
 

 

  
 

              

 

 

                                              

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  

 

การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี(Best Practice) ในการดำเนินงานของ 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ระดับ 4 ดาว) 

                         

                                              

             
 

                                  ร่วมถอดบทเรียนโดย 

                       ผู้บริหารและครู โรงเรยีนพรหมพิกุลทอง 

                      ผู้บริหารและครู โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 

          คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

                                            

 

                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

                                 นางสุทินี กรินทรากุล 
                           ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
  

 

                กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 
            สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                   กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
                                     



 

 
 

คำนำ 
 

            รายงานการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดำเนินงานของโรงเรียน
คุณธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ท่ีมีผลการดำเนินงาน
ประสบผลสำเร็จและได้รับการยกระดับคุณภาพโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว       
ปีการศึกษา 2563 นี้เป็นส่วนหนึ ่งของการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความร่วมมือและ
กระบวนการเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับคุณภาพสู่เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนได้ร่วมกันถอดบทเรียนการดำเนินงาน สรุปองค์ความรู้
นว ัตกรรมและวิธ ีปฏิบัต ิท ี ่ดีของการดำเนินงานที ่ประสบผลสำเร็จของโรงเรียน  และนำผล              
มาสังเคราะห์แนวดำเนินงานสำหรับขยายผลให้แก่โรงเรียนในสังกัด  อีกนัยหนึ่งคือ เพื่อสะท้อนผล
การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนโครงการรวมถึงการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา นิเทศ 
ติดตาม ขับเคลื่อนโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2                   
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในลำดับต่อไป  

             ขอขอบคุณผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงาน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง  ผู ้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย และคณะศึกษานิเทศก์           
บุคลากรทางการศึกษา ท่ีร่วมกันถอดบทเรียนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานจนแล้วเสร็จ
ด้วยดี  
             หวังว่าเอกสารการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) ในการดำเนินงานของ
โรงเรียนคุณธรรมเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  รวมทั้ง โรงเรียน หน่วยงานการศึกษาอื่น และผู้ที่สนใจนำไป
ประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 
 
 
                                                                           สุทินี กรินทรากุล 
                                                                      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
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คำนำ 

หน้า 

ส่วนที่ 1  บทนำ 
              ความหมายของรูปแบบการนิเทศ 

๑ 

              วัตถุประสงค์ของรูปแบบการนิเทศ                                                      ๑ 
              การดำเนินงานการขับเคล่ือนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
              กระบวนการนิเทศ 
              กระบวนการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)                                                                                            

๒ 
๓ 
๕  

  ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์วิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice)ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  ๗ 
 

             สภาพปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียน 
             กระบวนการการดำเนินงาน 
             กลไกการสร้างความร่วมมือ 
             เครื่องมือสำคัญในการขับเคล่ือนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สู่เป้าหมาย 
             การสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียน 
             การนิเทศ ติดตามและประเมินผล                                                               

๗ 
๙ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๔ 
๑๕ 

             การวัดและประเมินผล 
             ผลผลิตจากการดำเนินงาน  
             องค์ความรู้นวัตกรรมและบทเรียนจากการดำเนินงาน      
             ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ  
             ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด /จุดพัฒนา ในการดำเนินงาน 
             การวางแผนงานในอนาคต (การนำองค์ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้) 

1๖ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

ส่วนที่ ๓ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) โรงเรียนพรหมพิกุลทอง   
๒๑ 

ส่วนที่ 4  วิธีปฏิบัติที่ดี(Best Practice) โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                             
อ้างอิง 

๕6 
77 
 ภาคผนวก  

     - คำส่ังคณะทำงาน 
    - แบบบันทึกประเด็นคำถามเพิ่มเติม 
    - ภาพกิจกรรมการถอดบทเรียน 
    

 

 



 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

                                       ส่วนท่ี 1 บทนำ 
 
ความสำคัญและความเป็นมา 

             จากกระแสพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร “ให้ร่วมกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” กระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีนโยบายขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม เป็นโครงการเพื่อสืบพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวง
รัชกาลที่ ๙ และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัฒน์ การส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีและความ
ซื่อสัตย์สุจริต 
             นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๒  ตามลำดับ ได้วางแผนในการดำเนินงาน
ตามนโยบาย ในด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ เป็น
คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญา และมีความสุข โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิด 
ท่ีถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง มีวินัยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา
และมีอุดมการณ์คุณธรรม 

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตาม
นโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนท่ีได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในปีการศึกษา 256๐ – 
๒๕๖3  ครบทุกโรงเรียน (ร้อยละ ๑๐๐)  และจากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในปีการศึกษา 2562  มีโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตามและยกระดับ ระดับ ๒ 
ดาว  ทั ้ง จำนวน 71 โรงเรียน ระดับ 4 ดาว จำนวน 2 โรงเรียน  ดังนั ้นเพื ่อให้ร ักษามาตรฐาน                
และการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) อย่างต่อเนื่องในปี งบประมาณปี 256๔ จึงได้จัดทำ
กิจกรรมการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของโรงเรียนพรหมพิกุลทองและโรงเรียนวัดศรีวารี
น้อย เพื่อสังเคราะห์สรุปเป็นแนวทางการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ 
(PLC)  สู่การยกระดับคุณภาพสู่เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการ บูรณาการ การดำเนินงาน
ด้านคุณธรรมอันได้แก่ โครงงานคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ การจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมให้โรงเรียนมีเครือข่ายได้ร่วมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด อัน
จะส่งผลให้เกิดการขับเคล่ือนคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและชุมชนต่อไป   

วัตถุประสงค์ของวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่เปน็เลิศ  
          1. เพื่อสังเคราะห์การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) ในการดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม 
          2. เพื่อขยายผลวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมให้โรงเรียน 
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมในสังกัด 



 

๒ 
 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

คุณธรรมอัตลักษณ์ ๓ ด้าน 

คุณธรรมจุดเน้น สพฐ.  ๔ ด้าน

ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม ๗ ข้อ

การด าเนินกิจกรรม ๙ ขั้นตอน

          ๓. เพื่อขับเคล่ือนการดำเนินงานเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมในสังกัดให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง        
 
การดำเนินงานการขับเคลื่อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

๑.  การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

              การขับเคล่ือนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากปีการศึกษา 2560 - 2564 อย่างต่อเนื่อง 
กำหนดยุทธศาสตร์ 3:5:7 ในปีการศึกษา 2560-2562 และปรับสังเคราะห์กระบวนการสู่คุณธรรม         
อัตลักษณ์ 3 ด้าน บูรณาการคุณธรรม 5 ประการ สู่ตัวตัวช้ีวัด 7 ข้อของโรงเรียนคุณธรรมด้วยการดำเนิน
กิจกรรม 9 ข้ันตอนในปีการศึกษา 2563  จึงใช้ยุทธศาสตร์ เป็น 3:5:7:9 
โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม 

แผนผังแสดงยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการดำเนินงานในโรงเรียนคุณธรรม สพป. สป.2  3:5:7:9 
 
 
 
 
   
              
 
 
 
 
 
 
               รหัส 3 หมายถึง เป้าหมายในการพัฒนาพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 3 ด้าน ซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์นี้มีสองส่วนประกอบกันคือ คุณธรรมเป้าหมาย และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ของโรงเรียน (พฤติกรรมบง่ช้ีเชิงบวก 3 ด้าน) ท่ีได้มาจากการมีส่วนของทุกฝ่ายในโรงเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุแล้วเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
               รหัส 5 หมายถึง พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เชิงคุณธรรม 5 ด้าน (กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน) โดยโรงเรียนนำมา
สอดแทรกเช่ือมโยงหรือควบคู่กับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ได้แก่            
ความกตัญญู  ความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัยและรับผิดชอบ ความพอเพียง และการมีจิตอาสา 

โรงเรียนคุณธรรม สพป. สป.๒      
3:5:7:9 
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                รหัส 7 หมายถึง ตัวชี้วัด 7 ข้อ ใช้เป็นแนวทางสำหรับโรงเรียนในการประเมินผลตนเองและ
การรับการนิเทศ ตรวจติดตามการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในภาพรวม 
                     1. มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท้ังโรงเรียน โดยมีการกำหนดคุณธรรม          
อัตลักษณ์เป็นเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม      

                     2.  มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติร่วมกันท้ังโรงเรียน ได้แก่ แผนงาน โครงการ 
คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ แกนนำ โครงงานคุณธรรม กิจกรรมเสริมสร้างความดี  

                3.  มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 3 ด้านและความ 
กตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต วินัยและรับผิดชอบ  ความพอเพียง และมีจิตอาสา ของนักเรียน ครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มขึ้น(ตามเป้าหมายของโรงเรียนและตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพโรงเรียน) 
                     4.   ระดับปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนกัเรียนครู และผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนลดลง 

                5.   เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมผู้เกีย่วข้องในโรงเรียน 
                6.   มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับช้ันเรียน หรือโรงเรียน 

                     7.   เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  
                รหัส  9  หมายถึง ขั้นตอนกิจกรรมการดำเนินงานในโรงเรียน 9 ข้ัน เพื่อไปสู่เป้าหมาย 
และภาพความสำเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (3: 5:  7) 

1. การช้ีแจงทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรีย 
2. สำรวจและเลือกปัญหาพฤติกรรมนักเรียนเพื่อกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและ 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกซึ่งเรียกว่า คุณธรรมอัตลักษณ์ 
3. การจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนและจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมหรือบูรณาการโครงการท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมหรือโรงเรียนคุณธรรมไว้ในแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน  

4. จัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน 
5. การลงมือร่วมกันปฏิบัติตามแผน  
6. สร้างเครือข่ายคุณธรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
7.  การนิเทศติดตามประเมินผลและเสริมแรงกัน 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
9. การสรุป รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเผยแพร่ผลงาน  

  ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยรปูแบบ
การนิเทศแบบ SPIDER Model  ซึ่งได้ศึกษาหลักการแนวคิดพื้นฐานแล้วนำมาสร้างและพัฒนารูปแบบการ
นิเทศและวิเคราะห์วิจัยประสิทธิภาพรูปแบบการนิเทศแล้วนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อขับเคล่ือน
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดต่อไป 
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             หลักการแนวคิดพื้นฐาน 
   1.  หลักการแนวคิดในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

 2.  หลักการพัฒนา :เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา 
 3. หลักการพัฒนาชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 

:PLC) 
 4  แนวคิดจากรูปแบบนิเทศท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
 5. แนวคิดการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศ 

จากการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศนำมาเขียนเป็นภาพของรูปแบบการนิเทศ ดังนี้ 

   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              ภาพท่ี 1 รูปแบบการนิเทศ SPIDER Model 
 



 

๕ 
 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กระบวนก 
ารถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 

            ในการถอดบทเรียนและสังเคราะห์วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการดำเนินงานโรงเรยีน
คุณธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ท่ีได้รับการยกระดับ
คุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับ 4 ดาว จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียน
พรหมพิกุลทองและโรงเรียนวัดศรีวารนี้อยโดยมีข้ันตอนดังนี้  

        ขั้นตอนการดำเนินงาน  ในการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) ในการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม ดำเนินการดังนี้ 
         2.1 การวางแผนงานในการถอดบทเรียน 
         2.2 ประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษาคุณธรรม ระดับ 4 ดาว 2 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนพรหมพิกุล
ทองและโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยเพื่อวางแผนงาน เตรียมการและกำหนดปฏิทินปฏิบัติการ 
         2.3 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
         2.4  ดำเนินการถอดบทเรียน 

       กระบวนการนิเทศ  SPIDER Model เพื่อส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน   
มีการดำเนินงาน 3 ระยะ 6 ข้ันตอน ดังนี้  
       ระยะท่ี 1 เตรียมการ  
       1. ศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจ  (Studying) 
       2. วางแผนดำเนินการ (Planning)  
        ระยะท่ี 2  ดำเนินการนิเทศ ติดตามและพัฒนา 
       3.  ขยายความรู้ (Informing)  
       4. มุ่งสู่การปฏิบัติ พัฒนา (Doing & Development) การนิเทศ ติดตาม  มี 5  ขั้นตอน                
             ขั้นที่ 1 ส่ือสารสร้างความเข้าใจ (ร่วมคิด)   
             ขั้นที่ 2  ร่วมพัฒนา อย่างกัลยาณมิตร 
             ขั้นที่ 3  สะท้อนคิด พาทำ   
             ขั้นที่  4. สร้างเครือข่าย   
             ขั้นที่  5 เสริมขวัญกำลังใจ (ร่วมช่ืนชม)  
       ระยะท่ี 3  ติดตามประเมินผล  
        5. วัดและประเมินผล (Evaluating) 
        6. สนับสนุนให้ยั่งยืน (Reflect to Sustainable) 
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                -  ดำเนินการประชุมกลุ่มย่อยครูแกนนำของแต่ละโรงเรียนเพื่อถอดบทเรียนของโรงเรียนและ
จัดทำรายงานวิธืปฏิบัติท่ีดี(Best Practice) ของโรงเรียน     
                 - ประชุมกลุ่มย่อย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้รับผิดชอบโครงการ ตัวแทนโรงเรียนและ
คณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
โดยจัดการประชุมเป็น 2 ระบบ คือการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2และการประชุมออนไลน์ (Conference ผ่าน zoom) 
                 - ประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสังเคราะห์สรุปรายงานการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
                  วิธีการถอดบทเรียน 
                  1. ใช้การเล่าเรื่อง (Story Telling)  โดยผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
                  2. คณะกรรมการจากโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมสนทนาซักถามเพิ่มเติม 
และเติมเต็มเลขานุการกลุ่มจดบันทึกข้อความ คำสำคัญ ในแต่ละประเด็นสำคัญตามโครงร่างการถอด
บทเรียน 
                  3. เลขานุการกลุ่มนำเสนอผลสรุปภาพรวมให้ที่ประชุมพิจารณา ปรับ เติมเต็มเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
                   4. การสรุปผลการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรมในภาพรวม 
 
การนิยามศัพท์ 
             โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. หมายถึง โครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเป็นแม่ข่ายของโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
            โรงเรียนคุณธรรมที่ใช้ในเอกสารเล่มนี้ หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ท่ีมีแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
และการบูรณาการโครงการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน  
             ผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารโรงเรียน 
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                                                 ส่วนท่ี 2  

        การสังเคราะห์วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ในการดำเนินงานโรงเรยีนคุณธรรม  

            ในการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี(Best Practice) ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  มีประเด็นสำคัญสำหรับการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตลอดจนการศึกษาเพื่อ
นำไปวางแผนออกแบบการส่งเสริมพัฒนาและประยุกต์ใช้ดังต่อไปนี้ 

๑. สภาพปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียน 
๒. กระบวนการการดำเนินงาน 
๓. กลไกการสร้างความร่วมมือ 
๔. เครื ่องมือสำคัญในการขับเคลื ่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม           

สู่เป้าหมาย 
๕. การสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียน 
๖. การนิเทศติดตามภายในและการนิเทศติดตามโดยผู้ให้การนิเทศ  
๗. การวัดและประเมินผล 
๘. ผลท่ีเกิดจากการดำเนินงาน 
๙. องค์ความรู้นวัตกรรม และบทเรียนท่ีเกิดจากการดำเนินงานโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. 
๑๐. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ  
๑๑. ปัญหา ข้อจำกัด ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
๑๒. การวางแผนงานในอนาคต (การนำองค์ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้) 

