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การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนลือวิทยาคม 
๑.  การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
        ๑.๑  คุณธรรมเป้าหมาย   

        - พอเพียง 
       - กตัญญู 
                     - ซื่อสัตย์สุจริต 
        - มีความรับผิดชอบ 
         ๑.๒  คุณธรรมอัตลักษณ์ (พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก) ของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน 
  - ผู้บริหาร  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เป็นตัวอย่างที่ดี  ประหยัดทรัพยากรของโรงเรียน  
เสียสละ  แบ่งปัน  ไม่เบียดเบียนเวลาของทางราชการ  ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากโรงเรียน/นักเรียน 
ตรงต่อเวลา  ให้คำปรึกษาได้ดี   
  - ครู  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เสียสละ  แบ่งปันต่อนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน  มีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน  มีความพอเพียง    ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากโรงเรียน/นักเรียน  ไม่
เบียดเบียนเวลาของทางราชการ  เข้าสอนตรงเวลา  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  ไม่สร้างความแตกแยกในหมู่
คณะ  ไม่โกหก  มีสัจจะ  มีความยุติธรรม  ไม่ลำอียง  เอาใจใส่ต่อนักเรียน 
  - นักเรียน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ตั้งใจเรียน  มีระเบียบวินัย  แต่งกายถูกระเบียบของ
โรงเรียน  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  ไม่ขาดเรียน  ไม่ลอกการบ้าน  ส่งงานทันตามกำหนด  มีจิตสาธารณะ ไม่
โกหก  ไม่พูดคำหยาบ  ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง  รักนวลสงวนตัว  ไม่ลักขโมย  มีสัมมาคารวะ 
 ๒.  วิธีกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

๒.๑  การสื่อสารสร้างความเข้าใจ    
      - การประชุมชี้แจง  สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหาร  ครูแกนนำ  และผู้เกี่ยวข้อง 
      - ประชุมครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.๒  การสร้างแกนนำ 
      - อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู  และนักเรียนแกนนำ 
๒.๓  การระดมสมอง 
      - เน้นการมีส่วนร่วม  โดยมีการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

คือผู้บริหารและครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและ  ชุมชน  เพ่ือร่วมระดมสมองกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย  
 อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
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๒.๔ การทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

พอเพียง -เป็นตัวอย่างที่ดี   
-ประหยัดทรัพยากรของโรงเรียน   
-เสียสละ  แบ่งปัน     

-ใช้ทรัพยากรของ
โรงเรียนอย่างประหยัด  
 และคุ้มค่า 
-ประหยัด  อดออม 
-ไม่มีหนี้สิน 

-ประหยัดอดออม 
-เสียสละ  ขยัน  อดทน 
-จิตอาสาและมีจิต
สาธารณะ 

กตัญญู -ไม่เบียดเบียนเวลาของราชการ   
-ทุ่มเท  เสียสละ  
-คำนึงถึงประโยชน์ขงทาง   
  ราชการเป็นสำคัญ 

-เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 
-อุทิศเวลาให้กับทาง
ราชการ 
-ทุ่มเท  เสียสละ 

-เชื่อฟัง  ช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง  ครู 
-มีจิตอาสา  ตอบแทนผู้
มีพระคุณ 

ซื่อสัตย์สุจริต -ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก 
  โรงเรียน/นักเรียน   
-มีสัจจะ   
-ยุติธรรม  ไม่ลำเอียง 
 

-มีสัจจะ  ไม่โกหก 
-มีความยุติธรรม  ไม่
ลำเอียง 
-ไม่สร้างความแตกแยกใน
หมู่คณะ 
 

-ห่างไกลยาเสพติด 
-ไม่เล่นการพนัน 
-ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข 
-ไม่ลักขโมย 
-รักนวลสงวนตัว 
-ไม่ทะเลาะวิวาท 

มีความ
รับผิดชอบ 

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
-ให้คำปรึกษาได้ดี  
-ตรงต่อเวลา   
  
 

-รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
-เป็นตัวอย่างที่ดี 
-เข้าสอนตรงเวลา 
-ไม่เบียดเบียนเวลาของ
ทางราชการ 
-ทุ่มเท  เสียสละ 
-เอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 

-แต่งกายถูกระเบียบ 
-มีระเบียบวินัยในการ
เข้าแถว  เดินแถว  วาง
กระเป๋า  วางรองเท้า 
-ตรงต่อเวลา 
-ไม่หนีเรียน 
-ส่งงานตรงเวลา 
-เอาใจใส่ต่อการเรียน 
 

  

เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 
๑.  การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน  เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน

โดยการประชุมชี้แจงครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อรับทราบเป้าหมายและ 
ทิศทางการดำเนินงาน 

๒. สร้างแกนนำครู  นักเรียนเพื่อเป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนร่วมกัน  ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

๓. การนิเทศติดตามภายในโรงเรียน  แต่งตั ้งคณะกรรมกรรมการเพื่อนิเทศติดตามผลการ
ดำเนินงานตามคุณธรรมเป้าหมาย 
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๔. การส่งเสริม  สนับสนุนและเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ  มีการให้คำปรึกษาช่วยเหลือ สร้าง
ขวัญกำลังใจ  ให้คำแนะนำโดยครูและแกนนำนักเรียน   

๕. การสร้างกลไกลในการมีส่วนร่วม  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ร่วมวางแผน  ร่วมพัฒนา  ร่วมติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาร่วมกัน 

๖. การประเมินผลและนำผลการประเมินไปพัฒนาดำเนินการ  จัดให้มีการนิเทศและประเมินผล
การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและต่อยอด 

๗. การประชาสัมพันธ์  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย  จัดทำแผ่นพับเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน   
 

 ผลการดำเนินงาน 
1. ผลที่เกิดกับนักเรียน  นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมมากข้ึน  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 

โรงเรียน  ตั้งใจเรียน  ไม่หนีเรียน  เข้าเรียนตรงเวลา  ส่งงานตรงเวลา  ไม่ลอกการบ้าน  พูดจาไพเราะ         
มีสัมมาคารวะ  ใช้จ่ายอย่างประหยัดอดออม  ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข  มีจิตอาสา  และมีจิตสาธารณะ  เคารพ
เชื่อฟังพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครู  ช่วยงานพ่อแม่ผู้ปกครอง  ช่วยงานครู 

๒.  ผลที่เกิดกับครู  ครูตรงต่อเวลา  ไม่ละทิ้งงานในหน้าที่  เสียสละ  อดทน  ไม่เบียดเบียนเวลาของ
ทางราชการ  เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา  เป็นตัวอย่างที่ดี  ประหยัดอดออม  ไม่มีหนี้สิน  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุขทุกชนิด  ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างประหยัด  คุ้มค่า  เสียสละเพ่ือส่วนรวม  ดำรงชีวิตด้วยความ
ไม่ประมาท  อยู่อย่างพอเพียง 

๓.  ผลที่เกิดกับผู้บริหาร  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความเป็นผู้นำ  
เสียสละ  มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง  ตรงไปตรงมา  ให้คำปรึกษาได้ดี  ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากโรงเรียน  
จากนักเรียน  ใช้ทรัพยากรโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า   

๔.  ผลที่เกิดกับโรงเรียน   โรงเรียนมีการพัฒนา  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้รับความร่วมมือ  
ช่วยเหลือจากชุมชนเป็นอย่างดี  สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  โรงเรียนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด  ร่มรื่น 

๕.  ผลท่ีเกิดกับครอบครัวของนักเรียน  ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียน  ครอบครัวอบอุ่น  
สมาชิกในครอบครัวรักใคร่สามัคคีกัน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว  ชุมชน 

๖.  องค์ความรู้  นวัตกรรม  และบทเรียนที่เกิดจากการดำเนินการ   องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้
คือ  เมื่อเราปลูกฝังคุณธรรมเป้าหมาย  ๔  ประการ คือ  พอเพียง  กตัญญู  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบ  
นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน   
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แบบรายงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ 

 
ตอนที่  ๑  ข้อมูลพื้นฐานผู้รายงาน 

ผู้รายงานคนที่  ๑  นายประยูร   รัตนศรี    
ผู้รายงานคนที่  ๒  นางศศิธร  มณีเขียว 

 

ตอนที่  ๒  ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 
 

๑. สภาพชุมชนสภาพแวดล้อมบรรยากาศของโรงเรียนและสภาพชุมชนใกล้เคียง 
 

๑.๑  โรงเรียนลือวิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับตำบล นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง
กับโรงเรียน สภาพชุมชนเป็นสังคมชุมชนชนบท สภาพครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของทางโรงเรียนชุนชนให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม ชุมชนให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน 
เช่น การประชุมผู้ปกครอง การสร้างเครือข่ายแกนนำผู้ปกครอง  สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  
ร่มรื่นน่าอยู่  สวยงาม  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีต้นไม้เขียวชอุ่ม 

