทแยง ให้กล่าวคำว่า บิงโก จะเป็นผู้ชนะ 

จากนั้นครูสอดแทรกคุณธรรมใน เรื่อง การมีวินัย การปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ ข้อบังคับ 
การมีวินัยในตนเองซึ่งเป็นการควบคุมความประพฤติของคนในสังคมให้เรียบร้อย ดีงาม เป็นแบบ
แผนอันหนึ่งอันเดียวอัน จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถ้าต่างคนต่างทำตามอำเภอใจ ไม่มี
กฎระเบียบ ขาดวินัยก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้น 

ขั้นสรุป 
9)  ครูและนักเรียนร่วมสรุปความรู้รวบยอดร่วมกัน  
10)  ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ 1.1 ในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยการ

เรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เลขยกกำลัง หน้า 8 ระดับกลาง ข้อ 1-6 ลงในสมุด เป็นการบ้าน  
จากนั้นครูสอดแทรกคุณธรรมใน เรื่อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการ

ทำแบบฝึกทักษะเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ดังนั้นให้ตั้งใจทำด้วยตนเอง และมี
ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที่กำหนด 

9. สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรียนรู้ 

1) หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน มัธยมศึกษาปีที่ 2 
2) แบบสังเกตุพฤติกรรมทางการเรียนการสอน 

 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 
1) ห้องเรียน 
2) ห้องสมุด 

10. การวัดผลประเมินผล 
 10.1 วิธีการวัดและประเมินผล  

1) การทำแบบฝึกทักษะ 1.1  
2) สังเกตการเข้าเรียน การทำงาน และการตอบคำถามกับครูผู้เรียน 

 10.2 เครื่องมือวัดและประเมินผล  
1) แบบฝึกทักษะ 1.1 
2) แบบสังเกตพฤติกรรมทางการเรียนการสอน 
3) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 10.3 เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
1) นักเรียนสามารถทำแบบฝึกทักษะอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมินผลจากการทำ  ใบงาน  แบบฝึกหัด    ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
80% ขึ้นไป   หมายถึง                       ดีมาก 
70-79%    หมายถึง                       ดี 
60-69%    หมายถึง                       ปานกลาง 
50-59%   หมายถึง                       ผา่น 
ต่ำกว่า  50%   หมายถึง                       ปรับปรุง 

2) นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีขึ้นไป 
โดยเกณฑ์การประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
คะแนน 3 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
คะแนน 2 ระดับคุณภาพดี 
คะแนน 1 ระดับคุณภาพผ่าน 
คะแนน 0 ระดับคุณภาพไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
เกณฑ์การตรวจสอบ (๑) เอกสารหลักฐาน (๒) QR code (๓) 

๑. โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับ ๓ ดาว 

๑. ใบสมัคร 
๒. เกียรติบัตรที่ผ่านการประเมิน ระดับ ๒ ดาว 

 
 
 
 
 

๒. รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. /เอกสารประกอบระดบั ๓ ดาว 

๑. เล่มรายงานฯ ระดับ ๓ ดาว 
๒. เอกสารประกอบ 

 
 
 
 
 

๓. มีการดำเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรม ในระดับ ๒ ดาว 
ครบทุกข้อ 

๑. เล่มรายงานฯ ระดับ ๒ ดาว 
 

 
 
 
 
 

๔. โรงเรียนมีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ท่ีผ่านการพัฒนา
ต่อเนือ่ง 

๑. เอกสารการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
SMILE Model 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ของโรงเรียนอู่ทอง ตามดังตารางต่อไปนี ้
 



 

 
๕. โรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม มีการนเิทศ 
กำกับ ติดตามประเมินผลการ 
ดำเนินงานโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. และนำผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาด้านคุณธรรม 

๑. แผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม 
๒. รูปภาพการนเิทศ ติดตาม และประเมินผล โดย
ผู้บริหารและศึกษานเิทศก์ 

 
 
 
 
 

๖. โรงเรียนมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ วารสาร
หนังสือ และอื่น ๆ 

๑. จดหมายข่าวประชาสัมพนัธ์/วารสารโรงเรียนอู่
ทอง 

 
 
 
 
 

๗. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรยีนกับโรงเรียน ๑. รูปภาพการศึกษาดูงานโรงเรียนเครือข่าย  
๒. เอกสารบันทึกข้อตกลง (MOU) 
 

 
 
 
 
 

๘. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม ๑. รูปภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 

๙. โครงงานคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได ้ ๑. รูปภาพกิจกรรมการนำเสนอโครงงานคุณธรรม 
๒. เอกสารเผยแพร่โครงงานคุณธรรม 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
๑๐. นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีในการการจัดกิจกรรมตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์หรอืกรอบแนวคิด 
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

๑. รูปภาพกิจกรรม 
๒. ผลการดำเนนิโครงการกิจกรรมตามคุณธรรมอัต
ลักษณ ์

 
 
 
 
 

๑๑. นักเรียนได้รับรางวลัคุณธรรมในระดับต่าง ๆ ๑. รูปภาพกิจกรรม 
๒. เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 

๑๒. ครูมีผลงานและนำผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑. รูปภาพกิจกรรม 
๒. เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 

๑๓. ครูมีการสร้างเครือข่ายดา้นคุณธรรมกับครูโรงเรยีนอืน่ ๑. รูปภาพการศึกษาดูงานโรงเรียนเครือข่าย 
 

 
 
 
 
 

๑๔. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการดำเนินงานตาม
โครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม 

๑. ผลการดำเนนิโครงการกิจกรรมตามคุณธรรมอัต
ลักษณ ์
๒. เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 



 

 
 
๑๕. กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นคุณธรรม 
ระหว่างโรงเรียน 

๑. รูปภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 

๑๖. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพงึประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์
หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) 

๑. เอกสารแสดงคุณลักษณอ์นัพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
๒. ผลการดำเนนิโครงการงานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 
 
 
 

 
 



 