 
 สภาพปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียน 

               สภาพแวดล้อมของโรงเรียนพรหมพิกุลทองและโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ทั้งสองโรงเรียน
คล้ายคลึงกันคือ มีสภาพแวดล้อมเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก  
นักเรียนส่วนใหญ่ย้าย ตามผู้ปกครองมาเพื่อประกอบอาชีพเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้าง
ทั่วไป ฐานะค่อนข้างยากจน  ไม่มีเวลาเอาใจใส่บุตรหลาน เนื่องจากการหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว 
สภาพสังคมโดยรอบโรงเรียนเป็นสังคมอุตสาหกรรม โรงเรียนพรหมพิกุลทองอยู่ในชุมชนค่อนข้างแออัดและ
การจราจรหนาแน่น โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยมีวัดและโรงเรียนท่ีใกล้ชิดมีการอุปถัมภ์พึ่งพาอาศัย สนับสนุน  
              กล่าวได้ว่า แม้จะอยู่ในสังคมท่ีคล้ายกันแต่รายละเอียดของบริบทมีปัจจัยท่ีแตกต่างกัน  
              ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนมีความใกล้เคียงกัน คือ นักเรียนมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง   
มีทักษะชีวิตในการเอาตัวรอด แต่มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับผู้ปกครองเนื่องจากภาระงานของผู้ปกครอง 
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จึงทำให้ ขาดการเพาะบ่มดูแลเรื่องมารยาท ความมีวินัย การมีน้ำใจ การรักษาความสะอาด การรู้จักการคิด
วิเคราะห์แยกแยะความพอเพียงในการใช้จ่าย  
               ปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนในด้านบุคลากร ทรัพยากร การบริหารจัดการ และงบประมาณนั้น    
ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดคือความพร้อมและแรงจูงใจของบุคลากร โดยเริ่มจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ ครูแกนนำและครูและบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเห็นความสำคัญและมีแรงจูงใจในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน กล่าวคือ บุคลากรในโรงเรียน คือ ต้องทำท้ังระบบ ต่อเนื่อง เริ่มจาก
การศึกษาปัญหาทำจากล่างสู่บนระเบิดจากข้างใน  มีการน้อมนำพระราชกระแสรับส่ังของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ท่ีทรงรับส่ังต่อประชาชนชาวไทยว่า “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” 
พร้อมท้ังพระราชทานหลัก 3 ประการ ท่ีเกี่ยวกับครูและนักเรียนไว้ว่า 

                 “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู”  

                 “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองและให้เด็กท่ีเรียนเก่ง
ช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า” และ 

                 “ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”                    

                  พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ท่ีทรงอยากให้ปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
การสืบสานศาสตร์พระราชาและสนองพระบรมราโชบายรวมทั้งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1. รัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย  4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย และ 8. มีจิตสาธารณะ  ท้ังนี้หลักการสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ คือการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย และใช้แนวดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา     
คือ 3:5:7และดำเนินกิจกรรม 9 ขั้นตอน 
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     วางแผนการด าเนินงาน 

     ขั้นตอนการดำเนินงาน 

กระบวนการการดำเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ภาพท่ี 2 กระบวนการการดำเนินงาน 

 

 

 

         ประชุมสร้างความเข้าใจบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

สำรวจปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
(  คุณธรรมเป้าหมาย+พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์) 

จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

การจัดทำโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียน 

ทบทวน AAR  นำเสนอโครงงาน 

การสร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 การวิเคราะห์ถอดบทเรียนสรุปองค์ความรู้ นวัตกรรม 

 การรายงานเผยแพร่ และวางแผนในการทำงานในปีการศึกษา
ต่อไป 

       ส ารวจ ปัญหา 

 ร่วมกันปฏิบัติและจัดทำโครงงานฯ 
 บูรณกาารกจิกรรมความดี   
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง. 

ส่ือสารสรา้งความเขา้ใจ 

  ประเมินผลและน าผลไปปรบัใช ้ 

และเผยแพร่                   

     นิเทศ ติดตาม แบบกลัยาณมิตร 
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           1.  การเข้าร่วมรับการอบรมปฏิบัติการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในการพัฒนา   
แกนนำท้ังผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูแกนนำและนักเรียนแกนนำเข้ารับการอบรมเพื่อรับทราบนโยบาย
แนวทางปฏิบัติตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 จัดขึ้น ครบร้อยละ 100 

                   2.  การสื่อสารสร้างความเข้าใจ  
        ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น         

เพื่อความมั่นใจในการสมัครใจทำงาน และตัดสินใจร่วมกัน   
        2.1  ผู้บริหารประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีน
ทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน มีทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ที่ตรงกัน นั่นคือการสร้างนักเรียน ให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้
โรงเรียน และ สร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนโดยผ่านการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
                 2.2  การสร้างแกนนำ ในโรงเรียน (ครู-นักเรียน) เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
            2.3  แต่งตั ้งและมอบหมายงานให้คณะทำงานรับผิดชอบ ในการวางแผน การลงมือ
ปฏิบัติการประเมินผล และ การปรับปรุงแผนจนบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
                  2.4  สรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในของโรงเรียน ได้แก่ จุด
แข็ง (ปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพ) และจุดอ่อนหรือข้อด้อยของโรงเรียน รวมท้ัง  
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก 
                 ในการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์มีการพัฒนาปรับเปล่ียนตามสภาพปัญหาและปัจจัยพื้นฐาน   
ของโรงเรียน โดยโรงเรียนยงัคงต่อยอดในคุณธรรมของนักเรียนด้านท่ีปฏิบัติได้ดีแล้ว และพัฒนาด้านท่ี
ต้องการเพิ่มขึ้นโดยนำมาเป็นคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และในการกำหนด
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีการร้อยเรียงให้เป็นคำคล้องจองและใส่ท่าทางรหัสหรือเป็นโค้ด (Code)เพื่อให้นักเรียน
จำได้และเตือนใจนำมาปฏิบัติ  ดังนี้   
                 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง “จิตอาสา มารยาทดี มีวินัย”เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ มีการรวบรวม
ปัญหาจากนักเรียนภายในโรงเรียน เลือกคุณธรรมจากปัญหา โดยเรียงลำดับความสำคัญท่ีมากท่ีสุด 3 ข้อ
หลัก ๆ โดยให้เป็นคำคล้องจองเพื่อเหมาะสมกับวัยนักเรียนในการจดจำ โดยมีท่าทางประกอบ โดยมีท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การจำนำไปสู่การปฏิบัติ  จิตอาสา Volunteer Spirit   มารยาทดี Good 
Manner  มีวินัย Discipline” 
               โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย “วินัยดี มีจิตอาสา พัฒนาคู่ความพอเพียง  คือ การทำความดี 
 Well doing การบริการท่ีดีมีจิตอาสา Service mind การหาวิธีการใหม่ กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์คุณธรรม 
New innovation 
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       3.   การวางแผนพัฒนาคุณธรรม โครงงานคุณธรรม         

             3.1  ประชุมร่วมกันวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี มีการทำโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. เข้าไปบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีอย่างชัดเจน  ให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ
โครงการบูรณาการด้านคุณธรรมเข้าสู่กิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการทำงานของ
โรงเรียน มีการประชุมช้ีแจงให้ผู้ปกครองและคุณครูทุกท่านทราบ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงาน
ชัดเจน  

       3.2  ขั้นตอนการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
1) วิเคราะห์ปัญหาหรือพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน พฤติกรรมท่ีไม่ต้องการให้ 

เกิดขึ้นในโรงเรียนอีก 
2) รวบรวมและจัดกลุ่มความคิดเห็นให้เป็นเรื่องๆ แล้วสรุปความเข้าใจของท่ีประชุมให้ 

ตรงกัน 
3) ค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลความคิดเห็นของท่ีประชุม (ตามข้อ๑และข้อ2) 

ขอให้ที่ประชุมร่วมกันค้นหาคุณธรรมที่จะใช้แก้ปัญหาที่อยากแก้ หรือ คุณธรรมที่จะใช้เป็นหลักในการ  
ประพฤติปฏิบัติส่ิงท่ีอยากเห็น อยากทำ 

4) จัดกลุ่ม “คุณธรรมเป้าหมาย” ให้เป็นเรื่องๆ โดยรวบรวมรายการคุณธรรมเป้าหมายท่ี 
ได้ จากการระดมสมอง แล้วนำมาจัดกลุ่ม 

5) จัดลำดับความสำคัญของคุณธรรมเป้าหมาย โดยให้ท่ีประชุมร่วมกันจัดลำดับ 
ความสำคัญ ของคุณธรรมเป้าหมายท่ีต้องการทำก่อนหลัง เลือก 3 เรื่อง เพื่อใช้เป็นคุณธรรมเป้าหมายของ
โรงเรียน 

6) กำหนดคุณธรรมเป้าหมายให้เป็นที่ทราบท่ัวกัน 
7) กำหนดพฤติกรรมบ่งช้ี/ข้อปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรมเป้าหมาย โดยนำคุณธรรม 

เป้าหมายแต่ละข้อ มากำหนดรายละเอียดพฤติกรรมบ่งช้ี/ข้อปฏิบัติ 
8) กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เป็นที่ทราบท่ัวกัน กล่าวคือ เมื่อนำคุณธรรมเป้าหมาย        

แต่ละข้อมากำหนดพฤติกรรมบ่งช้ี/ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมให้ครบแล้ว เรียกรวมว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์”       
9) กำหนดนโยบายและ/หรือข้อตกลงร่วมกัน โดยนำเสนอผลการประชุมระดมสมองใน 

ส่วนของคุณธรรมเป้าหมาย และ คุณธรรมอัตลักษณ์ ท่ีมีการจำแนกพฤติกรรมบ่งช้ีของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อให้ทุกคนท่ีเข้าประชุมมีความเข้าใจตรงกัน และร่วมกันกำหนดเป็นนโยบาย/ข้อตกลงว่าจะนำมาปฏิบัติ
ด้วยกัน 
            3.3 จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียน เพื่อให้มีเป้าหมายร่วมกัน มีกรอบการ
ดำเนินงานและเครื่องมือในการขับเคลื่อนได้แก่ โครงงานคุณธรรม กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ระยะส้ันในแต่ละเดือน และเป้าหมายระยะ ยาวในแต่ละภาคการศึกษากำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงงานครูคัดเลือกเยาวชนแกนนำของโรงเรียนสัก 8-10 คน เป็น ผู้รับผิดชอบ
โครงงาน มีครูท่ีปรึกษา 
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   4. ร่วมกันปฏิบัติและจัดทำโครงงานคุณธรรม 
               ลงมือปฏิบัติด้วยกันตามแผนปฏิบัติงาน ในทุกกิจกรรมนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการ  
ลงมือทำ โดยการสังเกต คิดพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมให้นำไปสู่ความสำเร็จ เมื่อจบแต่ละกิจกรรมย่อย        
ทำ AAR (After Action Review) เป็นการพูดคุยกัน เพื่อ ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น 
               4.1 โครงงานคุณธรรมตามข้ันตอน ดังนี้  

1)  สำรวจปัญหา หรือพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
2)  จัดลำดับปัญหาท่ีสำคัญด่วนท่ีสุด 
3)  วิเคราะหห์าสาเหตุของปัญหา 
4)  กำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหานั้นๆ เป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
5)  กำหนดช่ือโครงงาน ท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย และ ควรสะท้อนกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย  

 ท่ีเกี่ยวข้อง 
6) กำหนดวิธีดำเนินงานให้สอดคล้องกับสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา 
7)  เลือกหลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ 

เป้าหมาย ของโครงงานคุณธรรม เพื่อใช้หลักธรรมอะไรเป็นหลักคิด 
ในการดำเนินโครงงาน น้อมนำพระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน อะไรมาเป็นหลักในการดำเนินโครงงาน  

8) การเช่ือมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
9)  กำหนดวิธีการวัดและประเมินผล โดยกำหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดหรือประเมินผลว่ามีการ  

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอะไร ไปมากน้อยเพียงไรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
10)  จัดทำร่างเอกสารโครงงานคุณธรรม โดยรวบรวมข้อมูลท้ังหมด แล้วจัดทำเป็นเอกสาร  

ร่างโครงการเพื่อนำไปทดลองปฏิบัติสักระยะหนึ่ง แล้วปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท      
ของโรงเรียน ก่อนนำไปใช้จริง 

11)  จัดทำเป็นโครงงานคุณธรรม 
4.2  การบูรณาการกิจกรรมประจำวัน  โครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน เช่น 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสุจริต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดค่ายคุณธรรม  

4.3  การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนทุกกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ 
               4.4  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนใหส้ะอาดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม  
                     เน้นการรักษาความสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ปลูกฝัง ปฏิบัติ
ด้านคุณธรรม โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโรงเรียนต้ังแต่บริเวณรั้วโรงเรียน มีมาตรการด้าน 
ความปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลูกไม้ประดับให้ดูร่มรื่น สวยงาม บริเวณโรงเรียนมีป้าย
หลักธรรม คำสอนต่าง ๆ ให้ผู้พบเห็นได้ข้อคิดเตือนใจและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมีลาน
คุณธรรมท่ีพร้อมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมความดีให้กับนักเรียน 
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5. การนิเทศติดตามประเมินผลและเสริมแรงกัน 
    มีคณะทำงานทำหน้าที่นิเทศ ติดตามให้คำปรึกษาหารือ รวมทั้ง  เป็นพี่เลี้ยงสอนงาน และให้

ความช่วยเหลือแนะนำสิ่งที่จำเป็นอย่างมีกัลยาณมิตร เพื่อให้งานบรรลุผล  ตามขั้นตอน เป้าหมายและ
กำหนดเวลาที่คาดหวังไว้ ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังการ  ทำงาน เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาตาม  ตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ใน
โครงงาน เช่น ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้น  
          6. เผยแพร่เอกสารโครงงานคุณธรรม โดยรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการทำกิจกรรมและ 
การ ประชุมทุกขั้นตอน มาเรียบเรียงให้กระชับ อ่านเข้าใจง่าย อาจใช้รูปแบบการเขียนโครงงานคุณธรรม 
หรือ รูปแบบตามความเหมาะสมของโรงเรียน 
 
กลไกการสร้างความร่วมมือ 

 ความเข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกำลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดม
ทรัพยากร มาสนับสนุนงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจท่ีจะทำงานร่วมกัน 

 1. กำหนดเป้าหมายการทำงานให้ชัดเจนเข้าใจตรงกัน  
 2. ผู้นำเป็นแบบอย่าง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับการดำเนินงานในโรงเรียนราบรื่น และนิเทศ 

ติดตาม สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง 
 3.  มีแกนนำแต่ละฝ่ายเป็นผู้ประสานงาน ประชาสัมพันธ์และร่วมนิเทศ ติดตาม 

มีการสร้างแกนนำนักเรียน สภานักเรียน ร่วมเป็นผู้ขับเคล่ือน มีส่วนร่วม และเป็นส่ือกลางในการส่ือสารกับ
เพื่อนนักเรียน 
           4. การมีระบบการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและ
การสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบถึงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่นกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า กิจกรรมเสียงตามสายของ
โรงเรียน ป้ายนิเทศในห้องเรียนเละบริเวณโรงเรียน กิจกรรมโฮมรูม Facebook ของโรงเรียนและคณะครู 
เป็นต้น 
            5.  สร้างวัฒนธรรมของการแบ่งปนั  ได้มีการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การช่วยเหลือ                
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงช่ืนชมกันและกนั ให้กำลังใจกันในการทำงาน 