๑.๒  บรรยากาศของโรงเรียนลือวิทยาคม มีความร่มรื่น น่าอยู่  ทั้งบรรยากาศภายนอกและ
ภายในชั้นเรียน ผู้อำนวยการ ครู นักเรียนและชุมชน มีความเป็นมิตรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพา
อาศัยกัน การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
เน้นการสอนแบบบูรณาการตามบริบทของชั้นเรียน ทำให้ห้องเรียน  มีชีวิตชีวา  น่าเรียน  นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓  สภาพชุมชนใกล้เคียง  โรงเรียนลือวิทยาคม ตั้งอยู่ที่หมู ่ 8  บ้านลือ ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อำนาจเจริญ  เป็นชุมชนเกษตรกรรม  ทำนา  ปลูกข้าว  ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการศึกษาให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ชุมชนเข้มแข็ง ปราศจากแหล่งอบายมุข และสิ่งเสพติดชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความสามัคคี เสียสละในกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรมและการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีศูนย์รวมทางจิตใจหลายแห่ง เช่น วัด และสถานปฏิบัติ
ธรรม ฯ องค์กร หน่วยงานภายในชุมชน ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ  

 

๑.๔  สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน   ในยุคสมัยปัจจุบันที่เรียกกันว่ายุค
โลกาภิวัตน์หรือยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคโนโลยีกัน
มากขึ้น อย่างไรก็ดีการใช้เทคโนโลยีก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียหากใช้แล้วไม่สามารถแบ่งเวลาหรือแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดีสิ่งไหนไม่ดีก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันที และนอกจากนี้หากเป็นนักเรียน ที่พ่อแม่หย่าร้างกัน กำพร้า 
อาศัยอยู่กับญาติหรืออาศัยอยู่กับตายายเพียงลำพัง ขาดความอบอุ่น  ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค ์ขาดความรับผิดชอบ  ไม่เข้าเรียน  ไม่ส่งงาน  แต่งกายไม่ถูกกฎระเบียบของโรงเรียน ก้าวร้าว  พูดคำ
หยาบ  ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เกิดจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องตามโลกออนไลน์และขาดการ
เลี้ยงดูที่สมบูรณ์จากทางครอบครัว จึงเป็นปัญหาที่ทางโรงเรียนจะต้องนำมาแก้ไขและพัฒนาในด้านคุณธรรม
ให้กับนักเรียน  
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ตอนที่  ๓  การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
๑.  การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
        ๑.๑  คุณธรรมเป้าหมาย   

        - พอเพียง 
       - กตัญญู 
                     - ซื่อสัตย์สุจริต 
        - มีความรับผิดชอบ 
         ๑.๒  คุณธรรมอัตลักษณ์ (พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก) ของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน 
  - ผู้บริหาร  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เป็นตัวอย่างที่ดี  ประหยัดทรัพยากรของโรงเรียน  
เสียสละ  แบ่งปัน  ไม่เบียดเบียนเวลาของทางราชการ  ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากโรงเรียน/นักเรียน   
ตรงต่อเวลา  ให้คำปรึกษาได้ดี   
  - ครู  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เสียสละ  แบ่งปันต่อนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน  มีน้ำใจ
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน  มีความพอเพียง    ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากโรงเรียน/นักเรียน  ไม่
เบียดเบียนเวลาของทางราชการ  เข้าสอนตรงเวลา  อุทิศเวลาให้กับทางราชการ  ไม่สร้างความแตกแยกในหมู่
คณะ  ไม่โกหก  มีสัจจะ  มีความยุติธรรม  ไม่ลำอียง  เอาใจใส่ต่อนักเรียน 
  - นักเรียน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ตั้งใจเรียน  มีระเบียบวินัย  แต่งกายถูกระเบียบของ
โรงเรียน  ไม่ยุ ่งเกี ่ยวกับอบายมุข  ไม่ขาดเรียน  ไม่ลอกการบ้าน  ส่งงานทันตามกำหนด  มีจิตสาธารณะ        
ไม่โกหก  ไม่พูดคำหยาบ  ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง  รักนวลสงวนตัว  ไม่ลักขโมย  มีสัมมาคารวะ 
   ๒.  วิธีกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

๒.๑  การสื่อสารสร้างความเข้าใจ    
      - การประชุมชี้แจง  สร้างความเข้าใจให้ผู้บริหาร  ครูแกนนำ  และผู้เกี่ยวข้อง 
      - ประชุมครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา 
๒.๒  การสร้างแกนนำ 
      - อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู  และนักเรียนแกนนำ 
๒.๓  การระดมสมอง 
      - เน้นการมีส่วนร่วม  โดยมีการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

คือผู้บริหารและครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและ  ชุมชน  เพ่ือร่วมระดมสมองกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย  
อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้  รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 

๒.๔  การทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร คร ู นักเรียน 

พอเพียง -เป็นตัวอย่างที่ดี   
-ประหยัดทรัพยากรของโรงเรียน   
-เสียสละ  แบ่งปัน     

-ใช้ทรัพยากรของ
โรงเรียนอย่างประหยัด  
 และคุ้มค่า 
-ประหยัด  อดออม 
-ไม่มีหนี้สิน 
 
 

-ประหยัดอดออม 
-เสียสละ  ขยัน  อดทน 
-จิตอาสาและมีจิต
สาธารณะ 
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คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร คร ู นักเรียน 

กตัญญู -ไม่เบียดเบียนเวลาของราชการ   
-ทุ่มเท  เสียสละ  
-คำนึงถึงประโยชน์ขงทาง   
  ราชการเป็นสำคัญ 

-เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 
-อุทิศเวลาให้กับทาง
ราชการ 
-ทุ่มเท  เสียสละ 

-เชื่อฟัง  ช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง  ครู 
-มีจิตอาสา  ตอบแทนผู้
มีพระคุณ 

ซื่อสัตย์สุจริต -ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก 
  โรงเรียน/นักเรียน   
-มีสัจจะ   
-ยุติธรรม  ไม่ลำเอียง 
 

-มีสัจจะ  ไม่โกหก 
-มีความยุติธรรม  ไม่
ลำเอียง 
-ไม่สร้างความแตกแยกใน
หมู่คณะ 
 

-ห่างไกลยาเสพติด 
-ไม่เล่นการพนัน 
-ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข 
-ไม่ลักขโมย 
-รักนวลสงวนตัว 
-ไม่ทะเลาะวิวาท 

มีความ
รับผิดชอบ 

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
-ให้คำปรึกษาได้ดี  
--ตรงต่อเวลา   
  
 

-รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
-เป็นตัวอย่างที่ดี 
-เข้าสอนตรงเวลา 
-ไม่เบียดเบียนเวลาของ
ทางราชการ 
-ทุ่มเท  เสียสละ 
-เอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 

-แต่งกายถูกระเบียบ 
-มีระเบียบวินัยในการ
เข้าแถว  เดินแถว  วาง
กระเป๋า  วางรองเท้า 
-ตรงต่อเวลา 
-ไม่หนีเรียน 
-ส่งงานตรงเวลา 
-เอาใจใส่ต่อการเรียน 

 
ตอนที่  ๔  เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 
 

1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน  เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน
โดยการประชุมชี้แจงครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อรับทราบเป้าหมายและทิศ
ทางการดำเนินงาน 

2. สร้างแกนนำครู  นักเรียนเพื่อเป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนร่วมกัน  ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

3. การนิเทศติดตามภายในโรงเรียน  แต่งตั ้งคณะกรรมกรรมการเพื่อนิเทศติดตามผลการ
ดำเนินงานตามคุณธรรมเป้าหมาย 

4. การส่งเสริม  สนับสนุนและเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ  มีการให้คำปรึกษาช่วยเหลือ สร้าง
ขวัญกำลังใจ  ให้คำแนะนำโดยครูและแกนนำนักเรียน   

5. การสร้างกลไกลในการมีส่วนร่วม  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที ่เกี ่ยวข้อง  มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ร่วมวางแผน  ร่วมพัฒนา  ร่วมติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาร่วมกัน 

6. การประเมินผลและนำผลการประเมินไปพัฒนาดำเนินการ  จัดให้มีการนิเทศและประเมินผล
การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและต่อยอด 

7. การประชาสัมพันธ์  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย  จัดทำแผ่นพับเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน   
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ตอนที่  ๕  ผลการดำเนินงาน 
 

1. ผลที่เกิดกับนักเรียน  นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมมากข้ึน  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
โรงเรียน  ตั้งใจเรียน  ไม่หนีเรียน  เข้าเรียนตรงเวลา  ส่งงานตรงเวลา  ไม่ลอกการบ้าน  พูดจาไพเราะ  
มีสัมมาคารวะ  ใช้จ่ายอย่างประหยัดอดออม  ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข  มีจิตอาสา  และมีจิตสาธารณะ  เคารพ
เชื่อฟังพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครู  ช่วยงานพ่อแม่ผู้ปกครอง  ช่วยงานครู 

2. ผลที่เกิดกับครู  ครูตรงต่อเวลา  ไม่ละทิ้งงานในหน้าที่  เสียสละ  อดทน  ไม่เบียดเบียนเวลาของ
ทางราชการ  เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา  เป็นตัวอย่างที่ดี  ประหยัดอดออม  ไม่มีหนี้สิน  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุขทุกชนิด  ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างประหยัด  คุ้มค่า  เสียสละเพ่ือส่วนรวม  ดำรงชีวิตด้วยความ
ไม่ประมาท  อยู่อย่างพอเพียง 

๓. ผลที่เกิดกับผู้บริหาร  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  รับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความเป็นผู้นำ  
เสียสละ  มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง  ตรงไปตรงมา  ให้คำปรึกษาได้ดี  ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก โรงเรียน  
จากนักเรียน  ใช้ทรัพยากรโรงเรียนอย่างประหยัดและคุ้มค่า   

๔. ผลที่เกิดกับโรงเรียน   โรงเรียนมีการพัฒนา  เป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้รับความร่วมมือ  
ช่วยเหลือจากชุมชนเป็นอย่างดี  สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  โรงเรียนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  สะอาด  ร่มรื่น 

5. ผลที่เกิดกับครอบครัวของนักเรียน  ผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียน  ครอบครัวอบอุ่น  
สมาชิกในครอบครัวรักใคร่สามัคคีกัน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับครอบครัว  ชุมชน 

6. องค์ความรู้นวัตกรรมและบทเรียนที่เกิดจากการดำเนินการ   องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้คือ  
เมื่อเราปลูกฝังคุณธรรมเป้าหมาย  ๔  ประการ คือ  พอเพียง  กตัญญู  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบ   
นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน   

 

ตอนที่  ๖  สรุปแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
๑. นวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรม 

๑.๑  ประเด็นสำคัญ   พัฒนาคุณธรรมด้วยกิจกรรมสมาธิเจริญปัญญา 
๑.๒  แนวทางการนำความรู้ไปต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  
       พัฒนานวัตกรรม บทเรียนโปรแกรม รูปแบบต่าง ๆ 

 ๒.  กลไกลการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
๒.๑  ประเด็นสำคัญ  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
๒.๒  แนวทางการนำความรู้ไปต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  
       จัดหาวิทยากรท้องถิ่นมาสอนเพ่ิมเติม 

 ๓.  การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน 
๓.๑  ประเด็นสำคัญ บูรณาการทุกกลุ่มสาระ 
๓.๒  แนวทางการนำความรู้ไปต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  
       พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

 ๔.  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 
๔.๑  ประเด็นสำคัญ  นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมขึ้น 
๔.๒  แนวทางการนำความรู้ไปต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  
       ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
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 ๕.  สรุปความสำเร็จของโรงเรียนคุณธรรม  ประจำปี  ๒๕๖๔ 
๕.๑  ประเด็นสำคัญ  โรงเรียนลือวิทยาคม มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้ง 

โรงเรียน ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม  เพื่อให้ทุกคนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น 

๕.๒  แนวทางการนำความรู้ไปต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ เพิ่มขึ้น 

 
ตอนที่  ๗  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

7.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จุดเด่น 
๑. นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น มีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู 

กตเวที เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม เห็นคุณค่าในความเป็นไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย  
๒. สนใจใฝ่รู ้และเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลจากการอ่านและการค้นคว้า ทั ้งจาก 

ห้องสมุดและอินเตอร์เน็ต 
3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพตามเกณฑ์ ร่าเริง แจ่มใส มี

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อ่ืน  
๔. มีความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เข้าร่วมกิจกรรมจนมีผลงานปรากฏ  
๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น มีผลการทดสอบในระดับชาติเพิ่มขึ้น นักเรียน ที่มี

ความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และสามารถเป็นผู้นำนักเรียนในการทำกิจกรรม ต่าง 
ๆ ได้เป็นอย่างด ี

จุดควรพัฒนา 
๑. ความมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก 

โรงเรียน เพื่อให้รู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ จนสามารถพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ของ 
สถานศึกษาได้ 

๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อการเรียน พัฒนาการเรียนรู้
ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียน นวัตกรรม ที่ครูผู้สอนได้พัฒนาขึ้นมา  

3. ส่งเสริมนโยบายการประหยัดน้ำและไฟ ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
๔. นักเรียนบางกลุ่มยังขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน  
๕. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีจิตสาธารณะ และกล้าแสดงออกอย่างต่อเนื่องและมีร้อยละเพ่ิมข้ึน 
7.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
จุดเด่น 
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการพัฒนาการศึกษา สามารถนำชุมชนเข้ามามี ส่วน

ร่วม และช่วยสนับสนุนในการจัดการศึกษา 
๒. พัฒนาการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ เน้นการใช้ข้อมูลสารสนเทศและ การมีส่วนร่วม ของ 

ชุมชน และผู้ปกครอง 
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๓. ครูมีความสามารถและประสบการณ์ด้านจัดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจนมีผลงานทางวิชาการเป็น
ที่ ประจักษ ์

๔. ครูมีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานสอนและงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เอาใจใส่ดูแล
นักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทุก ๆ ด้าน  

๕. ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา และ ICT ในการจัดการ 
เรียนการสอน 

6. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
๗. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู ้และจัดหาสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
8. โรงเรียนจัดภูมิทัศน์ได้สอดคล้องกับพ้ืนที่ และใช้พ้ืนที่ให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  
9. โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการให้ความรู้และการบริการชุมชน 
10. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้มี 

ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการนำ ความรู้สู่
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน เรียนการสอน  

๑๑. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีชีวิตของนักเรียน 
จุดควรพัฒนา 
๑. ครูส่วนใหญ่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน เกณฑ์การวัดผลประเมินผล วิจัย

ในชั้นเรียน แต่ยังไม่ครบทุกรายวิชา ควรจัดทำให้ครบทุกรายวิชา 
๒. การนำผลการวิจัยในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติและขยายผลเผยแพร่สู่คณะครูอย่างกว้างขวางมากขึ้น และ

การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน 
3. จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ ให้เป็นไปตามหลักสูตร  
๔. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนที่ขาดเรียนหรือมีปัญหาด้านการเรียน 

สามารถเข้าถึงการศึกษาของโรงเรียนได ้
๕. พัฒนานวัตกรรม บทเรียนโปรแกรม รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำไปเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง 

ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนา นักเรียนเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

7.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
จุดเด่น 
๑. มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
๒. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดหาสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
๓. โรงเรียนมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
๔. โรงเรียนจัดภูมิทัศน์ได้สอดคล้องกับพื้นท่ี และใช้พ้ืนที่ให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  
๕. โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการให้ความรู้และการบริการชุมชน  
6. โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี และหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา ความรู้

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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๗. มีการนำความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
๘. ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
9. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีชีวิตของนักเรียน 
จุดควรพัฒนา 
๑. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาห้องเก็บประวัติของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนเพื่อให้

เกิดความภาคภูมิใจและรักสถาบัน 
๒. จัดหาวิทยากรท้องถิ่นมาสอนเพ่ิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขาดครูสอน  
๓. สนับสนุนให้นักเรียนใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาจัดทำโครงงาน 
๔. ควรจัดทำ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสม ทันสมัย ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่ 

คณะครูอย่างต่อเนื่อง 
 

 

ลงชื่อ         
         (นายประยูร   รัตนศรี) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม 
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แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม 
ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔ 

ตอนที่  ๑ 
๑. ชื่อโรงเรียน  ลือวิทยาคม 

ที่อยู่ บ้านลือ หมู่ 8  ตำบลลือ  อำเภอปทุมราชวงศา   จังหวัดอำนาจเจริญ   
อีเมล์ www.luewit.ac.th 

๒. ชื่อผู้บริหาร  นายประยูร   รัตนศรี   โทรศัพท์  088 360 1846 
๓. ชื่อผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนคุณธรรม  นางศศิธร   มณีเขียว     โทรศัพท์ 087 262 2263 
๔. คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน   

- พอเพียง   
- กตัญญู 
- ซื่อสัตย์สุจริต   
- มีความรับผิดชอบ 

 

การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

พอเพียง -เป็นตัวอย่างที่ดี   
-ประหยัดทรัพยากรของโรงเรียน   
-เสียสละ  แบ่งปัน     

-ใช้ทรัพยากรของ
โรงเรียนอย่างประหยัด  
และคุ้มค่า 
-ประหยัด  อดออม 
-ไม่มีหนี้สิน 
 