     6.  ส่งเสริมทักษะท่ีจำเป็นในการทำงาน ผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมทักษะท่ีจำเป็นให้เกิด
ความชำนาญในทักษะงานท่ีทำ เพื่อพร้อมท่ีจะทำงานในส่วนของตนได้อย่างราบรื่นและส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรมีทักษะการส่ือสาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

 7.  เช่ือมั่น ไว้วางใจกัน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานทุกฝ่ายได้สร้างความเช่ือใจ 
ระหว่างกันช่วยให้การร่วมมือประสบความสำเร็จ           
           8. การนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้อยู่เป็นระยะๆ และสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึง
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ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
เคร่ืองมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สู่เป้าหมาย 

๑. การสร้างแกนนํา (ครู-นักเรียน) เพื่อเป็นผู้นําในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย โดย ผู้บริหาร 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนแกนนำ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมความร่วมมือและ
กระบวนการเรียนรู้แบบ PLC สู่โรงเรียนคุณธรรม ตามท่ี สพป. สป.2 จัดขึ้น 

๒. การส่ือสารสร้างความเข้าใจท้ังโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการดําเนินงาน  
๓. การประชุมของผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบ และเข้าใจกระบวนการพัฒนาโรงเรียน 

คุณธรรม 
๔. คณะครูแกนนำไปศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ระดับภาคและ ระดับประเทศ  
๕. นักเรียนแกนนำและสภานักเรียนเป็นแกนนำ ในการช่วยคุณครูในการขับเคล่ือน การดำเนินงาน 

ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 
การสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียน 
      1. มีการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียนมีการประชุม ปรึกษา หารือในการทำงาน  
          -    ได้จัดต้ังกลุ่มไลน์ ภายในโรงเรียน           
          -     การสร้างเครือข่ายของครูในการดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของห้องเรียน  
เครือข่ายครูประจำช้ัน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างครูประจำช้ันในแต่ละช่วงช้ัน ดำเนินงานโครงงาน
คุณธรรมห้องเรียนร่วมกนั โดยการประชุม หารือ สร้างแนวทางการปฏิบัติ และการวัดประเมินผลการ
ดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน 

- โรงเรียนดำเนินการจัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม 
ต่างๆ ของโรงเรียน 
       2.  การสร้างเครือข่ายภายในสังกัด  ได้จัดต้ังกลุ่มไลน์ โรงเรียนคุณธรรม สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
ขึ้น เพื่อใช้ในการติดต่อและประสานงานกัน นำไปสู่การขยายผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
           -    สร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชน โดยนำนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ภายใต้ชื่อ โรงเรียนสุจริต กิจกรรม "ค่าย
เยาวชนไทยหัวใจ STRONG" ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 
                -   สร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมต่างๆ 
วันสำคัญทางศาสนา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีเสมอมา มีการฝึกซ้อมนักเรียนจัดการแสดง
กลองยาวและเข้าร่วมงานไปช่วยในงานประเพณีรับบัว งานประจำปี ณ วัดบางพลีใหญ่ใน   
        3.  มีการทำ MOU กับโรงเรียนเครือข่าย เปิดบ้านคุณธรรม ขยายผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียน
คุณธรรม โครงงานคุณธรรมแก่เครือข่ายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  โดยใหค้ณะครูและบุคลากรภายใน



 

๑๕ 
 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

โรงเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงงานคุณธรรม ทั้งในด้านการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ            
อีกท้ังยังมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากนั้นจึงได้มีการสร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียน  
            4. การนำเสนอผลงาน การร่วมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ทั ้งในและนอกสังกัด ระดับภาคจนถึง
ระดับประเทศ  
            5. เครือข่ายภายนอกอื่น ๆ 
               -  โรงเรียนมีการทำ MOU กับองค์กรภายนอกอื่น ๆ เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลศรีษะ 
จระเข้ใหญ่ สถานีตำรวจชุมชนวัดศรีวารีน้อย บริษัทเอกชนต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุน การให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในการพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
 

การนิเทศติดตามภายในและการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ  

     การนิเทศติดตามภายใน มีการจัดต้ังคณะครูท่ีรับผิดชอบการประเมินโครงงานคุณธรรมของ
ห้องเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม นักเรียนแกนนำ ครูท่ีปรึกษาโครงงานจะทำกิจกรรม ทบทวน (AAR 
: After Action Review) เป็นระยะ และมีการประเมินสรุปพฤติกรรมของนักเรียนตามเป้าของโครงงาน
ระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนรวมทัง้ประเมินพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน  
               การนิเทศติดตามและทบทวนการดำเนินงาน (AAR : After Action Review) 

            ได้รับการนิเทศติดตามจากนิเทศอาสาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ หน่วยงานต่าง ๆ และศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งนำคำแนะนำมา
ปรับปรุงการดำเนินงานมาโดยตลอดการส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งได้นำผล
จากการนิเทศ ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานมาวิเคราะห์และปรับปรุง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงอย่าง
ต่อเนื่อง ปลูกจิตสำนึกบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นด้านการสนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินงาน จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียน ปรับโครงการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น ให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จัดกลุ่มโรงเรียนพี่
โรงเรียนน้อง จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดประชุมครู ผู้ปกครองให้บ่อยขึ้น กำหนดแผนปฏิบัติงานโดย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

           การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
 การสนับสนุนส่งเสริมของผู้บริหารในด้านงบประมาณ วัสดุ ส่ือ และสรรหาวิธีการต่าง ๆ        

ตลอดจนคำชม กำลังใจกับคณะครูและนักเรียน ช่วยเอื้อให้คณะครูดำเนินงานตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรมประสบผลสำเร็จสูงสุด  
 
การวัดและประเมินผล 
            มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน ระดับ
โรงเรียน วัดและประเมินผลจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ว่ามีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่ม



 

๑๖ 
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มากขึ้นแค่ไหนและมีพฤติกรรมเชิงลบน้อยลงหรือไม่ โดยใช้ เครื ่องมือในการประเมิน เช่น แบบสังเกต
พฤติกรรมแบบรายงานการพัฒนาผู้เรียน แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงผล
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา  
           การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในภาพรวมทำให้เห ็นความ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน   
 
ผลผลิตจากการดำเนินงาน  

          1.  ผลที่เกิดกับนักเรียน  
               นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นเป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ี
กำหนด นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถว การเข้าแถวในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง มีกิริ ยามารยาท
สุภาพเรียบร้อยขึ้น มีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือครู เพื่อนๆ และผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  เห็นคุณค่าของ
สิ่งของที่มี ใช้ทรัพยากรในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า รู้จักประหยัดและอดออม ดำรงตนแบบพอเพียง  รู้จักการ
ทำงานเป็นทีมโดยใช้ กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ การให้ความร่วมมือระหว่างเพื่อน 
ๆ ในห้องเรียน การเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับประเทศท่ีสูงขึ้น 
          2. ผลที่เกิดกับครู  

           ครูส่วนใหญ่มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
มีศักยภาพในการออกแบบและจัดการเรียนรู ้เชิงบูรณาการความรู้คู ่ความดีและเป็นต้นแบบที่ดีงาม            
ของนักเรียนในเรื่องระเบียบวินัย มีจิตอาสาต่อกิจกรรมของโรงเรียน มีการยิ้มไหว้ทักทายตามแบบมารยาท
ไทย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงรักษาสมบัติส่วนรวม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการแก้ปัญหา/วิจัยในช้ัน
เรียน โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรม  ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามกำหนด ช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ  
          3. ผลที่เกิดกับผู้บริหาร 

    ผู้บริหารให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในการขับเคล่ือนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม บริหารงานแบบมี
ส่วนร่วม  เป็นแบบอย่างท่ีดี ในการยิ้มไหว้ทักทายตามแบบมารยาทไทย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีตรง
เวลาและเต็มเวลา ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า พูดจาสุภาพ เป็นแบบอย่างท่ีดี  ให้กับคณะครูและนักเรียนท้ัง
ในด้านระเบียบวินัย การมีจิตอาสา และการดำรงชีพแบบพอเพียง   
           4. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
               จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้แนวคิด หลักการ รูปแบบ และวิธีการท่ี 
หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกกับบุคลากรในโรงเรียน 
ทำให้เกิดองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติท่ีดีในปีต่อ ๆ ไป โรงเรียนมีบรรยากาศท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ท้ังของครูและนักเรียน โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียน



 

๑๗ 
 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

มีการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์และเป็นไปตามเวลาท่ีกำหนดส่งผล
ให้โรงเรียนได้รับการยกย่องและยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  

           5. ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน  
               ผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักเรียนและให้ความ
ร่วมมือในการดูแลนักเรียนมากขึ้นรวมทั้งมีความพงึพอใจ มั่นใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียน      
เนื่องจากผู้ปกครองเห็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูก มีการพัฒนาตนเองด้านระเบียบวินัย มีความ 
รับผิดชอบในการเรียน การทำการบ้าน การเข้านอน–ต่ืนนอนตรงเวลา เพื่อมาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ 
และรู้จักการช่วยเหลืองานบ้าน มีทักษะกระบวนการคิดและการดำเนินชีวิต  

           6. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
     ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรม โครงการของโรงเรียนเป็นอย่างดี  มีความช่ืนชมท่ีได้บุตรหลาน

ที่มีจิตอาสา มีมารยาทที่ดี และมีวินัยเข้าสู่ชุมชน รวมไปถึงการกระจายพฤติกรรมเชิงบวกที่เกิดขึ้นเข้าสู่
ครอบครัวและชุมชน 

องค์ความรู้นวัตกรรมและบทเรียนที่เกิดจากการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  
            1. ด้านการบริหารท่ีจำเป็นและสำคัญคือ หลักการบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยงข้อง ด้วยการส่ือสารสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทำให้ได้รูปแบบการบริหารของโรงเรียน อาทิ  
 

              PPT MODEL ย่อมาจาก พรหมพิกุลทอง โมเดล (Prompikunthog School) ซึ่งสามารถ
สังเคราะห์ตัวย่อ กระบวนการทำงานท่ีประสบความสำเร็จอันเกิดจากการดำเนินงานของผู้บริหาร ครู    
และบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพรหมพิกุลทอง นำไปสู่การแปลความหมายได้ดังนี้ 
             P = PURPOSE  การมีจุดหมายเดียวกัน คือ ให้สำเร็จ 
             P = PLAN ร่วมวางแผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
            T= TEAMWORK ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติตามแผนเพื่อไปสู่เป้าหมาย 

  WSN MODEL มาจาก Watsriwareenoi School  MODEL โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 
 W = Well doing คือ การทำความดี 
 S = Service mind คือ การบริการท่ีดีมีจิตอาสา 

           N = New innovate คือ การหาวิธีการใหม่ กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหา                    
ในโครงงานคุณธรรมหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
            2. การทำงานอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน มีการวางแผนงานที่ชัดเจน และดำเนินงานเป็นระบบ 
ต่อเนื่อง 
            3. สร้างกลไกความร่วมมือของทุกฝ่ายด้วยความเป็นกัลยาณมิตร เสริมแรง แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
แบ่งปันความรู้กัน 
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            4. การหาเทคนิค วิธีการในการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม หรือวิธีการใหม่เสมอเพื่อปรับเปล่ียน พัฒนา 
ต่อยอดเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนให้พึงประสงค์เพิ่มขึ้น  
            5. การสร้างแกนนำ สภานักเรียน และให้นักเรียนร่วม คิด ทำ แก้ปัญหาพฤติกรรมด้วยโครงงาน
คุณธรรม  
           6.  นักเรียนได้รับและรู ้จักถึงความมีระเบียบ การมีจิตอาสา และ ความพอเพียง ผ่านทาง
คุณธรรมอัตลักษณ์ เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้
เกิดผลประโยชน์ต่อตัวนักเรียน โรงเรียน ครอบครัว และ ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน 
            7. การมีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจะช่วยขยายผล ร่วมนิเทศ ติดตาม เสริมกำลังใจ 
กระตุ้นการทำงานและทำให้ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมของแต่ละโรงเรียน  
            8. กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ท้ังภายในและจากภายนอกโรงเรียนเป็นส่วน
ท่ีต้องดำเนินการทุกระยะ ต่อเนื่อง 
 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ  
         ปัจจัยท่ีทำให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประสบความสำเร็จท้ังสองโรงเรียนมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความสำเร็จคล้ายคลึงกันแม้จะมีส่วนปลีกย่อยแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน สรุปได้ ดังนี้  
         1. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  และดำเนินงานตามรูปแบบของโรงเรียนตนเอง (PPT MODEL 
และ  WSN MODEL) 
      2.. การสร้างความเข้าใจและมีเป้าหมายท่ีตรงกันของบุคลากรท้ังโรงเรียน  
         3.  โรงเรียนมีแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท่ีชัดเจน 
         4.  การจัดวางตัวบุคคลเหมาะสม มีการมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะครูอย่างชัดเจนและตรงตาม
ความสามารถและความถนัด ของแต่ละคนทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จ 
         5.  กลไกความสำเร็จคือ การที่ผู ้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคน ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน         
และลงมือทำด้วยกันเพื่อไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 
         6.  การนิเทศจากผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ได้มานิเทศติดตาม 
แบบกัลยาณมิตร คอยให้คำปรึกษาข้อแนะนำ ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนในการขับเคลื่อน
การ ดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ชัดเจนมากขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรง เรียน 
คณะครู ในการสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้
สามารถบรรลุ เป้าหมาย  

7.  การได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่ายทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และ
ชุมชน  
ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด /จุดพัฒนา ในการดำเนินงาน 

          - ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  และการดำเนินงานตลอดท้ังปีการศึกษายังมีกิจกรรมอื่น
เข้ามามากหลากหลายกิจกรรม ทำให้การดำเนินกิจกรรมในบางช่วงขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
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           บุคลากรในโรงเรียนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ  เนื่องจากภาระงานนอกเหนืองานสอนมีมาก 
สภาพแวดล้อมของครอบครัว ขั้นตอนการประเมินผลไม่เป็นไปตามท่ีโรงเรียนกำหนด  

         - เนื ่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปีการศึกษา 
2563 ถึงปัจจุบัน ทำให้การดำเนินงานมีข้อกำจัดในหลายด้าน เช่น โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนให้นักเรียน
มาเรียนได้ ซึ่งนักเรียนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินโครงงานและการทำกิจกรรมตามกรอบของโครงงาน  

     จุดที่ควรพัฒนา ได้แก่การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ  การให้ความรู้และ
ช้ีแจงให้นักเรียนเห็นประโยชน์ การขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน แต่ละกิจกรรมควรมีความต่อเนื่อง ควรมีการ
ประสานงานและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น ควรรายงานผลการดำเนินงานอย่าง
รอบด้าน ควรจัดหาส่ือ อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมให้เพียงพอ ส่ือสารสร้างความร่วมมือครอบครัว ชุมชน
และโรงเรียนเพิ่มขึ้น ข้อจำกัดเรื ่องเวลาการปฏิบัติกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิธีการปลูกฝัง
คุณธรรมให้นักเรียนอย่างยั่งยืน การมีวินัยและใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน จัดหาวิทยากรที่มีความสามารถ          
ในแต่ละเรื่อง การกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรม การอนุรักษ์ความเป็นไทยวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
นำผลการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้อย่างต่อเนื่อง จัดเวลาให้เหมาะสม การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม พัฒนาครูให้
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การมีจิตสาธารณะของนักเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 
การวางแผนงานสู่ความยั่งยืน (การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้) 

           โรงเรียนนำองค์ความรู้ท่ีได้รับรวมทั้งนำข้อจำกัดและจุดพัฒนาจากการดำเนินงานไปวางแผนใน
การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมในปีการศึกษาต่อไป โดยใช้ “การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ใน
เป้าหมายเดียวกันด้วยรูปแบบของโรงเรียน  (MODEL) ปรับเปลี่ยนพัฒนานวัตกรรมตามเง่ือนไขและ
บริบทอยู่เสมอ ลงมือทำอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง นิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ โดยเน้น
การให้นักเรียนได้เรียนรู้ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตนเองด้วยการทำโครงงานคุณธรรมและบูรณาการ
กิจกรรมความดีจนเป็นวิถีชีวิต “  นำนวัตกรรม กระบวนการท่ีประสบผลสำเร็จไปต่อยอดการดำเนินงาน 
หรือโครงงานคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มข้ีนท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เน้นการดำเนินงานผ่านสภา
นักเรียนหรือนกัเรียนแกนนำ  การใช้โครงงานคุณธรรมเพื่อฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ     
อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญทางปัญญาในการคิดวิเคราะห์  แยกแยะปัญหาและเลือกปฏิบัติในส่ิงท่ีดี ไม่ดี 
ตระหนักในการทำความดีและมีคุณธรรมจริยธรรมในท่ีสุด  นอกจากนี้ คือ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
บุคลากรในการทำงานเป็นทีม การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนให้เข้มแข็ง
ขึน้ รวมทั้งการประสานสร้างความร่วมมือจากครอบครัวนักเรียนและชุมชนให้มากข้ึน 
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             บทสรุป  ในการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสู่ความยั่งยืน  
คือ 
           “ การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีเป้าหมายเดียวกัน ลงมือทำอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง นิเทศ ติดตามและประเมินผลเป็นระยะ โดยเน้นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาตนเองด้วยการทำโครงงานคุณธรรมและบูรณาการกิจกรรมความ
ดีจนเป็นวิถีชีวิต “ 
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                                               ส่วนท่ี 3  

                       วิธีปฏิบัติท่ีดี ของโรงเรยีนพรหมพิกุลทอง (Best Practice) 

                                 “จิตอาสา มารยาทดี มีวินัย” 

  ความเป็นมาและความสำคัญของวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ     

โรงเรียนพรหมพิกุลทองเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่  เลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ เดิมชื่อโรงเรียนคลองหนองตะกล้า ซึ่งย้ายออกมาจากพื้นที่สนามบินหนองงูเห่าเดิม  
(ปัจจุบันคือสนามบินสุวรรณภูมิ)  เมื่อวันที่  25  มีนาคม  2540  และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนคลอง
หนอง   ตะกล้า  มาเป็นพรหมพิกุลทอง เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2541 โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้
อนุญาตให้เปล่ียนช่ือ เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าของท่ีดิน คือ พระครู ประโชติวรธรรม พรหม นกอยู่)อดีตเจ้า
อาวาสวัดลาดกระบัง (ซึ่งมรณภาพแล้ว) และนางพวง  พิกุลทอง เจ้าของท่ีดินเดิม  (เป็นผู้ถวายท่ีดินแก่วัด
ลาดกระบัง)  โรงเรียนมีเนื ้อที่  6  ไร่  55  ตารางวา  ปัจจุบันเปิด สอน  2  ระดับชั้นคือ อนุบาล  
(ปฐมวัย)  และการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีนักเรียนท้ังส้ิน 8๔๖ คน                
ลักษณะชุมชน 
 เป็นชุมชนกึ ่งเมืองกึ ่งชนบท มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก  นักเรียนส่วนใหญ่ย้าย          
ตามผู้ปกครองมาเพื่อประกอบอาชีพเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมและรับจ้างทั่วไป ฐานะค่อนข้าง
ยากจน   ไม่มีเวลาเอาใจใส่บุตรหลาน เนื่องจากการหาเล้ียงชีพตนเองและครอบครัว 
          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โรงเรียนได้จัดพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์จากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลราชาเทวะ  และทำบุญฉลองซุ้มพระหลวงพ่อทอง  โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาส
วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นประธานพิธีสงฆ์ ได้ทราบถึงความขาดแคลนอาคารเรียนดังกล่าวจึงไ ด้
มอบหมายให้มูลนิธิวัดปากน้ำบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 แบบ 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง 12 
ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 18 ล้านบาท  ซึ่งโรงเรียนได้ใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ให้กับนักเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553  
 
   สภาพปัญหา 

สถานการณ์และสภาพบ้านเมืองของประเทศในปัจจุบัน เป็นหลักฐานที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วว่า 
การท่ีประเทศมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก แม้จะก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและความ
เจริญทางวัตถุอย่างเห็นได้ชัด แต่ความเจริญและการพัฒนานั้นก็มิได้เป็นไปอย่างยั่งยืน  นอกจากนั้น         
การพัฒนาประเทศโดยมุ่งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ   ในปัจจุบันสภาพปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง
ปลอดภัยและมีความสุข จากข่าวปัจจุบันในสังคม เป็นสิ่งสะท้อนให้ตระหนักถึงการแก้ปัญหาอย่างเร่งดว่น
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ของพฤติกรรมของคนในสังคม  โดยเริ่มต้นท่ีระบบการศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน การเป็นผู้
มีคุณธรรมและจริยธรรมในสังคมปัจจุบันลดลง นักเรียนจำนวนมากท่ีไม่เห็น  

  ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเท่าที่ควร ไม่ยึดมั่นในคุณธรรม และไม่ประพฤติปฏิบัติตาม
จริยธรรม ทำให้สังคมมีปัญหา มีความเจริญทางด้านวัตถุ และในปัจจุบันค่านิยมบางอย่างได้เปล่ียนแปลงไป 
ก่อนนี้สังคมยกย่องคนที่มีคุณธรรม คนที่ประพฤติผิดในศีลธรรมจะถูกประณาม ไม่มีใครอยากคบหา แต่ใน
ปัจจุบันสังคมกลับยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีมีตำแหน่งสูง และคนท่ีมีช่ือเสียง แม้ว่าคนเหล่านั้นจะประพฤติผิด
ศีลธรรมก็ตาม ยุคโลกาภิวัตน์มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นยุคของข้อมูล
ข่าวสาร ยุคโลกไร้พรหมแดน โลกข้อมูลข่าวสารจึงมีอิทธิพลต่อความคิด จิตใจ และพฤติกรรมของมนุษย์มาก
ขึ้น คนไทยเป็นจำนวนไม่น้อยได้ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารและการโฆษณา ถูกอิทธิพลของวัฒนธรรม
และค่านิยมจากต่างชาติครอบงำ ลุ่มหลงในวัฒนธรรมและค่านิยมของต่างประเทศ ไม่สนใจในคำสอนของ
ศาสนาและวัฒนธรรมไทย ทำให้คนมุ่งแสวงหาแต่ความสุขทางวัตถุ มีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น ขาดความ
เอื้ออาทร ขาดความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เห็นความสำคัญของศาสนา และขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่
เช่ือในเรื่องของกฎแห่งกรรม  

            การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษานั้น อยู่บนหลักการที่เป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์รอบด้าน  ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาและสังคม อีกท้ังเพียบพร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอีกด้วย 
เมื่อเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยผ่านทางการศึกษา บทบาทของการศึกษาจึงไม่เพียงเป็นเครื่องมอืใน
การพัฒนาเท่าน ั ้น  แต่เป็นทั ้งต ัวการสำคัญในการพัฒนาโดยตรงและเป ็นผลของการพัฒนาอีก
ด้วย           การพัฒนาประเทศชาตินั้น จำเป็นต้องเริ่มต้นท่ีการพัฒนาเยาวชนให้เป็นท้ังคนดีมีคุณภาพของ
สังคม โรงเรียนพรหมพิกุลทองทอง จึงได้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  เพื่อ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให้เป็นเยาวชนที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และที่สำคัญ
คือเป็นคนดีของสังคมต่อไป  

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ    
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมนำความรู้ ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู 

และมีวินัยในตัวเอง 
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
           3. เพื่อสร้างรูปแบบของกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ สามารถนำมาเผยแพร่และเป็นแบบอย่าง
ให้กับโรงเรียนอื่นได้  
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การดำเนินงานของโรงเรียน         

         ขั้นตอนการดำเนินงาน   
  ผู้อำนวยการมอบหมายให้หัวหน้างานเป็นท่ีปรึกษาและประสานงานโครงการ  ผ่านหัวหน้าโครงการ

ที่ดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง  พร้อมทีมงานที่มีความสามัคคีและพร้อมเสียสละทำงานในส่วนที่ถนัดในแตล่ะ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ทำให้งานประสบความสำเร็จ โดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกระตุ้น     
การร่วมมือของบุคลากร  การมีทีมงานที่เข้มแข็ง ทั้งนี ้ยังรวมถึงความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน  
ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นความสำคัญของโครงการ นักเรียนรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ ประโยชน์ของโครงการ
ชุมชนและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือ บุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนัก ครูเป็นแบบอย่างท่ี
ดี การสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ความร่วมมือของ
บุคคลภายนอก นักเรียนมีความรักท้องถิ่น กำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการประเมินติดตามผลการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การวางแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน การกำหนดแนวทางในการพัฒนาไว้ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สร้างความตระหนักให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร คณะครู ชุมชน
ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มท่ี นักเรียนมีความพร้อมท้ังร่างกายและจิตใจ กำหนดเป้าหมาย
และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน การติดตามประเมินโครงการ การปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
การฝึกปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม สื่อ/นวัตกรรม/เวลา/วิธีการมีความ
เหมาะสม การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
โรงเรียน การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน ประเมินผลและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น สร้างความสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 

 จุดท่ีควรพัฒนา ได้แก่การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ  การให้ความรู้และช้ีแจง
ให้นักเรียนเห็นประโยชน์ การขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน แต่ละกิจกรรมควรมีความต่อเนื่อง ควรมีการ
ประสานงานและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น ควรรายงานผลการดำเนินงานอย่าง
รอบด้าน ควรจัดหาสื่อ อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมให้เพียงพอ ครอบครัวต้องให้ความสนใจบุตรหลาน
อย่างใกล้ชิด กระบวนการวัดและประเมินคุณธรรม จริยธรรม การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมเข้ากับ
บทเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน ข้อจำกัดเรื ่องเวลาการ
ปฏิบัติกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิธีการปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนอย่างยั่งยืน การมีวินัยและใฝ่
เรียนรู้ของนักเรียน จัดหาวิทยากรท่ีมีความสามารถในแต่ละเรื่อง การกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการ
จัดกิจกรรม การอนุรักษ์ความเป็นไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมจิีต
สาธารณะ การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ นำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้อย่างต่อเนื่อง จัดเวลาให้
เหมาะสม การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม พัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การมีจิตสาธารณะ
ของนักเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

 แนวทางการพัฒนาของโรงเรียน ได้แก่กำหนดปฏิทินการกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ นำ
ผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์และปรับปรุง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ปลูกจิตสำนึก
บุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้มีความน่าสนใจ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นด้านการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน 
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จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียน ปรับโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ให้บุคลากรไป
ศึกษาดูงาน สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน จัดกลุ่มโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จัดประชุมครู ผู้ปกครองให้บ่อยขึ้น กำหนดแผนปฏิบัติงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ชี้แจงทำ
ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้บุคลากร จัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับความ
ต้องการและสถานการณ์ในปัจจุบัน สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน จัดทำเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึ้นบูรณาการโครงการ/กิจกรรมโดยกำหนดเป้าหมาย
เดียวกัน ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องยั่งยืน กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนปลูกฝังให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในทุกด้านท้ังในโรงเรียนและท่ีบ้าน จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กำหนดแนวทาง
การพัฒนาให้ชัดเจน การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ประเมินผลโครงการทุกระยะ จัดกิจกรรมให้หลากหลาย 
มอบหมายให้ครูประจำชั้นดูแลและยกย่องนักเรียนที่เป็นตัวอย่างที่ดี  การแต่งกายด้วยชุดไทย การเชิญ
วิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หาวิทยากรท่ีมีความสามารถและเป็นตัวอย่างท่ีดีมาให้ความรู้ จัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอน เลือกใช้กิจกรรมให้เหมาะสมและมีความหลากหลาย นำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป จัดทำตารางกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทำอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักการคิดวิเคราะห์ทั้งด้านการเรียนและการดำรงชีวิต มอบรางวัลให้กับ
นักเรียนที่มีคุณธรรมดีเด่นในด้านต่าง  ๆ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ประเมินคุณธรรม จริยธรรมตาม        
สภาพจริง 
แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่  
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๑. ขั้นตอนการช้ีแจงทำความเข้าใจร่วมกัน 

1.3  จัดประชุมช้ีแจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น  
เพื่อความมั่นใจในการสมัครใจทำงาน และตัดสินใจร่วมกัน  

1.4 แต่งต้ังและมอบหมายงานให้คณะทำงานรับผิดชอบ ในการวางแผน การลงมือปฏิบัติการ 
ประเมินผล และ การปรับปรุงแผนจนบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

1.5 สรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน โดยวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในของโรงเรียน ได้แก่         

จุดแข็ง (ปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพ) และจุดอ่อนหรือข้อด้อยของโรงเรียน 
รวมทั้ง วิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก 

๒. ขั้นตอนการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
2.1 วิเคราะห์ปัญหา หรือพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน พฤติกรรมท่ีไม่ต้องการให 

เกิดขึ้นในโรงเรียนอีก 
2.2 รวบรวมและจัดกลุ่มความคิดเห็นให้เป็นเรื่องๆ แล้วสรุปความเข้าใจของท่ีประชุมให้ 

ตรงกัน 
2.3 ค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลความคิดเห็นของท่ีประชุม (ตามข้อ2.1และ ข้อ2.2)  

ขอให้ท่ีประชุมร่วมกันค้นหาคุณธรรมท่ีจะใช้แก้ปัญหาท่ีอยากแก้ หรือ คุณธรรมท่ีจะใช้เป็นหลักในการ 
ประพฤติปฏิบัติส่ิงท่ีอยากเห็น อยากทำ 

2.4 จัดกลุ่ม “คุณธรรมเป้าหมาย” ให้เป็นเรื่องๆ โดยรวบรวมรายการคุณธรรมเป้าหมายท่ีได้  
จากการระดมสมอง แล้วนำมาจัดกลุ่ม 

2.5 จัดลำดับความสำคัญของคุณธรรมเป้าหมาย โดยให้ท่ีประชุมร่วมกันจัดลำดับความสำคัญ  
ของคุณธรรมเป้าหมายท่ีต้องการทำก่อนหลัง เลือก 3 เรื่อง เพื่อใช้เป็นคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน 

2.6 กำหนดคุณธรรมเป้าหมายให้เป็นที่ทราบท่ัวกัน 
2.7 กำหนดพฤติกรรมบ่งช้ี/ข้อปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรมเป้าหมาย โดยนำคุณธรรม 