-ประหยัดอดออม 
-เสียสละ  ขยัน  อดทน 
-จิตอาสาและมีจิต
สาธารณะ 

กตัญญู -ไม่เบียดเบียนเวลาของราชการ   
-ทุ่มเท  เสียสละ  
-คำนึงถึงประโยชน์ขงทาง   
  ราชการเป็นสำคัญ 

-เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 
-อุทิศเวลาให้กับทาง
ราชการ 
-ทุ่มเท  เสียสละ 

-เชื่อฟัง  ช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง  ครู 
-มีจิตอาสา  ตอบแทนผู้
มีพระคุณ 
 

ซื่อสัตย์สุจริต -ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก 
  โรงเรียน/นักเรียน   
-มีสัจจะ   
-ยุติธรรม  ไม่ลำเอียง 
 

-มีสัจจะ  ไม่โกหก 
-มีความยุติธรรม  ไม่
ลำเอียง 
-ไม่สร้างความแตกแยกใน
หมู่คณะ 

-ห่างไกลยาเสพติด 
-ไม่เล่นการพนัน 
-ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข 
-ไม่ลักขโมย 
-รักนวลสงวนตัว 
-ไม่ทะเลาะวิวาท 
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คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

มีความ
รับผิดชอบ 

 
 
 

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
-ให้คำปรึกษาได้ดี  
-ตรงต่อเวลา   
  
 

-รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
-เป็นตัวอย่างที่ดี 
-เข้าสอนตรงเวลา 

-แต่งกายถูกระเบียบ 
-มีระเบียบวินัยในการ
เข้าแถว  เดินแถว  วาง
กระเป๋า  วางรองเท้า 

  -ไม่เบียดเบียนเวลาของ
ทางราชการ 
-ทุ่มเท  เสียสละ 
-เอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 

-ตรงต่อเวลา 
-ไม่หนีเรียน 
-ส่งงานตรงเวลา 
-เอาใจใส่ต่อการเรียน 

 
ตอนที่  ๒  ข้อมูลการพิจารณาคุณภาพของโรงเรียนคุณธรรม 
 
ระดับคุณภาพ  :  ๔  =  ดีเยีย่ม ๓  =  ด ี      ๒  =  พอใช้      ๑  =  ปรับปรุง 
 

 
ที ่

 
ตัวชี้วัด 

ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน / - - - 
๒ กลไกลคณะทำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุก

คนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
- / - - 

๓ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน / - - - 
๔ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง / - - - 
๕ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน

โรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
/ - - - 

๖ มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม  และ 
มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

- / - - 

๗ เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม /  - - 
คะแนนรวม 20 6 - - 

คะแนนรวมทั้งสิ้น 26 

        ลงชื่อ         
           (นายประยูร   รัตนศรี) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม 
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รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
โรงเรียนลือวิทยาคม   อำเภอ ปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ 

 
๑) เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  ปี  พ.ศ.  ๒๕๖3 
๒) กิจกรรมที่สถานศึกษาดำเนินการ   

( /) มีการส่งเสริมอุดมการณ์คุณธรรมต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
( /) มีกลไกลและเครื่องมือในการปฏิบัติ  คุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน 
( /) มีกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 
( /)  มีองค์ความรู้นวัตกรรมด้านคุณธรรมแบบบูรณาการร่วมกันไว้ในชั้นเรียน 
( /) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 

๓) ผลตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
            ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียนมีพฤติกรรม/ปฏิบัติตามคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ด้าน  
ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 
ที ่

 
กลุ่มเป้าหมาย 

คุณธรรม
เป้าหมาย 

 
พฤติกรรม/ตัวบ่งชี้ 

จำนวน
ทั้งหมด
(คน) 

พฤติกรรม/ปฏิบัติ 
จำนวน
(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

๑ ผู้บริหาร ความกตัญญู ๑.มีความดีความชอบผู้ทำชื่อเสียงหรือ
ความสำเร็จให้กับหน่วยงาน 

๑ ๑ ๑๐๐ 

๒.ดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นกันเองกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑ ๑ ๑๐๐ 

ความซื่อสัตย์ ๑.การจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ๑ ๑ ๑๐๐ 
๒.พิจารณาความดีความชอบอย่างถูกต้อง
เป็นธรรม 

๑ ๑ ๑๐๐ 

ความ
รับผิดชอบ 

๑.มีความประพฤติดีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑ ๑ ๑๐๐ 

ความพอเพียง ๑.มีแผนงานที่สอดคล้องกับพอเพียง ๑ ๑ ๑๐๐ 
๒.ใช้จ่ายงบตามแผนงาน ๑ ๑ ๑๐๐ 

อุดมการณ์ 
คุณธรรม 

๑.มีถ่ายทอดแนวความคิดเชิงอุดมการณ์
คุณธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑ ๑ ๑๐๐ 

๒.รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ในเชิงบวก 

๑ ๑ ๑๐๐ 

๒ ครูผู้สอน ความกตัญญู ๑.ยกย่องเชิดชูนักเรียนที่ทำคุณประโยชน์
ให้กับสถานศึกษา 

๑7 ๑7 ๑๐๐ 
 

๒.มีการยกย่องนักเรียนที่มีความกตัญญูต่อ
บุพการี ครู อาจารย์เพ่ือเป็นแบบอย่างใน
โรงเรียน 
 

๑7 ๑7 ๑๐๐ 
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ความซื่อสัตย์ ๑.เข้าสอนตรงเวลา ๑7 ๑7 ๑๐๐ 
๒.ไม่เอาเวลาราชการไปทำประโยชน์
ส่วนตัว 

๑7 ๑7 ๑๐๐ 

ความ
รับผิดชอบ 

๑.สอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักการ
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

๑7 ๑7 ๑๐๐ 

ความพอเพียง ๑.ใช้จ่ายสมฐานะ ๑7 ๑7 ๑๐๐ 
๒.ใช้สื่อการเรียนการสอนร่วมกันอย่าง
คุ้มค่า 

๑7 ๑7 ๑๐๐ 

อุดมการณ์ 
คุณธรรม 

๑.มีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียน 

๑7 ๑7 ๑๐๐ 

๒.เสียสละเวลาให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่ ๑7 ๑7 ๑๐๐ 
๓ นักเรียน ความกตัญญู ๑.ช่วยงานครูโดยไม่ได้ร้องขอ 217 203 93.5 

๒.มีจิตอาสาช่วยเหลือโรงเรียนประกอบ
กิจกรรม 

217 214 98.6 

ความซื่อสัตย์ ๑.ไม่ลอกการบ้าน 217 203 93.5 
๒.ไม่โกหกไม่พูดเท็จ 217 214 98.6 

ความ
รับผิดชอบ 

๑.มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ทำประโยชน์ 
   ให้เพ่ือน ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ 

217 215 99.1 

ความพอเพียง ๑.ใช้จ่ายอย่างประหยัด 217 215 99.1 
๒.อดทน เสียสละเพ่ือส่วนรวม 217 202 93.1 

อุดมการณ์ 
คุณธรรม 

๑.มีระเบียบวินัยเช่นการวางรองเท้าเป็น
ระเบียบ เดินก้มตัวเมื่อผู้ใหญ่นั่งอยู่  
การยกมือไหว้ 

217 205 94.4 

๒.พูดจามีสัมมาคารวะ  ไม่พูดคำหยาบ 217 210 96.8 

 
๔)  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์หลักของนโยบายที่กำหนดหรือไม่  อย่างไร 
  

ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนลือวิทยาคม  มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์หลักของนโยบายที่กำหนดไว้  โดยการสร้างกลไกลในการมีส่วนร่วม  เน้นการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ร่วมวางแผน  ร่วมพัฒนา  ร่วมติดตามประเมินผล   
และแก้ปัญหาร่วมกัน 
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๕)  จำนวนนักเรียนที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นที่ประจักษ์ 
 

ประเภทรางวัล 
 

ที่มาของรางวัล 
หมาย
เหตุ 

สถานศึกษา ต้น
สังกัด 

ชุมชน กรรมการ
สถาน 
ศึกษา 

วิทยาลัย/
มหาวิทยาลัย 

สถาน
ประกอบ

การ 

อ่ืนๆ  

เกียรติบัตร 78 - 15 - 12 8 - - 
โล่รางวัล - - - - - - - - 
เข็มเชิดชูเกียรติ - - - - - - - - 
ทุนการศึกษา 15 - - - - - 32 - 
โควตาศึกษาต่อ - - - - 19 - - - 
โควตา 
การทำงาน 