เป้าหมายแต่ละข้อ มากำหนดรายละเอียดพฤติกรรมบ่งช้ี/ข้อปฏิบัติ 
2.10 กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เป็นที่ทราบท่ัวกัน กล่าวคือ เมื่อนำคุณธรรมเป้าหมาย      

แต่ละข้อมากำหนดพฤติกรรมบ่งช้ี/ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมให้ครบแล้ว เรียกรวมว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์” 
2.11 กำหนดนโยบายและ/หรือข้อตกลงร่วมกัน โดยนำเสนอผลการประชุมระดมสมองใน  

ส่วนของคุณธรรมเป้าหมาย และ คุณธรรมอัตลักษณ์ ท่ีมีการจำแนกพฤติกรรมบ่งช้ีของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อให้ทุกคนท่ีเข้าประชุมมีความเข้าใจตรงกัน และร่วมกันกำหนดเป็นนโยบาย/ข้อตกลงว่าจะนำมา ปฏิบัติ
ด้วยกัน 

 
 
 



 

๒๖ 
 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

๓. ขั้นตอนการจัดทำโครงงานคุณธรรม 
                 3.1 วิเคราะห์ปัญหา หรือพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์                                                                        
                 3.2 จัดลำดับปัญหาท่ีสำคัญด่วนท่ีสุด 

3.3 หาสาเหตุของปัญหา 
3.4 กำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหานั้นๆ เป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ      
3.5กำหนดช่ือโครงงาน ท่ีชัดเจนเข้าใจง่าย และ ควรสะท้อนกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายท่ี  

เกี่ยวข้อง 
                3.6   กำหนดวิธีแก้ไขปัญหา 
                3.7  กำหนดหลักธรรม/พระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน ใช้หลักธรรมอะไรเป็นหลักคิดใน
การดำเนินโครงงาน น้อมนำพระราชดำรัส/พระราชดำริ/คำสอน อะไรมาเป็นหลักในการดำเนินโครงงาน 
การเช่ือมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
                3.8 กำหนดวิธีการวัดและประเมินผล โดยกำหนดตัวช้ีวัด เพื่อวัดหรือประเมินผลว่า                                
มีการ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอะไร ไปมากน้อยเพยีงไรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 3.9  จัดทำร่างเอกสารโครงงานคุณธรรม โดยรวบรวมข้อมูลท้ังหมด แล้วจัดทำเป็นเอกสา 
ร่างโครงการ เพื่อนำไปทดลองปฏิบัติสักระยะหนึ่ง แล้วปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท ของ
โรงเรียน ก่อนนำไปใช้จริง 

3.10 จัดทำเป็นโครงงานคุณธรรม 

4. ขั้นตอนการลงมือร่วมกันปฏิบัติ 
 4.1 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบโครงงาน ครูคัดเลือกเยาวชนแกนนำของโรงเรียนสัก 8-10 คน เป็น

ผู้รับผิดชอบโครงงาน มีครูท่ีปรึกษา 
 4.2 กำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน ท้ังในระยะส้ันในแต่ละเดือน และเป้าหมายระยะยาว          

ในแต่ละภาคการศึกษา 
             4.3 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 

   4.4 ลงมือปฏิบัติด้วยกันตามแผนปฏิบัติงาน ในทุกกิจกรรมนักเรียนจะได้เรียนรู้จากการ ลงมือ 
ทำ โดยการสังเกต คิดพิจารณาปรับปรุงกิจกรรมให้นำไปสู่ความสำเร็จ 

   4.5 เมื่อจบแต่ละกิจกรรมย่อย ทำ AAR (After Action Review) เป็นการพูดคุยกัน เพื่อ  
ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น 

  4.6 เผยแพร่เอกสารโครงงานคุณธรรม โดยรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการทำกิจกรรมและการ  
ประชุมทุกขั้นตอน มาเรียบเรียงให้กระชับ อ่านเข้าใจง่าย อาจใช้รูปแบบการเขียนโครงงานคุณธรรม หรือ 
รูปแบบตามความเหมาะสมของโรงเรียน 
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5. ขั้นตอนการนิเทศติดตามประเมินผลและเสริมแรงกัน 
    มีคณะทำงานทำหน้าที่นิเทศ ติดตามให้คำปรึกษาหารือ รวมทั้ง  เป็นพี่เลี้ยงสอนงาน และให้

ความช่วยเหลือแนะนำสิ่งที่จำเป็นอย่างมีกัลยาณมิตร เพื่อให้งานบรรลุผล  ตามขั้นตอน เป้าหมายและ
กำหนดเวลาที่คาดหวังไว้ ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนและหลังการ  ทำงาน เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาตาม  ตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ใน
โครงงาน เช่น ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีจิตอาสาเพิ่มขึ้น  

 
การสื่อสารสร้างความเข้าใจ  

ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน สร้างความรู้ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น  เพื่อความ
มั่นใจในการสมัครใจทำงาน และตัดสินใจร่วมกัน  

 
        การเลือกกำหนดปัญหา คุณธรรมเป้าหมายและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 

วิสัยทัศน์ ช่วยกันสร้างคนดีให้สังคม 

เป้าหมาย 

1. มีกระบวนการพฒันาโรงเรียนสู่โรงเรียน
คุณธรรม จริยธรรม 
2. มีกลไกและเครื่องมือท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 
3. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
4. พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดน้อยลง 
 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาโครงงานคุณธรรมเพื่อให้ผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนมีจิตอาสา มารยาทดี มีวินัย 
 3. พัฒนาแนวปฏิบัติตามโครงงาน/กิจกรรมของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ดำเนินงาน 
 

1. ผนึกกำลังของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
2. บูรณาการ กับโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
และสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
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แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ต่อ) 

แผนปฏิบัติ แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
คุณธรรมเป้าหมาย 1. จิตอาสา   2. มารยาทดี 3. มีวินัย 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 1. จิตอาสา    
 
 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้บริหารมีจิตอาสาใน
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน ดังนี ้
1. การกำหนดแนว
ปฏิบัติงานด้านจิตอาสา
ของโรงเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม 
2. การสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวก
ให้กับคณะครูและ
บุคลากร 
3. การมีจิตอาสาทำงาน
เพื่อประโยชน์ของ
โรงเรียนในด้านนโยบาย
ต่างๆ 

 

ครูและบุคลากรมีจิต
อาสาในกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน ดังนี ้
1. การทำงาน
ตอบสนองต่อแนว
ปฏิบัติงานด้านจิตอาสา
ของโรงเรียนนำสู่
นักเรียนอย่างเป็น
รูปธรรม 
2. การมีจิตอาสาทำงาน
เพื่อประโยชน์ของ
โรงเรียนในด้านนโยบาย
ต่างๆ เพื่อเป็น
แบบอย่างให้แก่นักเรียน 
 

นักเรียนมีจิตอาสาใน
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน ดังนี ้
1. การทำเวรประจำวัน
ตามหน้าท่ีท่ีได้
รับผิดชอบท้ังใน
ห้องเรียนและภายใน
บริเวณโรงเรียน 
2. การเก็บขยะตาม
บริเวณโรงเรียน 
3. การช่วยเหลือครูและ
ผู้อื่นตามกาลเทศะ 
4. การบริการเพื่อนๆ 
ในห้องเรียน ในกิจกรรม
การดื่มนม 
5. การบริการเพื่อนๆ 
และน้องๆในกิจกรรม
ธรรมจารีและสวดมนต์
ตอนเย็นทุกวันศุกร ์

                                   2. มารยาทดี 
 

ยิ้ม ไหว้ ทักทาย  
ตามแบบมารยาทไทย 

 
 

 

 
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
ตามแบบมารยาทไทย 
 
 
 

 
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
ตามแบบมารยาทไทย 
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                                      3. มีวินัย 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ผู้บริหารมีระเบียบวินัย
ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน ดังนี ้
1. การมีระเบียบแบบ
แผนในการวางนโยบาย
เพื่อการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 
2. การสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวก
ให้กับคณะครูและ
บุคลากรตามระเบียบท่ี
กำหนดไว้ 
3. การตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
4. การแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบของ
สถานศึกษาเพื่อเป็น
แบบอย่าง 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีระเบียบวินัยใน
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน ดังนี ้
1. การตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 
2. การแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบของ
สถานศึกษา 

นักเรียนมีระเบียบวินัย
ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน ดังนี ้
1. การเดินเข้ามา
ภายในบริเวณโรงเรียน
ในช่วงเช้า และการเดิน
ออกจากบริเวณ
โรงเรียนช่วงกลับบ้าน 
2. การเข้าแถวเคารพธง
ชาติ 
3. การเดินเข้าช้ันเรียน 
และเดินเปล่ียนช่ัวโมง
เรียน 
4. การรับประทาน
อาหารกลางวัน 
5. การแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบในแต่ละวัน 
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แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ต่อ) 

โครงการ /โครงงาน/กิจกรรม 
 
 

โรงเรียนมีโครงการ/ โครงงาน/กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม รวมทั้งส้ิน   
27   โครงงาน  ได้แก่ 
อนุบาล      สร้างเสริมระเบียบวินัยในวัยสดใส   
ช้ัน ป.1/1   ผู้ตรวจการน้อย   
ช้ัน ป.1/2   รวมพลังห้องน่าอยู่   
ช้ัน ป.1/3   เรียนดี เรียนสนุก มีความสุขคือห้องเรา   
ช้ัน ป.2/1   ท้ิงให้ถูกท่ี  
ช้ัน ป.2/2   มีวินัย เข้าใจกฎ   
ช้ัน ป.2/3   แต่งกายดี ชีวีสุขสันต์   
ช้ัน ป.3/1   พ.พ.รุ่นใหม่ใส่ใจการแต่งกาย      
ช้ัน ป.3/2   จิตอาสา พาสนุก     
ช้ัน ป.3/3   มารยาทดี เป็นศรีแก่โรงเรียน   
ช้ัน ป.4/1   สวย หล่อ สดใส ตามวัยนักเรียน   
ช้ัน ป.4/2   ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ตามแบบพรหมพิกุลทอง  
ช้ัน ป.4/3   ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ตามแบบวิถีพุทธ  
ช้ัน ป.5/1   เพื่อนดีมีจิตอาสา  
ช้ัน ป.5/2   เรียนดีมีจิตอาสา 
ช้ัน ป.5/3   มารยาทไทย  
ช้ัน ป.6/1  สร้างวินัย มีน้ำใจเช่ือมไมตรี   
ช้ัน ป.6/2  ช่ือนั้นสำคัญไฉน   
ช้ัน ป.6/3  ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา   
ครูพิเศษ    
ครูดลดวงฤทัย   (4Ws + 1H) ever       green and clean  
ครูดาวประกาย  วินัยไอที เด็กดีออนไลน์  
ครูวิชา           วินัยเยาวชน  สร้างคนคุณภาพ  
ครูสุรวิทย์       วินัยสร้างได้ด้วยกีฬา            
ครูอดิศักดิ ์      สมาธิดี ชีวีสดใส  
ครูจริยา          รู้ทันไอที ชีวีปลอดภัย       
ครูนัฐติยาพร    วิทย์สดใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม   
ครูปรัตถ์ธรณ์   พลศึกษา สร้างวินัย มีน้ำใจนักกีฬา   
ครูสิริธร         ต้นไม้คุณธรรม 
ครูสรชา        สามัคคี คือพลัง 



 

๓๑ 
 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

ตัวชี้วัดในการพัฒนาโรงเรียนสู่
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 
 

1. ผู้บริหาร ครู  นักเรียนอาสาช่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ 
2. ผู้บริหาร ครู  นักเรียนมีการยิ้ม ไหว้ ทักทาย ถูกต้องตาม

กาลเทศะ 
3. ผู้บริหาร ครู  นักเรียนมีระเบียบวินัยตามระเบียบ

สถานศึกษา 
คณะผู้รับผิดชอบ  คณะครูประจำช้ันและครูประจำกลุ่มสาระ 

 

โครงงานคุณธรรม “จิตอาสา” 

1.ระบุปัญหาท่ีสถานศึกษาต้องการแก้ไข
ท่ีสุด 

นักเรียน ไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณสถานศึกษา 

2. ระบุสาเหตุของปัญหาโดยนำมาจาก
สาเหตุท่ีได้ร่วมกันวิเคราะห์ 

1.นักเรียน ขาดความเอาใจใส่ในด้านความสะอาด 
2. นักเรียน เคยชินการการกระทำในชุมชน 

3.กำหนดวัตถุประสงค์โดยให้สอดคล้อง
กับปัญหาและสาเหตุของปัญหา 

1. เพื่อให้นักเรียน  มีจิตอาสาในการร่วมกันรักษาความ
สะอาดภายในสถานศึกษา 
2.เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน มีคุณธรรมด้านความสะอาดใน
ตนเอง 

4.กำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหา
นั้น โดยระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  
  -เชิงปริมาณให้ระบุกลุ่มบุคคล จำนวนท่ี
ต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
  -เชิงคุณภาพให้ระบุพฤติกรรมบ่งช้ีเชิง
บวกท่ีต้องการให้เกิดข้ึนโดยกำหนดให้
เป็นเป้าหมายระยะส้ันหรือระยะยาวกไ็ด้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียน   จำนวน  871  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียน  แสดงพฤติกรรมด้าน
ความสะอาด 
      - เป้าหมายระยะสั้น (ระยะ 6  เดือนแรก)  นักเรียน  
จำนวน 436  คน  (ร้อยละ  50)  แสดงพฤติกรรมความ
สะอาด 
      - เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12  เดือน)  นักเรียน    
จำนวน 697 คน  (ร้อยละ  80)  แสดงพฤติกรรมด้าน
ความสะอาด 

5.กำหนดวิธีการแก้ปัญหา(สอดคล้องกับ
ปัญหาและวัตถุประสงค์ วิธีการแก้ไขต้อง
เป็นวิธีการเชิงบวก) 

1.ครูท่ีปรึกษากำกับติดตามดูแลนักเรียน อย่างจริงจัง โดย
ดำเนินกิจกรรมดังนี ้
  1.1 สร้างข้อตกลงร่วมกันในการแต่งกายมาเรียน 
  1.2.ครูท่ีปรึกษาคัดกรองผู้เรียนท่ีมีความเส่ียงด้านการไม่
แสดงพฤติกรรมด้านความสะอาด 
  1.3.ครูท่ีปรึกษาดำเนินการติดตามและพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความเส่ียงด้านความสะอาด 
2. จัดแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบภายในสถานศึกษา 
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3. ครูประจำรายวิชาจัดให้ทำความสะอาดห้องทุกครั้งหลัง
เลิกเรียน  
4.เพื่อนชวนเพื่อนทำความสะอาดโดยมีนักเรียนแกนนำ
โรงเรียนคุณธรรมแต่ละห้องเป็นต้นแบบ 
5.ยกย่อง ชมเชย นักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมต้นแบบด้าน
การมีจิตอาสา 

6.กำหนดหลักธรรม  พระราชดำรัส  
พระราชดำริ  หรือคำสอนที่มาใช้ในการ
ดำเนินงานโครงงานคุณธรรมให้ประสบ
ผลสำเร็จ 

หลักธรรมพระราชดำรัสและคำสอน 
   สังคหวัตถุ 4 แปลว่า ธรรมท่ีเป็นท่ีต้ังแห่งการสงเคราะห์
กัน , ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน หมายถึง หลักการ
ครองใจคน, หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีทำให้คนรัก, หลัก
สังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจ
คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และทำให้อยู่กันด้วยความ
รักความปรารถนาดีต่อกัน เหมือนล่ิมสลักรถท่ีตรึงตัวรถไว้มิ
ให้ช้ินส่วนกระจายไป ทำให้รถแล่นไปได้ตามท่ีต้องการ 
ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คน
อื่น ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน 
(แบ่งปันไปมา) 
ปิยะวาจา การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ 
ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เหมาะกับ
กาลเทศะ พูดดีต่อกัน (พูดจาจับใจ) 
อัตถจริยา ช่วยเหลือกัน (ช่วยกิจกันไป) 
สมานัตตา การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ โดยประพฤติตัวให้มี
ความเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน (นิสัยเป็นกันเอง) 

7.เชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน โดยระบุความสอดคล้องกับ
คุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งช้ีเชิง
บวก 

คุณธรรมเป้าหมาย   จิตอาสา 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  นักเรียนแสดงพฤติกรรมด้านการ
ยิ้ม  การช่วยเหลือสังคม 

8.กำหนดวิธีการวัดและประเมินผลโดย
กำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดหรือประเมินผลว่า
มีการเปล่ียนแปลงในกลุ่มเป้าหมาย
เพียงใด 
วิธีการ สอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการจะวัด  
เช่น การเก็บข้อมูลโดยการสอบถาม 
สังเกต 

ตัวชี้วัด  นักเรียน แสดงพฤติกรรมด้านการยิ้ม  การไหว้ 
การช่วยเหลือผู้อื่น 
วิธีการประเมิน  เก็บข้อมูลโดยการการสังเกต 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน    แบบคัดกรองด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมิน แบบ
รายงานการพัฒนาผู้เรียน  บันทึกข้อตกลงด้านจิตอาสา 
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เคร่ืองมือ  สอดคล้องกับวิธีการวัด  เช่น  
แบบสอบถาม  แบบสังเกต 
ช่วงเวลา   เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงงาน 

ช่วงเวลาในการปะเมิน  ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตลอดปี
การศึกษา 

9.ต้ังชื่อโครงงานคุณธรรม (ชัดเจน 
เข้าใจง่ายและสะท้อนถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น
และกิจกรรม) 

- รวมพลังห้องน่าอยู่   
- จิตอาสา พาสนุก  
- เพื่อนดีมีจิตอาสา  
- เรียนดีมีจิตอาสา 
- (4Ws + 1H) ever       green and clean 
- ขยะเจ้าปัญหา 
- วิทย์สดใส ใส่ใจส่ิงแวดล้อม        

10.คณะผู้รับผิดชอบ ครูวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษา 
11.ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ันและครูพิเศษ 

 

โครงงานคุณธรรม “มารยาทดี” 

1.ระบุปัญหาท่ีสถานศึกษาต้องการ
แก้ไขท่ีสุด 

นักเรียน ไม่แสดงพฤติกรรมด้านการไหว้และการทักทายครู 
อาจารย์และผู้อาวุโส 

2. ระบุสาเหตุของปัญหาโดยนำมา
จากสาเหตุท่ีได้ร่วมกันวิเคราะห์ 

1.นักเรียน ขาดความตระหนักในลักษณะของความเป็นไทย และ
ไม่ดำรงตนเป็นเยาวชนไทยท่ีเหมาะสม 
2. นักเรียน มีพฤติกรรมเขิน อายจากการแสดงความเคารพด้วย
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย  

3.กำหนดวัตถุประสงค์โดยให้
สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา 

1. เพื่อให้นักเรียน  แสดงพฤติกรรมด้านการยิ้ม  ไหว้ ทักทาย ครู  
และผู้อาวุโส 
2.เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน มีคุณธรรมด้านความสุภาพในตนเอง 

4.กำหนดเป้าหมายของการแก้ปัญหา
นั้น โดยระบุเป้าหมายเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ  
 -เชิงปริมาณให้ระบุกลุ่มบุคคล จำนวน
ท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
 -เชิงคุณภาพให้ระบุพฤติกรรมบ่งช้ีเชิง
บวกท่ีต้องการให้เกิดข้ึนโดยกำหนดให้
เป็นเป้าหมายระยะส้ันหรือระยะยาวก็
ได้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียน   จำนวน  871  คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียน  แสดงพฤติกรรมด้านการยิ้ม  
ไหว้และทักทาย 
      -เป้าหมายระยะสั้น (ระยะ 6  เดือนแรก)  นักเรียน   
จำนวน436 คน  (ร้อยละ  50)  แสดงพฤติกรรมด้านการยิ้ม  
ไหว้และทักทาย 
      -เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12  เดือน)  นักเรียน   จำนวน 
697 คน  (ร้อยละ  80)  แสดงพฤติกรรมด้านการยิ้ม  ไหว้และ
ทักทาย 
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5.กำหนดวิธีการแก้ปัญหา (สอดคล้อง
กับปัญหาและวัตถุประสงค์ วิธีการ
แก้ไขต้องเป็นวิธีการเชิงบวก) 

1.ครูประจำวันกำกับติดตามดูแลนักเรียน อย่างจริงจัง โดยดำเนิน
กิจกรรมดังนี ้
  1.1 สร้างข้อตกลงร่วมกันในการแต่งกายมาเรียน 
  1.2.ครูเวรประจำวันคัดกรองผู้เรียนท่ีมีความเส่ียงด้านการไม่
แสดงพฤติกรรมด้านการยิ้ม  ไหว้ ทักทาย 
  1.3.ครูเวรประจำวันดำเนินการติดตามและพัฒนาผู้เรียนท่ีมี
ความเส่ียงด้านการยิ้ม  ไหว้ ทักทาย 
  1.4.ครูเวรประจำวันพบเด็กในท่ีปรึกษาทุกเช้าเพื่อทักทาย
ผู้เรียนและแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์แต่ละวัน 
2. สถานศึกษาจัดครูเวรหน้าประตูคอยต้อนรับนักเรียน โดย
นักเรียน ต้องสวัสดีคุณครูเพื่อแสดงความเคารพและทักทายซึ่งกัน
และกัน 
3. ครูประจำรายวิชาจัดให้มีกิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทักทายภายใน
ห้องเรียนทุกครั้งเมื่อเข้าเรียนและเลิกเรียน 
4.เพื่อนชวนเพื่อนทำความเคารพด้วยการยิ้ม ไหว้และทักทายโดย
มีนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรมแต่ละห้องเป็นต้นแบบ 
5.ยกย่อง ชมเชย นักเรียน ท่ีแสดงพฤติกรรมต้นแบบด้านการยิ้ม 
ไหว้ และทักทาย 

6.กำหนดหลักธรรม  พระราชดำรัส  
พระราชดำริ  หรือคำสอนที่มาใช้ใน
การดำเนินงานโครงงานคุณธรรมให้
ประสบผลสำเร็จ 

หลักธรรมพระราชดำรัสและคำสอน 
    สังคหวัตถุ 4 แปลว่า ธรรมท่ีเป็นท่ีต้ังแห่งการสงเคราะห์กัน , 
ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน หมายถึง หลักการครองใจคน, 
หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้, วิธีทำให้คนรัก, หลักสังคมสงเคราะห์ ซึ่ง
เป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอนั
เดียวกันได้ และทำให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน 
เหมือนล่ิมสลักรถท่ีตรึงตัวรถไว้มิให้ช้ินส่วนกระจายไป ทำให้รถ
แล่นไปได้ตามท่ีต้องการ 
ทาน การให้ การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอื่น 
ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน (แบ่งปันไปมา) 
ปิยะวาจา การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูด
หยาบคายก้าวร้าว พูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ 
พูดดีต่อกัน (พูดจาจับใจ) 
อัตถจริยา ช่วยเหลือกัน (ช่วยกิจกันไป) 
สมานัตตา การเป็นผู้มีความสม่ำเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความ
เสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน (นิสัยเป็นกันเอง) 
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7.เชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน โดยระบุความสอดคล้อง
กับคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวก 

คุณธรรมเป้าหมาย     มารยาทดี 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  นักเรียน แสดงพฤติกรรมด้านการมี
มารยาท 

8.กำหนดวิธีการวัดและประเมินผล
โดยกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดหรือ
ประเมินผลว่ามีการเปล่ียนแปลงใน
กลุ่มเป้าหมายเพียงใด 
วิธีการ สอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการจะ
วัด  เช่น การเก็บข้อมูลโดยการ
สอบถาม สังเกต 
เคร่ืองมือ  สอดคล้องกับวิธีการวัด   
เช่น  แบบสอบถาม  แบบสังเกต 
ช่วงเวลา   เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงงาน 

ตัวชี้วัด  นักเรียน   แสดงพฤติกรรมด้านจิตอาสาด้านความ
สะอาดเพิ่มขึ้น 
วิธีการประเมิน  เก็บข้อมูลโดยการการสังเกต 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน    แบบคัดกรองด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมิน      แบบ
รายงานการพัฒนาผู้เรียน  บันทึกข้อตกลงด้านความมีมารยาท 
ช่วงเวลาในการปะเมิน  ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตลอดปีการศึกษา 

9.ต้ังชื่อโครงงานคุณธรรม (ชัดเจน 
เข้าใจง่ายและสะท้อนถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้นและกิจกรรม) 

- มารยาทดี เป็นศรีแก่โรงเรียน   
- ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ตามแบบพรหมพิกุลทอง  
- ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ตามแบบวิถีพุทธ  
- มารยาทไทย 
- ช่ือนั้นสำคัญไฉน   
- สมาธิดี ชีวีสดใส   

10.คณะผู้รับผิดชอบ ครูวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษา 
11.ครูที่ปรึกษา ครูประจำช้ันและครูพิเศษ 
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โครงงานคุณธรรม “มีวินัย” 

1.ระบุปัญหาท่ีสถานศึกษาต้องการ
แก้ไขท่ีสุด 

นักเรียน ไม่มีระเบียบตามระเบียบของสถานศึกษา 

2. ระบุสาเหตุของปัญหาโดยนำมา
จากสาเหตุท่ีได้ร่วมกันวิเคราะห์ 

1.นักเรียน หยอกล้อ เล่นกัน ระหว่างทำกิจกรรมและเดินแถว 
2.นักเรียน เรียกร้องความสนใจจากเพื่อนในช้ันเรียนหรือเพื่อนเพศ
ตรงขา้ม 

3.กำหนดวัตถุประสงค์โดยให้
สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา 

1.เพื่อให้นักเรียน เข้าแถวตามระเบียบของสถานศึกษา 
2.เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน มีคุณธรรมด้านความมีวินัยในตนเอง 

4.กำหนดเป้าหมายของการ
แก้ปัญหานั้น โดยระบุเป้าหมายเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ  
  -เชิงปริมาณให้ระบุกลุ่มบุคคล 
จำนวนท่ีต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง 
  -เชิงคุณภาพให้ระบุพฤติกรรมบ่งช้ี
เชิงบวกท่ีต้องการให้เกิดข้ึนโดย
กำหนดให้เป็นเป้าหมายระยะส้ัน
หรือระยะยาวกไ็ด้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียน จำนวน  871 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักเรียนประพฤติถูกต้องตามระเบียบของ
สถานศึกษา 
      -เป้าหมายระยะสั้น (ระยะ 6  เดือนแรก)  นักเรียน จำนวน  
436 คน  (ร้อยละ  50)  เข้าแถวถูกต้องตามระเบียบของ
สถานศึกษา 
      -เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12  เดือน) นักเรียน จำนวน  697 
คน  (ร้อยละ  80) เดินแถวถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา 

5.กำหนดวิธีการแก้ปัญหา
(สอดคล้องกับปัญหาและ
วัตถุประสงค์ วิธีการแก้ไขต้องเป็น
วิธีการเชิงบวก) 

1.ครูประจำวันกำกับติดตามดูแลนักเรียนอย่างจริงจัง โดยดำเนิน
กิจกรรมดังนี ้
  1.1 สร้างข้อตกลงร่วมกันในการเดินแถวและทำกิจกรรม 
  1.2.ครูเวรประจำวันคัดกรองผู้เรียนท่ีมีความเส่ียงด้านการทำผิด
ระเบียบวินัยของสถานศึกษา  
  1.3.ครูเวรประจำวันดำเนินการติดตามและพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความ
เส่ียงด้านการผิดระเบียบของสถานศึกษา 
  1.4.ครูเวรประจำวันพบเด็กในท่ีปรึกษาทุกเช้าเพื่อตรวจสอบการ
เข้าแถวและทำกิจกรรมของนักเรียนในท่ีปรึกษา 
2. สถานศึกษาจัดครูเวรหน้าประตูคอยตรวจสอบการแต่งกายของ
นักเรียน ก่อนเข้ามายังสถานศึกษา 
3. ครูประจำรายวิชาตรวจเครื่องแต่งกายก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง 
4.งานปกครองตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียน ทุกสัปดาห์ 
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5.เพื่อนชวนเพื่อนแต่งกายให้ถูกระเบียบโดยมีนักเรียนแกนนำ
โรงเรียนคุณธรรมแต่ละห้องเป็นต้นแบบ 
6.ยกย่อง ชมเชย นักเรียน ท่ีแต่งกายถูกระเบียบ “ทำดีกินฟรีตลอด
ปี”  

6.กำหนดหลักธรรม  พระราชดำรัส  
พระราชดำริ  หรือคำสอนที่มาใช้
ในการดำเนินงานโครงงาน
คุณธรรมให้ประสบผลสำเร็จ 

หลักธรรมพระราชดำรัสและคำสอน 
    คนท่ีมีระเบียบมีวินัยนั้นเป็นผู้ท่ีเข้มแข็ง เป็นผู้ท่ีหวังดีต่อตัวเอง 
เป็นผู้ท่ีจะมีความสำเร็จในอนาคต อันนี้เป็นระเบียบอย่างหนึ่ง เป็น
วินัยอย่างหนึง่ คือว่าถ้าคนใดมีระเบียบมีวินัยในร่างกาย คือหมายถึง
การปฏิบัติของตัวในกิริยามารยาท ทำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการ
ขวนขวายหา จะหาความรู้ก็ได้ หาอะไรก็มีความสำเร็จ คือหาส่ิงท่ีตัว
กำลังมุ่งท่ีจะปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบ มีวินัย การปฏิบัติ
นั้นสำเร็จ อันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึ่ง ระเบียบวินัยอีกชนิดท่ีกล่าว
เมื่อตะกี้ ก็คือระเบียบในใจ ในใจนั้นก็คือการกระทำอะไร เราต้องคิด 
เมื่อมีระเบียบในความคิด คือมีเหตุผล ส่ิงใดท่ีคิดก็คิดออก สมมุติว่า
เราคิดเรื่องหนึ่ง แล้วก็ไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งท่ีไม่เกีย่วข้อง แล้วไปคิดถึง
เรื่องท่ีสาม เรื่องท่ีส่ี เรื่องท้ังสามส่ีเรื่องนี้ก็ไม่มีความสำเร็จแน่นอน 
เพราะว่ามันฟุ้งซ่าน ฉะนัน้ต้องมีระเบียบในความคิด ท่ีเรียกว่า
ระเบียบในใจหรือวินัยในความคิด 
                          พระราชดำรัส 
     พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
                 วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
          ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา 
             วันพฤหัสบดีที่ 10  กันยายน 2524 

7.เชื่อมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน โดยระบุความ
สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายและ
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

คุณธรรมเป้าหมาย     มีวินัย 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  นักเรียน มีระเบียบวินัยตามระเบียบของ
สถานศึกษา 