- - - - - - - - 

อ่ืน ๆ - - - - - - - - 
 
๖)  ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
-  โครงการตามนโยบายมีมาก 
เป้าหมาย คล้ายคลึงกัน เช่น    
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

-วางแผนโครงการ กิจกรรม 
บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้
และแผนงาน/ โครงการหรือ
กิจกรรมของโรงเรียนที่ทำอยู่ปรับ
เข้ากับ งานนโยบายของหน่วยงาน 
ให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  
ของทุกนโยบายที่กำหนด 
 

- วางแผนโครงการ กิจกรรม 
บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้
และแผนงาน/ โครงการหรือ
กิจกรรมของโรงเรียนที่ทำอยู่ปรับ
เข้ากับ งานนโยบายของ
หน่วยงาน ให้ขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมาย  
ของทุกนโยบายที่กำหนด 

 
๗) การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
   ๗.๑)  รายชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
                    - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  

-กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
   -กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต / ชัว่โมงคุณธรรม 
   ๗.๒)  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จำนวน      2,000      บาท 
 ๗.๓)  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง/ใช้ไป จำนวน      2,000  บาท 
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การประเมินตนเอง  ผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
 

ตอนที่  2  ข้อมูลการพิจารณาคุณภาพของโรงเรียนคุณธรรม 
ระดับคุณภาพ  :  ๔=  ดีเยี่ยม    ๓=  ดี      ๒=  พอใช้       ๑=  ปรับปรุง 
 
 
ที ่

 
ตัวช้ีวัด 

ระดับคุณภาพ 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน /    
๒ กลไกลคณะทำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุก

คนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 /   

๓ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  /   
๔ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง  /   
๕ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน

โรงเรียนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 /   

๖ มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม  และ 
มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 /   

๗ เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม  /   
คะแนนรวม ๔ ๑๘   

คะแนนรวมทั้งสิ้น ๒๒ 
 
ผลการพิจารณา  (  )  โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ 
            ( /)  โรงเรียนคุณธรรม 
            (  )  ควรได้รับการพัฒนา 

                 ลงชื่อ          
         (นายประยูร   รัตนศรี) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม 
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คำสั่งโรงเรียนลือวิทยาคม 

ที่ 54/๒๕๖๔ 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

……………………………………………… 
โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคล

บาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี ่ยวกับเร ื ่องคุณธรรม  โดยร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถ  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  ดังนั้น  เ พื่อให้การ
ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนมัธยมแมด  เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และบรรลุผลตามเป้าหมาย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗( ๑),( ๓ )มาตรา ๙๕และมาตรา ๙๘ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พุทธศักราช ๒๕๔๗   จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  ดังนี้ 
๑.  คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย 

๑. นายประยูร   รัตนศรี         ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 

๒. นายวานิช กุมภิโร    ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓. นางเดือนรดา  วัชรนิติธรรม   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

๔. นางสาวอุไรพร  ศรีทอง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 

๕. นางอมรรัตน์ รัตนศรี    ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

6. นางศศิธร   มณีเขียว    ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการเลขานุการ 

7. นายสุรศิลป์  สาระดำ    ครู                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา คำแนะนำ สนับสนุน กำกับ  ดูแล  ติดตาม  การดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และพิจารณาตัดสินแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
๒. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการ ประกอบด้วย  

๑. นางเดือนรดา   วัชรนิติธรรม  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   ๒. นายอภิชาติ  ฉัตรสุวรรณ  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3. นางเบญจวรรณ  ดวงดี   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นายวีระพงษ์   ก้านก่ิง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
5. นายภรัญยู  ประสาร   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

   6. นายศตวรรษ  พงษ์สุวรรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
7. นางศศิธร   มณีเขียว   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
8. นายสุรศิลป์   สาระดำ   คร ู   กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ  
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มีหน้าที่  ดำเนินกิจกรรมตามกรอบของโครงการโรงเรียนคุณธรรม  จัดทำแผนการดำเนินงาน  เตรียมการ
นิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด  รายงานความก้าวหน้าของโครงการ  ประเมินผลโครงการ 
๓. คณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม   ประกอบด้วย 

๑. นางเดือนรดา   วัชรนิติธรรม  ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
   ๒. นายอภิชาติ  ฉัตรสุวรรณ  ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

3. นางอมรรัตน์ รัตนศรี    ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางสาวอรทัย  ทองแล็ง  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางเบญจวรรณ  ดวงดี   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
7. นางปิยาภรณ์  สงตลาด  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางสาวอุไรพร  ศรีทอง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 

9. นายวีระพงษ ์  ก้านก่ิง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
10. นางอารี  ทรงกรด   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
11. นายจันทา   โกมลศรี   คร ู   กรรมการ 
12. นางสาวสุรีรัตน์   หอคำ     คร ู   กรรมการ 
13. นายภรัญยู  ประสาร   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 

   14. นายศตวรรษ  พงษ์สุวรรณ์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
15. นางศศิธร   มณีเขียว   ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
16. นายสุรศิลป์   สาระดำ  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ     

 มีหน้าที ่ จัดทำโครงงานคุณธรรมบูรณาการในคาบสอนแต่ละระดับชั้น 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ มุ่งมั่น รับผิดชอบ เสียสละ เพื่อให้
เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป  

                       สั่ง ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖41 
 

 
(นายประยูร   รัตนศรี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนลือวิทยาคม 
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แบบนิเทศโรงเรียน 
  โดย สพม. 

แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

 

ตอนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน  ลือวิทยาคม 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ 
ชื่อผู้นิเทศ  ๑)  นางสาวผ่องศรี  สมยา 
     ๒)  นายธนา  ธุศรีวรรณ 
              ๓)  นางสาธิกา  จนัทนป 
     ๔)  นางสาวณปภัช  บุญสมศรี 
 

ตอนที่  ๒  ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 
 

๑. สภาพแวดล้อม  บรรยากาศของโรงเรียนและสภาพชุมชนใกล้เคียง 
 

๑.๑  โรงเรียนลือวิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับตำบล นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง
กับโรงเรียน สภาพชุมชนเป็นสังคมชุมชนชนบท สภาพครัวเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของทางโรงเรียนชุนชนให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม ชุมชนให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน 
เช่น การประชุมผู้ปกครอง การสร้างเครือข่ายแกนนำผู้ปกครอง  สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เป็นต้น 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด  
ร่มรื่นน่าอยู่  สวยงาม  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีต้นไม้เขียวชอุ่ม 

 

๑.๒  บรรยากาศของโรงเรียนลือวิทยาคม มีความร่มรื่น น่าอยู่  ทั้งบรรยากาศภายนอกและ
ภายในชั้นเรียน ผู้อำนวยการ ครู นักเรียนและชุมชน มีความเป็นมิตรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพา
อาศัยกัน การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
เน้นการสอนแบบบูรณาการตามบริบทของชั้นเรียน ทำให้ห้องเรียน  มีชีวิตชีวา  น่าเรียน  นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๑.๓  สภาพชุมชนใกล้เคียง  โรงเรียนลือวิทยาคม ตั้งอยู่ที่หมู ่ 8  บ้านลือ ต.ลือ อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อำนาจเจริญ  เป็นชุมชนเกษตรกรรม  ทำนา  ปลูกข้าว  ผู้ปกครองให้ความสำคัญกับการศึกษาให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ชุมชนเข้มแข็ง ปราศจากแหล่งอบายมุข และสิ่งเสพติดชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความสามัคคี เสียสละในกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี 
วัฒนธรรมและการจัดการศึกษาของโรงเรียน ชุมชนมีศูนย์รวมทางจิตใจหลายแห่ง เช่น วัด และสถานปฏิบัติ
ธรรม ฯ องค์กร หน่วยงานภายในชุมชน ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ  
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๑.๔  สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน   ในยุคสมัยปัจจุบันที่เรียกกันว่ายุค
โลกาภิวัฒน์หรือยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะใช้เทคโนโลยีกัน
มากขึ้น อย่างไรก็ดีการใช้เทคโนโลยีก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียหากใช้แล้วไม่สามารถแบ่งเวลาหรือแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดีสิ่งไหนไม่ดีก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันที และนอกจากนี้หากเป็นนักเรียน ที่พ่อแม่หย่าร้างกัน กำพร้า 
อาศัยอยู่กับญาติหรืออาศัยอยู่กับตายายเพียงลำพัง ขาดความอบอุ่น  ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค ์ขาดความรับผิดชอบ  ไม่เข้าเรียน  ไม่ส่งงาน  แต่งกายไม่ถูกกฎระเบียบของโรงเรียน ก้าวร้าว  พูดคำ
หยาบ  ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดจากการที่นักเรียนได้เรียนรู้ตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องตามโลกออนไลน์และขาดการ
เลี้ยงดูที่สมบูรณ์จากทางครอบครัว จึงเป็นปัญหาที่ทางโรงเรียนจะต้องนำมาแก้ไขและพัฒนาในด้านคุณธรรม
ให้กับนักเรียน  

ตอนที่  ๓  การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
๑.  การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 

 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

พอเพียง -เป็นตัวอย่างที่ดี   
-ประหยัดทรัพยากรของโรงเรียน   
-เสียสละ  แบ่งปัน     

-ใช้ทรัพยากรของ
โรงเรียนอย่างประหยัด  
 และคุ้มค่า 
-ประหยัด  อดออม 
-ไม่มีหนี้สิน 

-ประหยัดอดออม 
-เสียสละ  ขยัน  อดทน 
-จิตอาสาและมีจิต
สาธารณะ 

กตัญญู -ไม่เบียดเบียนเวลาของราชการ   
-ทุ่มเท  เสียสละ  
-คำนึงถึงประโยชน์ขงทาง   
  ราชการเป็นสำคัญ 

-เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 
-อุทิศเวลาให้กับทาง
ราชการ 
-ทุ่มเท  เสียสละ 

-เชื่อฟัง  ช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง  ครู 
-มีจิตอาสา  ตอบแทนผู้
มีพระคุณ 

ซื่อสัตย์สุจริต -ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก 
  โรงเรียน/นักเรียน   
-มีสัจจะ   
-ยุติธรรม  ไม่ลำเอียง 
 

-มีสัจจะ  ไม่โกหก 
-มีความยุติธรรม  ไม่
ลำเอียง 
-ไม่สร้างความแตกแยกใน
หมู่คณะ 
 

-ห่างไกลยาเสพติด 
-ไม่เล่นการพนัน 
-ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข 
-ไม่ลักขโมย 
-รักนวลสงวนตัว 
-ไม่ทะเลาะวิวาท 

มีความ
รับผิดชอบ 

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
-ให้คำปรึกษาได้ดี  
--ตรงต่อเวลา   
  
 

-รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
-เป็นตัวอย่างที่ดี 
-เข้าสอนตรงเวลา 
-ไม่เบียดเบียนเวลาของ
ทางราชการ 
-ทุ่มเท  เสียสละ 
-เอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 

-แต่งกายถูกระเบียบ 
-มีระเบียบวินัยในการ
เข้าแถว  เดินแถว  วาง
กระเป๋า  วางรองเท้า 
-ตรงต่อเวลา 
-ไม่หนีเรียน 
-ส่งงานตรงเวลา 
-เอาใจใส่ต่อการเรียน 



แบบรายงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนลือวิทยาคม 
 

วิธีกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
(๑.)  การสื่อสารสร้างความเข้าใจ    

โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ
ตระหนักและความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม  ให้ทุกคนรับทราบนโยบาย  เป้าหมายที่โรงเรียนจะดำเนินการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง  ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  เพื่อให้
ทุกคนเกิดความตระหนัก  และร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

(๒.)  การสร้างแกนนำ 
 โรงเรียนคัดเลือกครูแกนนำเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  กระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมแล้วนำความรู้มาถ่ายทอด ขยายผลสู่เพื่อนครู  และนักเรียนแกนนำเพื่อเป็นทีมของโรงเรียนที่ช่วยให้
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสำเร็จตามเป้าประสงค์ของโรงเรียนสำหรับครู  และนักเรียนแกนนำ 

(๓.)  การประชุมระดมสมอง 
               -การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

     เน้นการมีส่วนร่วม  โดยมีการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
คือผู้บริหารและครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและ  ชุมชน  เพื่อร่วมระดมสมองกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิง

บวก  เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ร่วมกันว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้านเพื่อมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาที่
ค้นพบดังนี้ 

๑.  สำรวจและระดมความคิดของแต่ละบุคคล ได้แก่  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน 
๒.  รวบรวมปัญหาที่ต้องการแก้ไขและสาเหตุ  จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ 
๓.  จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
๔.  เลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ๔  ปัญหา 
๕.  ร่วมกันกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ทางบวกที่ต้องการให้เกิดขึ้นและมีความสอดคล้องกับ

ปัญหาและสาเหตุที่ค้นพบ 
       -การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 

๑.  โรงเรียนสำรวจปัญหาและระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  เพ่ือค้นหา
คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 
  ๒.  รวบรวมปัญหาที่ต้องการแก้ไขและสาเหตุ 
  ๓.  จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  ๔  ปัญหา 
  ๔.  ร่วมกันวิเคราะห์คุณธรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา 

 ๕.  ร่วมกันระดมความคิด  จัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพ่ือให้แต่ละคนรับรู้
ร่วมกันว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในแต่ละด้าน 

(๔.) การจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันระดมความคิด  พิจารณา  นำคุณธรรมเป้าหมายมากำหนด

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง  ๓  กลุ่มมาจัดทำเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณข์องโรงเรียนได้ดังนี้ 
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คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

พอเพียง -เป็นตัวอย่างที่ดี   
-ประหยัดทรัพยากรของโรงเรียน   
-เสียสละ  แบ่งปัน     

-ใช้ทรัพยากรของ
โรงเรียนอย่างประหยัด  
 และคุ้มค่า 
-ประหยัด  อดออม 
-ไม่มีหนี้สิน 

-ประหยัดอดออม 
-เสียสละ  ขยัน  อดทน 
-จิตอาสาและมีจิต
สาธารณะ 

กตัญญู -ไม่เบียดเบียนเวลาของราชการ   
-ทุ่มเท  เสียสละ  
-คำนึงถึงประโยชน์ขงทาง   
  ราชการเป็นสำคัญ 

-เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา 
-อุทิศเวลาให้กับทาง
ราชการ 
-ทุ่มเท  เสียสละ 

-เชื่อฟัง  ช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง  ครู 
-มีจิตอาสา  ตอบแทนผู้
มีพระคุณ 

ซื่อสัตย์สุจริต -ไม่แสวงหาผลประโยชน์จาก 
  โรงเรียน/นักเรียน   
-มีสัจจะ   
-ยุติธรรม  ไม่ลำเอียง 
 

-มีสัจจะ  ไม่โกหก 
-มีความยุติธรรม  ไม่
ลำเอียง 
-ไม่สร้างความแตกแยกใน
หมู่คณะ 
 

-ห่างไกลยาเสพติด 
-ไม่เล่นการพนัน 
-ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข 
-ไม่ลักขโมย 
-รักนวลสงวนตัว 
-ไม่ทะเลาะวิวาท 

มีความ
รับผิดชอบ 

-มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
-ให้คำปรึกษาได้ดี  
-ตรงต่อเวลา   
  
 

-รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
-เป็นตัวอย่างที่ดี 
-เข้าสอนตรงเวลา 
-ไม่เบียดเบียนเวลาของ
ทางราชการ 
-ทุ่มเท  เสียสละ 
-เอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่าง
ทั่วถึง 

-แต่งกายถูกระเบียบ 
-มีระเบียบวินัยในการ
เข้าแถว  เดินแถว  วาง
กระเป๋า  วางรองเท้า 
-ตรงต่อเวลา 
-ไม่หนีเรียน 
-ส่งงานตรงเวลา 
-เอาใจใส่ต่อการเรียน 
 

๒. การกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 
 

๒.๑  การวางแผน/การจัดทำโครงงานคุณธรรม 
 

     การจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนหรือแผนปฏิบัติการประจำปีมีการประชุมวางแผนการ 
ดำเนินงาน  กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนสู่การทำงานปกติตามกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องและ
ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  จัดทำโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เสริมสร้างคุณธรรมบูรณาการ      ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
มอบหมายหน้าที่ชัดเจน  พัฒนาครูแกนนำ พัฒนานักเรียนแกนนำในการดำเนินการ 
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๒.๒  การเป็นแบบอย่างที่ดี 
   ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน  มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา  ใจ  ทั้งต่อหน้า

และลับหลัง  ตามบทบาทหน้าที่และระเบียบวินัยของโรงเรียน  เช่น  การพูดสุภาพ  การตรงเวลา  การแต่ง
กายถูกระเบียบเรียบร้อย  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีวินัย  มี
ความรับผิดชอบด้วยการยกย่อง  ชื่นชมหน้าเสาธง  มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมในการเป็นแบบอย่างที่ดี 

๒.๓  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
   โรงเรียนมีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศร่มรื่น  สะอาด  สวยงามน่า

อยู่  ปลอดภัย  มีป้ายแสดง “คุณธรรมอัตลักษณ์” ของโรงเรียนอย่างชัดเจน  มีป้ายพุทธสุภาษิตติดตามอาคาร
ในบริเวณโรงเรียน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น  มีศาลาไว้ให้นั่งเรียนได้นั่งอ่านหนังสือ และพักผ่อนหย่อนใจ 