8.กำหนดวิธีการวัดและประเมินผล
โดยกำหนดตัวชี้วัดเพื่อวัดหรือ
ประเมินผลว่ามีการเปล่ียนแปลงใน
กลุ่มเป้าหมายเพียงใด 
วิธีการ สอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการจะ
วัด  เช่น การเก็บข้อมูลโดยการ
สอบถาม สังเกต 

ตัวชี้วัด  นักเรียน มีระเบียบตามสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 
วิธีการประเมิน  เก็บข้อมูลโดยการการสังเกต 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน    แบบคัดกรองด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  แบบสังเกตพฤติกรรม  แบบประเมิน  แบบตรวจเครื่อง
แต่งกาย    แบบรายงานการพัฒนาผู้เรียน  บันทึกข้อตกลงด้านการมี
วินัย 
ช่วงเวลาในการปะเมิน  สัปดาห์ละ  1  ครั้งตลอดปีการศึกษา 
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เคร่ืองมือ  สอดคล้องกับวิธีการวัด  
เช่น  แบบสอบถาม  แบบสังเกต 
ช่วงเวลา   เหมาะสมกับลักษณะ
ของโครงงาน 
9.ต้ังชื่อโครงงานคุณธรรม (ชัดเจน 
เข้าใจง่ายและสะท้อนถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้นและกิจกรรม) 

- วินัยเยาวชน  สร้างคนคุณภาพ 
- สร้างเสริมระเบียบวินัยในวัยสดใส   
- ผู้ตรวจการน้อย   
- เรียนดี เรียนสนุก มีความสุขคือห้องเรา   
- ท้ิงให้ถูกท่ี  
- มีวินัย เข้าใจกฎ   
- แต่งกายดี ชีวีสุขสันต์   
- พ.พ.รุ่นใหม่ใส่ใจการแต่งกาย      
- สวย หล่อ สดใส ตามวัยนักเรียน   
- สร้างวินัย มีน้ำใจเช่ือมไมตรี   
- ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา   
- วินัยไอที เด็กดีออนไลน์ 
- วินัยสร้างได้ด้วยกีฬา  
- รู้ทันไอที ชีวีปลอดภัย       
- พลศึกษา สร้างวินัย มีน้ำใจนักกีฬา   

10.คณะผู้รับผิดชอบ ครูโรงเรียนคุณธรรมของสถานศึกษา 
11.ครูที่ปรึกษา ครูแกนนำของแผนกกวิชา 

 

น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการดำเนนิงาน 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะ
แนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ เปล่ียนแปลงต่างๆ 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบ
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ใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี 
  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
  ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
  ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ 
อย่างรอบคอบ  
  ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้  
  ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้าน ความ
รอบคอบท่ีจะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง
ในการปฏิบัติ  
  ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
   
การสร้างความร่วมมือ      

โรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนพรหมพิกุลทอง)ได้สรา้งสัมพันธภาพในการทำงาน ร่วมกันของทุกฝ่าย 
โดยอาศัยความเข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกำลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดม
ทรัพยากร มาสนับสนุนงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจท่ีจะทำงานร่วมกัน 

การสร้างความร่วมมือในองค์กร     
๑. สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์

ท่ีดีให้กับการดำเนินงานในโรงเรียนราบรื่น การพดูคุย ประสานงานในแต่ละหน่วยงานให้เกิด
ความสัมพันธ์กัน ได้สนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในโรงเรียนได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่นการ
จัดกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน เปิดพื้นท่ีให้ครูและบุคลากรได้ทำความรู้จักกัน 
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๒. สร้างแบบอย่างของความร่วมมือและการมีส่วนร่วม มีการสร้างแบบอย่างค่านิยมในโรงเรียนให้เกิด
พฤติกรรมทางบวกท่ีจะส่งผลดีต่อการสร้างความร่วมมือในโรงเรียน และช้ีให้เห็นว่าหากส่ิงเหล่านี้เกิด
ขึ้นกับโรงเรียนแล้วจะมีผลดีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนอย่างไร 

๓.  สร้างวัฒนธรรมของการแบ่งปัน  ได้มีการให้คำปรึกษา คำแนะนำ การช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน รวมถึงช่ืนชมกันและกนั ให้กำลังใจกันในการทำงาน 

๔. ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการได้ส่งเสริมทักษะท่ีจำเป็นให้เกิด
ความชำนาญในทักษะงานท่ีทำ เพื่อพร้อมท่ีจะทำงานในส่วนของตนได้อย่างราบรื่นและส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรมีทักษะการส่ือสาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

๕.  สร้างความแข็งแกร่งในโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการได้ถ่ายทอดทักษะการทำงานในส่วน
ต่างๆ ได้รู้และเข้าในแนวทางการทำงานในส่วนต่างๆ รู้ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีร่วมกัน 

 6. สร้างผู้นำที่เข้มแข็งและมีส่วนผลักดันด้านความสัมพันธ์ ความร่วมมือ  ผู้อำนวยการ รอง
ผู้อำนวยการได้สร้างความคิดทางบวก สานสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นและคอยผลักดัน คอยช่วยให้บรรยากาศใน
การทำงานร่วมกันดีขึ้น  
 7. เชื่อม่ัน ไว้ใจ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานทุกฝ่ายได้สร้างความเช่ือใจระหว่างกันช่วยให้
การร่วมมือประสบความสำเร็จ  
 8. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน เห็น
ความสำคัญในหน้าท่ีท่ีทำว่ามีความสำคัญอย่างไร จนทำให้ความร่วมมือในการทำงานประสบความสำเร็จ 

การสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียน     
           ได้มีการสร้างเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนโดย ให้คณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียน
ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงงานคุณธรรม ทั้งในด้านการวางแผน การดำเนินงานต่างๆ อีกทั้งยังมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากนั้นจึงได้มีการสร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียน ได้แก่  
             -   การนำโครงงานคุณธรรมไปเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอื่น ผ่านการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โครงงานคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ 
สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ตาม โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ PLC สู่โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก  
             -    ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ โรงเรียนคุณธรรม สมุทรปราการ เขต 2 ขึ้น เพื่อใช้ในการติดต่อและ
ประสานงานกัน นำไปสู่การขยายผลและแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
             -   มีการนำเสนอถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้ “กระบวนการดำเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ที่เป็นผลสำเร็จ ได้รับ
รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยมในระดับประเทศ” ให้กับ
คณะผู้บริหารและคณะครูท่ีมาศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  โรงเรียนคลองปลัดเปรียง โรงเรียน
วัดเสาธงกลาง โรงเรียนคลองบางกระบือ และโรงเรียนวัดปัญจทานิกาวาส จังหวัดปทุมธานี 
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             -    มีการจัดอบรมการจัดทำโครงงานคุณธรรมให้แก่ครูและบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน 
เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ผู้บริหารและครูสู่โรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รุ่นท่ี 1 และรุ่นท่ี 2  โดย 
ผอ.จำลอง น้อยวานิช ได้เป็น "วิทยากรแกนนำ" พร้อมด้วยคณะครูร่วมเป็น "ครูแกนนำวิทยากรพี่เล้ียง" ใน
หัวข้อ "การขับเคล่ือนการพัฒนาโรงเรียนสู่คุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียน" เพื่อขยายผลโรงเรียนคุณธรรม 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ 
             -   ดร.ดาวประกาย ระโส ได้ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดประสบการณ์การสร้าง
โรงเรียนคุณธรรมด้วยความศรัทธาเพื่อพัฒนาเยาวชน ณ โรงเรียนสวนแพรกษาจงสิน รับมอบเกียรติบัตร
จากท่านศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
ส่งเสริมพัฒนา ตรวจติดตามยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  ณ  ร.ร.เทวะคลองตรง  
             -    สร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชน โดยนำนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ภายใต้ชื่อ โรงเรียนสุจริต กิจกรรม "ค่าย
เยาวชนไทยหัวใจ STRONG" ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 
             -   สร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากชุมชน เช่นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมต่างๆ วัน
สำคัญทางศาสนา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีเสมอมา มีการฝึกซ้อมนักเรียนจัดการแสดง
กลองยาวและเข้าร่วมงานไปช่วยในงานประเพณีรับบัว งานประจำปี ณ วัดบางพลีใหญ่ใน   
 

การทบทวนการดำเนินงาน (AAR : After Action Review)  
 

ช่ืองาน โครงการเสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้(PLC) สู่การยกระดับ
คุณภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 

AAR 
ครั้งท่ี 1 

วัน/เวลาท่ีเริ่มปฏิบัติงาน  วัน/เวลาท่ีส้ินสุดการปฏิบัติงาน  
วันท่ีทำ AAR  เวลาเริ่ม-ส้ินสุด  

 
ผู้ร่วม AAR 

1.  นายชำนาญ โพธิ์เอม                     2.  ดร.ดาวประกาย ระโส 
3.  นายวิชา กุมภาพันธ์                      4.  นางสาวสุรีย์ กลัดบุบผา 
5.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวัชรี จันทร์สวย         6.  นางสาวสุรีพร พรมสาร 
7.  นางสาวพรพิมล นิตยโรจน์              8.   นางสาวนีรนุช วงศ์อิสลาม 
9.  นายมนตรี สมใจ                          10.  นางสาวจริยา  อินทรกุญชร 
 

เป้าหมายของงาน 
1. มีกระบวนการพฒันาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีกลไกและเครื่องมือท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 
3. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
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ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง (โดยสรุป) 
1. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมนำความรู้ ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญู และสำนึกในความ

เป็นไทย 
2. พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีรูปแบบของกิจกรรมท่ีประสบความสำเร็จ สามารถนำมาเผยแพร่และเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นได้  

งาน/ขั้นตอนท่ีทำได้ดี 
      การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศกระตุ้นการร่วมมือของบุคลากร  การมีทีมงานท่ีเข้มแข็ง โดยผู้อำนวยการ
มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นท่ีปรึกษาและประสานงานโครงการ  ผ่านหัวหน้าโครงการท่ีดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง  
พร้อมทีมงาน ท่ีมีความสามัคคี  และพร้อมเสียสละทำงานในส่วนท่ีถนัดในแต่ละความสามารถของแต่ละบุคคล 
งาน/ขั้นตอนท่ีทำได้ไม่ดี 
        การให้ความรู้และช้ีแจงให้นักเรียนเห็นประโยชน์ การขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน แต่ละกิจกรรมควรมีความ
ต่อเนื่อง ควรมีการประสานงานและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
อุปสรรค/ข้อจำกัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
       ครูและบุคลากรมีภาระงานนอกเหนืองานสอนมาก สภาพแวดล้อมของครอบครัว ขั้นตอนการประเมินผลไม่
เป็นไปตามท่ีโรงเรียนกำหนด นักเรียนบางคนยังไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 
ประเด็นท่ีได้เรียนรู ้
       ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และได้พัฒนาแนวทางในการจัดกิจกกรมต่อไป 
การจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยให้งานดำเนินต่อไปและบรรลุเป้าหมายท่ีได้
วางไว ้
ข้อปฏิบัติในการทำงานครั้งต่อไป 
       จัดทำตารางกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทำอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักการคิดวิเคราะห์
ท้ังด้านการเรียนและการดำรงชีวิต จัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
 

 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล      
          ได้มีการเข้ารับการนิเทศ ติดตาม จากหน่วยงานต่างๆอยู่เสมอ เช่น การนิเทศติดตามจากสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นได้นำผลการนิเทศ ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานมาวิเคราะห์และปรับปรุง  
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ปลูกจิตสำนึกบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ ประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นด้านการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน จัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียน ปรับ
โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ให้บุคลากรไปศึกษาดูงาน สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน จัดกลุ่มโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดประชุมครู ผู้ปกครองให้บ่อยข้ึน 
กำหนดแผนปฏิบัติงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  ชี้แจงทำความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้
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บุคลากร จัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน จัดทำเกณฑ์การ
ประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึ้นบูรณาการโครงการ/กิจกรรมโดยกำหนดเป้าหมายเดียวกัน ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องยั่งยืน กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมใน
ทุกด้านทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กำหนดแนวทางการพัฒนาให้ชัดเจน การ
ประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง ประเมินผลโครงการทุกระยะ จัดกิจกรรมให้หลากหลาย มอบหมายให้ครูประจำช้ัน
ดูแลและยกย่องนักเรียนท่ีเป็นตัวอย่างที่ดี การแต่งกายด้วยชุดไทย การเชิญวิทยากรจากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
หาวิทยากรท่ีมีความสามารถและเป็นตัวอย่างท่ีดีมาให้ความรู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
เลือกใช้กิจกรรมให้เหมาะสมและมีความหลากหลาย นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการจัด
กิจกรรมครั้งต่อไป จัดทำตารางกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทำอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
รู้จักการคิดวิเคราะห์ท้ังด้านการเรียนและการดำรงชีวิต มอบรางวัลให้กับนักเรียนท่ีมีคุณธรรมดีเด่นในด้าน
ต่าง ๆ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ประเมินคุณธรรม จริยธรรมตามสภาพจริง 

การวัดและประเมินผล  
วัดและประเมินผลจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ว่ามีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่ม

มากขึ้นแค่ไหนและมีพฤติกรรมเชิงลบน้อยลงหรือไม่ โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน เช่น แบบสังเกต
พฤติกรรมแบบรายงานการพัฒนาผู้เรียน แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เป็นต้น   

ผลผลิตจากการดำเนินงาน  

ผลที่เกิดกับนักเรียน 
 เชิงปริมาณ นักเรียนจำนวน 846 คน 
 เชิงคุณภาพ นักเรียนมีจิตอาสาต่อกิจกรรมของโรงเรียน มีการยิ้มไหว้ทักทายตามแบบ

มารยาทไทย และมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น 
ผลที่เกิดกับครู 
 เชิงปริมาณ ครูจำนวน 51 คน 
 เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรมีจิตอาสาต่อกิจกรรมของโรงเรียน มีการยิ้มไหว้ทักทายตาม

แบบมารยาทไทย และมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น ครูควบคุมดูแลนักเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากนักเรียนมี
พฤติกรรมด้านบวกเพิ่มมากข้ึน 
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ผลที่เกิดกับผู้บริหาร 
 เชิงปริมาณ ผู้บริหาร จำนวน 2  คน 
เชิงคุณภาพ ผู้บริหารมีจิตอาสาต่อกิจกรรมของโรงเรียน มีการยิ้มไหว้ทักทายตามแบบมารยาทไทย 

และมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ ้น ผู ้บริหารสามารถบริหารจัดการ และดูแลบุคลากรในโรงเรียนได้ง่ายขึ้น 
เนื่องจากท้ังครูและนักเรียนมีพฤติกรรมด้านบวกเพิ่มมากข้ึน 

ผลที่เกิดกับโรงเรียน 

 เชิงปริมาณ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน 
 เชิงคุณภาพ โรงเรียนได้รับการยกย่องและยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  

ผลที่เกิดกับชุมชน 

เชิงปริมาณ ประชากรในชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู่ 
 เชิงคุณภาพ ชุมชนได้บุตรหลานท่ีมีจิตอาสา มีมารยาทท่ีดี และมีวินัยเข้าสู่ชุมชน รวมไปถึง