๒.๔  การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรียน 
   โรงเรียนให้ครูผู้สอนในรายวิชาพ้ืนฐานทั้ง  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ให้บูรณาการคุณธรรมเชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอน  ในรูปแบบที่หลากหลาย  เช่น  การทำงานกลุ่ม  
การทำโครงงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ผสมผสานกับการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงผ่าน
โครงการ  กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนและกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ 

๒.๕  การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   โรงเรียนมอบหมายครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บูรณาการคุณธรรมเชื่อมโยงสู่กิจกรรม

การเรียนรู้ทั้งกิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมยุวกาชาด กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร   
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่นการฝึกระเบียบแถว  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมจิตอาสา 
 

๓. โครงงานคุณธรรม 
คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรมที่  ๑   
พอเพียง 

-โครงงานออมวันละนิดคิดถึง
โรงเรียนธนาคาร 
 
 
 

 
 
-โครงงานวางรากฐานอาชีพ 
 
 

นักเรียนชั้น  ม. 1 
ครูที่ปรึกษา  
1.นางมยุรี  ปัญญามูล 
2.นางเบญจวรรณ  ดวงดี  
3.นางอารี  ทรงกรด 
นักเรียนชั้น  ม. 2 
ครูที่ปรึกษา  
1.นางสาวอรทัย ทองแล็ง 
2.นางสาวอุไรพร  ศรีทอง 

3.นายศตวรรษ  พงษ์สุวรรณ ์
คุณธรรมที่  ๒   
กตัญญู 

-โครงงานวิถีไทยทักทายสวัสดี นักเรียนชั้น  ม.3 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางปิยาภรณ์  สงตลาด 
2.นางอมรรัตน์ รัตนศรี 
3.นายจันทา   โกมลศรี 
4.นายภรัญยู  ประสาร 
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คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่  ๓   
ซื่อสัตย์สุจริต 

-โครงงานของหายได้คืน นักเรียนชั้น  ม.4  
ครูที่ปรึกษา  
นายอภิชาติ  ฉัตรสุวรรณ 
นางเดือนรดา   วัชรนิติธรรม 

คุณธรรมที่  ๔   
มีความรับผิดชอบ 

-โครงงานเช้านี้ที่ลือวิทย์ 
 
 
 
-โครงงานสมาธิเจริญปัญญา 
 
 

นักเรียนชั้น  ม.5 
ครูที่ปรึกษา 
นายวีระพงษ์   ก้านก่ิง 
นางสาวสุรีรัตน์   หอคำ    
นักเรียนชั้น  ม.6 
ครูที่ปรึกษา 
นางศศิธร   มณีเขียว  
นายสุรศิลป์   สาระดำ 

 
๔. เครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

 

- การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน   
เพ่ือให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานโรงเรียนมีการประชุมร่วมกันระหว่าง 

ผู้บริหาร  ครู  และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม  ให้ทุกคน
รับทราบนโยบาย  เป้าหมายที่โรงเรียนจะดำเนินการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพ่ือให้ทุกคนตระหนักและร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

- การสร้างแกนนำ(ครู-นักเรียน)เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
 โรงเรียนคัดเลือกครูแกนนำเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  

สพฐ.  แล้วนำมาถ่ายทอดขยายผลสู่เพื่อนครูในโรงเรียน  และคัดเลือกนักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทำโครงงานคุณธรรมเพื่อนำมาขยายผลสู่เพื่อนๆในโรงเรียน  โดยมีครูแกนนำเป็นทีมงานของ
โรงเรียนที่คอยช่วยในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

 

- การนิเทศติดตามภายในและการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ 
 โรงเรียนมีการนิเทศติดตามภายในอย่างสม่ำเสมอ  โดยมอบหมายให้ครูแกนนำเป็นผู้นิเทศให้

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาทำให้ได้องค์ความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย 

 

- การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
 การส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลทั้งในโรงเรยีน  

ครอบครัว  ชุมชน  ซึ่งจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน  เป็นต้นแบบที่ดี  โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุน
และเสริมแรงด้วยการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 
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- การสร้างกลไกลการมีส่วนร่วม 
 ผู้บริหารให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล  คำแนะนำ  เปิดโอกาสให้ร่วมคิด  ร่วมทำ  

ร่วมแก้ปัญหา  และร่วมชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์อย่างยั่งยืน  มอบหมายครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนร่วมกันทำโครงงาน
คุณธรรมในชั้นเรียน  ซึ่งเป็นโครงงานที่นักเรียนร่วมกันคิด  ร่วมกันเลือก  ร่วมกันทำ  ทุกคนมีส่วนร่วมลงมือ
ปฏิบัติจริง 

- การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน  (After Action  Review : AAR) 
 โรงเรียนได้ทบทวนวิเคราะห์หลังการปฏิบัติงาน  (After Action  Review : AAR) ที่เกิดข้น

จากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  โดยใช้โครงงานที่นักเรียนร่วมกันคิด  ร่วมกันเลือก  ร่วมกันทำ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรม  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน 

 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 โรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมโดยใช้โครงงานคุณธรรม  กิจกรรมคุณธรรม  

บูรณาการคุณธรรมสอดแทรกในการเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนที่ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน  ทำให้เกิด
องค์ความรู้  เกิดแนวปฏิบัติที่ดี  บทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  โรงเรียนได้จัดให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน และส่งครูแกนนำ  นักเรียนแกนนำ  และเครือข่ายผู้นำ
ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรมกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนและกิจกรรมครอบครัวที่สาม   

 

- การประเมินผลและการนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงาน 
 โรงเรียนมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ  โดยใช้การสังเกต  การสอบถาม  การทบทวน

หลังการปฏิบัติงาน  จากตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมพบว่า  ผู้บริหาร  ครู  มี
พฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น ตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
สำเร็จลุล่วงอย่างดี  เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน  ชุมชน  สังคม  เป็นแบบอย่างที่ดี  แต่ในส่วน
ของนักเรียนพบว่ามีนักเรียนบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ  ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  มาโรงเรียนไม่ทันแถว  ส่ง
งานไม่ตรงเวลา  ขาดจิตสาธารณะ  ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย  ซึ่งทางโรงเรียนจะได้
รวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป 

 

- การประชาสัมพันธ์ 
 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์วิธีการในการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อนักเรียน  ชุมชน และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
โดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทั้งการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายในโรงเรียน  บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมสอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย 
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๕. ผลการดำเนินงาน(ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้) 
 

-  ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติตาม

โครงงานทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความกตัญญูกตเวที  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  ไม่
ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ประหยัดอดออม  เสียสละ ขยัน  อดทน มีจิตอาสาและมีจิตสาธารณะเชื่อฟังช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง  ครู  ตอบแทนผู้มีพระคุณ  ห่างไกลยาเสพติด  ไม่เล่นการพนัน ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข  

     ไม่ลักขโมย  รักนวลสงวนตัว  ไม่ทะเลาะวิวาท  แต่งกายถูกระเบียบ ตรงต่อเวลา ไม่หนีเรียน 
ส่งงานตรงเวลา  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมขึ้น   รู้จักการทำงานเป็นทีมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม  การเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น  

-  ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
 

ครูมีการพัฒนาตนเองตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในพัฒนางาน  ใช้ทรัพยากร
ของโรงเรียนอย่างประหยัด และคุ้มค่า  ประหยัด  อดออม  ไม่มีหนี้สิน  เคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา อุทิศเวลา
ให้กับทางราชการ  ทุ่มเท  เสียสละ  มีสัจจะ  ไม่โกหก  มีความยุติธรรม  ไม่ลำเอียง  ไม่สร้างความแตกแยกใน
หมู่คณะ  รับผิดชอบต่อหน้าที่  เป็นตัวอย่างที่ดี  เข้าสอนตรงเวลา  ไม่เบียดเบียนเวลาของทางราชการเอาใจใส่
ต่อนักเรียนอย่างท่ัวถึง  ออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

 

   -  ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน    

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ เป็นตัวอย่างที่ดี  ประหยัด  ทรัพยากร
ของโรงเรียน  เสียสละ  แบ่งปัน    ไม่เบียดเบียนเวลาของราชการ  ทุ่มเท  เสียสละ  คำนึงถึงประโยชน์ขงทาง
ราชการเป็นสำคัญปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาและเต็มเวลา ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากโรงเรียน/นักเรียน  มีสัจจะ  
ยุติธรรม  ไม่ลำเอียง ให้คำปรึกษาได้ดี  ตรงต่อเวลา   

 

-  ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้แนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธีการ

ที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำให้เกิด
องค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี  โรงเรียนได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครอง  ชุมชน 

 

-  ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 
 ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกหลาน มีการพัฒนาตนเองด้านระเบียบวนิัย 

มีความรับผิดชอบในการเรียน การทำการบ้าน การเข้านอน – ตื่นนอนตรงเวลา  เพื่อมาให้ทันเข้าแถวเคารพธง
ชาติ และมีการช่วยเหลืองานบ้าน ทำให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ความร่วมมือในการ
ดูแล นักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึน 

 

-  ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
ชุมชน  ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรม  ให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของ

สังคม เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนโรงเรียนในด้านกำลังทรัพย์  มอบทุนการศึกษา  เป็นวิทยากรให้ความรู้ใน
ด้าน ต่าง ๆ ด้านการสาธารณสุข  ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น   
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-  องค์ความรู้  นวัตกรรม  ที่เกิดจากการดำเนินงาน 
๑. องค์ความรู้ที่เกิดข้ึนจากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ผ่านรูปแบบของ

โครงงานคุณธรรม  ดังนี้ 
 

คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่  ๑   
พอเพียง 

 

-โครงงานออมวันละนิดคิดถึง
โรงเรียนธนาคาร 
 
 

นักเรียนชั้น  ม. 1 
ครูที่ปรึกษา  
1.นางมยุรี  ปัญญามูล 
2.นางเบญจวรรณ  ดวงดี  
3.นางอารี  ทรงกรด 

คุณธรรมที่  ๑   
พอเพียง 
 

โครงงานวางรากฐานอาชีพ 
 
 

นักเรียนชั้น  ม. 2 
ครูที่ปรึกษา  
1.นางสาวอรทัย ทองแล็ง 
2.นางสาวอุไรพร  ศรีทอง 

3.นายศตวรรษ  พงษ์สุวรรณ ์
คุณธรรมที่  ๒   
กตัญญู 

-โครงงานวิถีไทยทักทายสวัสดี นักเรียนชั้น  ม.3 
ครูที่ปรึกษา 
1.นางปิยาภรณ์  สงตลาด 
2.นางอมรรัตน์ รัตนศรี 
3.นายจันทา   โกมลศรี 
4.นายภรัญยู  ประสาร 

คุณธรรมที่  ๓   
ซื่อสัตย์สุจริต 

-โครงงานของหายได้คืน นักเรียนชั้น ม.4  
ครูที่ปรึกษา  
นายอภิชาติ  ฉัตรสุวรรณ 
นางเดือนรดา   วัชรนิติธรรม 

คุณธรรมที่  ๔   
มีความรับผิดชอบ 

-โครงงานเช้านี้ที่ลือวิทย์ 
 
 
 
-โครงงานสมาธิเจริญปัญญา 
 
 

นักเรียนชั้น  ม.5 
ครูที่ปรึกษา 
นายวีระพงษ์   ก้านก่ิง 
นางสาวสุรีรัตน์   หอคำ    
นักเรียนชั้น  ม.6 
ครูที่ปรึกษา 
นางศศิธร   มณีเขียว  
นายสุรศิลป์   สาระดำ 

 
๒. แนวปฏิบัติที่ดี  

- สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ให้กับ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จ 
- นักเรียนทุกคนเป็นเจ้าของโครงงานคุณธรรม ทุกคนมีส่วนร่วม  
- บูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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- มีโครงการ กจิกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนงานของโรงเรียนทีต่อบสนองคุณธรรมอัตลักษณ์ 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือให้เกิดการรับรู้ และนำไปพัฒนา   
- การทำงานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมแก้ปัญหา 
  

๓. บทเรียนที่ได้รับ  
 

จากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมด้วยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมพัฒนา ด้วย
การลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดบทเรียน ดังนี้ 

- การรับรู้และการมีส่วนร่วม การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ต้องสร้างความตระหนัก ความเข้าใจให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี ความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน  

-  การบูรณาการคุณธรรมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริม หลักสูตรใน
โรงเรียน  คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน การนำคุณธรรมบูรณาการ เชื่อมโยง
เข้าสู่การเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างหลากหลาย และสอดคล้องกับ คุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำมาปฏิบัติสู่การหล่อหลอมบ่มเพาะด้านคุณธรรม 

 

- นักเรียนทำได้ตามศักยภาพ   จากการที่ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
ค้นหาปัญหา สาเหตุ และ วิธีแก้ไขปัญหา แล้วลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ร่วมคิด  ร่วมทำ ฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การเป็นผู้นำผู้ตามที่ด ีการประเมินผล การสรุปงาน  
การนำเสนองาน  การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 

 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ทำให้เกิดการเรียนรู้ 
ร่วมกัน  นำมาพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย การได้รับการยกย่องชมเชย 
ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ  

 

- การพัฒนาครูและพัฒนานักเรียนแกนนำ เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมบรรลุตาม
เป้าหมาย คือ ให้กลุ่มบุคคลทุกฝ่ายมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง การ
ดำเนินการต้องทำอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่รุ่นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติ
ได้ และพัฒนานักเรียนแกนนำเป็นทีมงานของโรงเรียนที่ช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสำเร็จ
ตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

 

      - การนิเทศติดตาม การนิเทศติดตามภายใน  เป็นการ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้นำมาพัฒนา  ปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น 
ทำให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางพัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณธรรมได้อย่างชัดเจน และ จากการนิเทศภายใน
อย่างกลัยาณมิตร ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ปัญหา  ทำให้เกิดการยอมรับร่วมกัน พัฒนาได้องค์ความรู้
มาใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 

 

๖.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ 

๑. การกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน  โรงเรียนได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน  บรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำให้
การดำเนินงานเป็นไปตามกระบวบการ 
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๒. บทบาทผู้บริหาร ผู้บริหารโรงเรียน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรม เป็นผู้นำ
ในการขับเคลื่อน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งนำไปสู่การ
พัฒนาและ ปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจ  ให้คำปรึกษากับ
คณะครูและ นักเรียนในการดำเนินกจิกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ    

๓. มีครูแกนนำและนักเรียนแกนนำที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรม ”  ฝึกทำ
โครงงานคุณธรรม (Moral Project)  แล้วนำมาขยายผลให้กับเพื่อนในโรงเรียนให้เข้าใจ เป็นกลุ่มที่มี
ความสำคัญ และเป็นทีมหลักในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 

๔. การนิเทศภายใน    มีการติดตามและนิเทศภายในแบบ กัลยาณมิตร คอยให้คำปรึกษาข้อแนะนำ 
ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการ ดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ชัดเจนมาก
ขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการแปลงคุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ อันนำไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีอย่างยั่งยืน   

๕. ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลหลาย
ฝ่ายทั้งในโรงเรียน  ครอบครัว และชุมชน  ที่ตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน  เห็นคุณค่าและความสำคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรมจึงนำไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมมากขึ้น 

๗.   ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหา  อุปสรรค ข้อเสนอของผู้นิเทศ 
-  โครงการตามนโยบายมีมาก เป้าหมาย คล้ายคลึงกัน เช่น    
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

- ให้ครูและผู้ที่มีส่วนในการวางแผนโครงการ 
กิจกรรม บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้
และแผนงาน/ โครงการหรือกิจกรรมของ
โรงเรียนที่ทำอยู่ปรับเข้ากับ งานนโยบายของ
หน่วยงาน ให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  
ของทุกนโยบายที่กำหนด 

๘. การดำเนินการของโรงเรยีนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 
 

ปัญหา  อุปสรรค ข้อเสนอของผู้นิเทศ การดำเนินการของโรงเรียนตาม
ข้อเสนอแนะ 

- โครงการตามนโยบายมีมาก 
เป้าหมาย คล้ายคลึงกัน เช่น    
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

- ให้ครูและผู้ที่มีส่วนในการ
วางแผนโครงการ กิจกรรม บูรณา
การจัดกระบวนการเรียนรู้และ
แผนงาน/ โครงการหรือกิจกรรม
ของโรงเรียนที่ทำอยู่ปรับเข้ากับ 
งานนโยบายของหน่วยงาน ให้
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย  
ของทุกนโยบายที่กำหนด 

ครูและผู้ที่มีส่วนในการวางแผน
โครงการ กิจกรรม บูรณาการจัด
กระบวนการเรียนรู้และแผนงาน/ 
โครงการหรือกิจกรรม 
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๙.  ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร  ครู 

นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน  ทำให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำงานทุกขั้นตอน มี 
การวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารให้ความสำคัญและเป็น 
ผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ครูมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมี 
ส่วนร่วมในพัฒนางาน  นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติ 
โครงงาน ทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โรงเรียนมีการปรับปรุงและ
พัฒนา บริเวณโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่นน่าอยู่เอื ้อต่อการเรียนรู้  จากการปฏิบัติโดยใช้แนวคิด หลักการ 
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกใน
โรงเรียน ทำให้เกิดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี  ได้รับการยกย่องจากผู้ปกครองและชุมชน 
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