การกระจายพฤติกรรมเชิงบวกท่ีเกิดขึ้นเข้าสู่ครอบครัวและชุมชน 
 
ปัจจัยความสำเร็จ      

โรงเรียนคุณธรรม “พรหมพิกุลทองโมเดล” PPT MODEL 

จากการดำเนินงานต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  2560 เป็นต้นมา ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากร  และ
นักเรียนโรงเรียนพรหมพิกุลทอง ได้น้อมนำคุณธรรม 3 5  7 ที่อยู ่ภายใต้เงื ่อนไขของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สกัดออกมาเป็น  พรหมพิกุลทอง  โมเดล หรือ PPT MODEL แสดงปัจจัยและทิศทางใน
รูปแบบการดำเนินงาน  ท่ีส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ โรงเรียนคุณธรรม ดังแสดงได้ดังโมเดลนี้ 
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โรงเรียนคุณธรรม “พรหมพิกุลทองโมเดล” PPT MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ความ

พอเพียง 

 

ความ

กตัญญู 

 

ความซื่อสัตย์

สุจริตสร้าง

ชาติ 

 

ความ

รับผิดชอบ 

 

คุณธรรม

จริยธรรม 

 

    PPT MODEL “คุณธรรมนำความรู้” 

จิตอาสา 
 

มารยาท
ด ี

 

มี 
วินัย 

 

พอประมาณ 

มีเหตุผล 
      มี     

   ภูมิคุ้มกันท่ีดี 

 PPT MODET  ย่อมาจาก พรหมพิกุลทอง โมเดล (Prompikunthog School) ซึ่งสามารถสังเคราะห์ตัวย่อ 

กระบวนการทำงานท่ีประสบความสำเร็จอันเกิดจากการดำเนินงานของผู้บริหาร ครู และบุคลากรและนักเรียน

โรงเรียนพรหมพิกุลทอง นำไปสู่การแปลความหมายได้ดังนี้ 

           P = PURPOSE  การมีจุดหมายเดียวกัน คือ ให้สำเร็จ 

           P = PLAN ร่วมวางแผนดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

           T= TEAMWORK ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันในการปฏิบัติตามแผนเพื่อไปสู่เป้าหมาย 
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ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจำกัด ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย  ได้แก่ บุคลากรใน
บางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือ  เนื่องจากภาระงานนอกเหนืองานสอนมีมาก สภาพแวดล้อมของครอบครัว 
ขั้นตอนการประเมินผลไม่เป็นไปตามท่ีโรงเรียนกำหนด  

      จุดที่ควรพัฒนา ได้แก่การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการเป็นระยะ  การให้ความรู้และ
ช้ีแจงให้นักเรียนเห็นประโยชน์ การขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน แต่ละกิจกรรมควรมีความต่อเนื่อง ควรมีการ
ประสานงานและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น ควรรายงานผลการดำเนินงานอย่าง
รอบด้าน ควรจัดหาสื่อ อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมให้เพียงพอ ครอบครัวต้องให้ความสนใจบุตรหลาน
อย่างใกล้ชิด กระบวนการวัดและประเมินคุณธรรม จริยธรรม การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมเข้ากับ
บทเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน ข้อจำกัดเรื ่องเวลาการ
ปฏิบัติกิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ วิธีการปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนอย่างยั่งยืน การมีวินัยและใฝ่
เรียนรู้ของนักเรียน จัดหาวิทยากรท่ีมีความสามารถในแต่ละเรื่อง การกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการ
จัดกิจกรรม การอนุรักษ์ความเป็นไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมจิีต
สาธารณะ การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ นำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้อย่างต่อเนื่อง จัดเวลาให้
เหมาะสม การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม พัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การมีจิตสาธารณะ
ของนักเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
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การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนนิงานในลำดับตอ่ไป (ทำอย่างไรเพื่อไปสู่ความยั่งยืน 
หรือการปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร) 
โครงงานคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างได้  (1 โครงงาน)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

โครงงานคุณธรรม 

เรื่อง วินัยเยาวชน สร้างคนคุณภาพ 

 

 

 
ครูท่ีปรึกษา 

               

                นายวิชา  กุมภาพันธ์ 

              นางสาวพรพิมล  นิตยโรจน ์

                 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 

                   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
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โครงงาน วินัยเยาวชน  สร้างคนคุณภาพ 

หลักการและเหตุผล  

เนื ่องจากโรงเรียนพรหมพิกุลทองมีการจัดรถรับ-ส่งนักเรียน  ร้านค้า และการเข้าแถวเพื่อรอ
รับประทานอาหารกลางวัน การเดินภายในโรงเรียน นักเรียนจะเดินไม่เป็นแถว ไม่มีระเบียบวินัย มักจะเดิน
เป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ ซึ่งทำให้มองดูแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

   จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นโรงเรียนจึงจัดกระบวนการการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามให้นักเรียนโดย
การถ่ายทอดความรู้ การอบรมการฝึกปฏิบัติในสิ่งที ่ถูกต้องและดีงามให้แก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึ ง
ตระหนักในบทบาทหน้าท่ี ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้แล้วโรงเรียนยังเป็นสถาบันที่สำคัญท่ีจะต้องให้การอบรม
ปลูกฝังฝึกปฏิบัติให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณภาพชีวิตและค่านิยมท่ีดีงามซึ่งจะ
ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเข้าแถวหน้าเสาธง 
2. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถว 
3. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการรับประทานอาหาร 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  นักเรียนจำนวน 846 คน ต้ังแต่ช้ันอนุบาล – ป.6 

เชิงคุณภาพ  นักเรียนทุกคนเป็นคนมีระเบียบวินัยสามารถทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 

วิธีดำเนินงาน 

1. แบ่งนักเรียนช้ันอนุบาล-ป6 ออกเป็นกลุ่มๆ 
2. คณะกรรมการนักเรียนฝึกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
3. ประชุมวางแผนขั้นตอนของการฝึก 
4. ให้กรรมการนักเรียนฝึกปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

ระยะเวลา 

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่อง  

ต้ังแต่ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 – 9 เมษายน 2564 
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วิธีวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า 
2. สังเกตการเดินแถวเข้าห้องเรียน 
3. สังเกตการรับประทานอาหารตอนกลางวัน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ 
2. นักเรียนทุกคนเป็นคนมีระเบียบวินัยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง 

มีความสุข 
พฤติกรรมที่บอกได้ว่างานสำเร็จ 

 นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัยสามารถทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
  

นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำโครงงาน 
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คณะกรรมการนักเรียน 

ผู้ฝึกระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

➢ เด็กหญิง จิรพัชร            โอ้โลม 
➢ เด็กชาย อิสรา  ยะฟ ู
➢ เด็กหญิง กชกร  เชยชัยภูมิ 
➢ เด็กชาย สรวิชญ์            หอทอง 
➢ เด็กหญิง กนกวรรณ สิทธิสาร 
➢ เด็กชาย ธนกร  สุขแจ่ม 
➢ เด็กหญิง บุญญิสา สุขศิริ 
➢ เด็กหญิงธัญลักษณ์ เส่ือหล้า 
➢ เด็กหญิง พีรดา  ผาโคตร 
➢ เด็กชาย ธัชชัย  ยวงเงิน 
➢ เด็กหญิง ศิริลักษณ์ แก้วศรี 
➢ เด็กชาย นันทพงษ์ วงศ์เช้ือ 
➢ เด็กหญิง ธนภรณ์  เย็นมั่น 
➢ เด็กหญิง ฟ้าใส  สีคล้าย 
➢ เด็กชาย ธนดล  ภูนาดง 
➢ เด็กหญิง ปณิต  น้อยเพิ่ม 
➢ เด็กชาย ขวัญชัย  คำหยาด 
➢ เด็กหญิงเหมือน  ศิริขวัญ 

ครูที่ปรึกษา 

➢ นายวิชา    กุมภาพันธ ์
➢ นางสาวพรพิมล    นิตยโรจน์ 
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  ภาพกิจกรรมโครงงาน “วินัยเยาวชน สร้างคนคุณภาพ” 
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                                           ส่วนที่ 4 

                  วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 

                 “วินัยดี มีจิตอาสา พัฒนาสู่ความพอเพียง ด้วย WSN MODEL” 

ความเป็นมาและความสำคัญของวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 

            จากพระราชกระแสรับส่ังของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ท่ีทรงรับส่ังต่อ
ประชาชนชาวไทยว่า “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมท้ังพระราชทานหลัก 3 ประการ ท่ีเกี่ยวกับครู
และนักเรียนไวว้่า “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู”  “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่ง
กับตัวเองและให้เด็กท่ีเรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า” และ “ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน
เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”และ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ท่ีทรงอยากให้ปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง        
ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา 

           เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา และสนองพระบรมราโชบายของท้ังสองพระองค์ท่าน อีกท้ัง
ยังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2. ซื่อสัตย์สุจริต  3. มีวินัย  4. ใฝ่
เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมัน่ในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย และ 8. มีจิตสาธารณะ  

 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการ 
รูปแบบใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นเครื่องมือท่ีสร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษาสามารถสร้างนักเรียนดีให้
บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียนและสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน ได้ 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ  

           1. เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย ได้รับ
การปลูกฝังคุณธรรมท้ัง 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ 
และอุดมการณ์คุณธรรม 
           2. เพื่อแก้ปัญหาและลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริหารคณะ
ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 
           3. เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้แก่โรงเรียนท่ีสนใจ 
 
 
 
 



 

๕๗ 
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การดำเนินงาน 

            โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยมีพื้นฐานของการฝึกฝนนักเรียนให้เป็นผู้ที ่ยึดมั่นในการทำความดี ใน
รูปแบบท่ีหลากหลายและให้ลงมือทำโดยทันทีท่ีมีโอกาสจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ท่ีเด่นชัดตามเอกลักษณ์ท่ีต้ังไว้
โรงเรียนคือ “โรงเรียนวิถีพุทธ เน้นจิตอาสา” หลังจากที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ทำให้เกิดวิธีการและนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการทำโครงงานคุณธรรมมาช่วยแก้ปัญหาพฤติกรรมอันไม่          
พึงประสงค์ของนักเรียนให้ลดลงและมีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกเพิ่มขึ้น  

 นวัตกรรมที่ทำให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
ประสบความสำเร็จเหล่านี้และสามารถถอดบทเรียนออกมาเป็นโมเดลของโรงเรียนดังนี้ 

          WSN MODEL มาจาก Watsriwareenoi School MODEL 
 W = Well doing คือ การทำความดี 
 S = Service mind คือ การบริการท่ีดีมีจิตอาสา 

N = New innovation คือ การหาวิธีการใหม ่กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาใน
โครงงานคุณธรรม หรือนวัตกรรมใหม่ๆ 

โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยมีการแก้ปัญหาและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโดยการใช้หลักการคิดดี ทำ
ดี มีจิตอาสาและอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆจากการทำโครงงานคุณธรรมมาช่วยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 
ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน   

การสื่อสารสร้างความเข้าใจ  
           การสื่อสารที่สร้างความเข้าใจที่ตรงกันทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้ทุกคนทราบเปา้หมายและทิศทางการดำเนินงานที่ตรงกัน 
            - ผู้บริหาร ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน รับทราบ และเข้าใจกระบวนการและ
วิธีการดำเนินการจัดการศึกษา และมีเป้าหมายท่ีตรงกัน    
            - การสร้างแกนนำ (ครู-นักเรียน) เพื่อเป็นหัวขบวนในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้ให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การเลือกกำหนดปัญหา (คุณธรรมเป้าหมาย)          
            คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน เกิดจากการท่ีห้องเรียนแต่ละห้องเรียนร่วมกันหาปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ในห้องเรียน วิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาโดยการทำโครงงานคุณธรรมในห้องเรียน หลังจากได้
โครงงานคุณธรรมในห้องเรียนครบทุกห้องแล้ว นำมารวบรวมแล้วแยกแต่ละโครงงาน ว่าเป้าหมายคุณธรรม
ของแต่ละโครงงานคือเป้าหมายคุณธรรมด้านใด แล้วนามาจัดลำดับว่าคุณธรรม ด้านใดท่ีต้องการพัฒนาและ
แก้ไขมากท่ีสุด 3 ลำดับแรกมกำหนดเป็นคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน นั้นคือ “ความมีระเบียบ (วินัย) 
มีจิตอาสาและความพอเพียง” 

การวางแผนพัฒนาคุณธรรม โครงงานคุณธรรม         
             โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์
ท่ีต้ังไว้โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี ้

           1. ข้ันการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis Phase)  
                ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีการการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีต้องการแก้ไข และ 
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก ท่ีต้องการพัฒนาพร้อมท้ังกำหนดเป้าหมายของการพัฒนา 
           2. ข้ันการออกแบบ (Design Phase) 
                 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันออกแบบขั้นตอน
และวิธีการท่ีจะนำไปเป็นเครื่องมือในการต้องการแก้ไข และพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกท่ีต้องการพัฒนา เพื่อให้
บรรลุตามคุณธรรมเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
           3. ข้ันการดำเนินการ (Implement Phase) 
                 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนดำเนินการตามหน้าท่ี
ท่ีได้รับมอบหมายและตามแผนงานท่ีวางไว้ โดยใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีได้ร่วมกันคิดออกแบบไว้ เพื่อให้
บรรลุตามคุณธรรมเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
           4. ข้ันตอนการประเมินผลและข้ันการพัฒนา (Evaluation and Development phase) 
                 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายดำเนินการประเมินผลการ
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ดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ด้วยวิธกีารและเครื่องมือท่ีออกแบบไว้ในภาพรวมเพื่อนำผลท่ีได้ไปพัฒนา
นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กระบวนการผลิตนวัตกรรม ของโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
การสร้างความร่วมมือ 
 กลไกความสำเร็จคือการท่ีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยทุกคนสร้าง
เป้าหมายร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน และร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน และลงมือทำด้วยกัน 
 
การสร้างความร่วมมือในองค์กร 

๑. มีการทำข้อตกลง ระหว่างผู้หริหารและคณะครูเพื่อสร้างแนวปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง 
เดียวกัน 

๒. ภาวะผู้นำ “Leadership” โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้นำ มีความสามารถท่ีจะนำพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ตามวิธีการและรูปแบบที่กำหนดขึ้น อีกทั้งยังตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ
ของการนำและพัฒนานวัตกรรม วิธีการใหม่ๆมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

๓. การมอบหมายงานตามความถนัดและความสามารถของบุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ของงานและบุคลากรทุกคนก็มีความสุขในการทำงานเพราะได้ทำงานตามความถนัดและความสามารถของ
ตนเอง 

1. ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา (Analysis Phase) 

             2. ขั้นการออกแบบ (Design Phase) 
 

3. ขั้นการดำเนินการ (Implement Phase) 

4.ขั้นตอนการประเมินผลและการพัฒนา  
(Evaluation and Development phase) 
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๔. การมีระบบการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและ
การสร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน 

๕. การนิเทศและประเมินผลการดำเนินงาน ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อ
ติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนท่ีวางไว้อยู่เป็นระยะๆและสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงผล
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 

การสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียน 
 การสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน 

1. การสร้างเครือข่ายของครูในการดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของห้องเรียน  
- เครือข่ายครูประจำช้ัน โดยสร้างความร่วมมือระหว่างครูประจำช้ันในแต่ละช่วงช้ัน ดำเนินงาน

โครงงานคุณธรรมห้องเรียนร่วมกัน โดยการประชุม หารือ สร้างแนวทางการปฏิบัติ และการวัด
ประเมินผลการดำเนินงานท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน 

การสร้างเครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
1. เครือข่ายผู้ปกครอง 
- โรงเรียนดำเนินการจัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม

ต่างๆ ของโรงเรียน 
2. เครือข่ายโรงเรียนอื่นๆ 
- โรงเรียนจัดทำ MOU กับโรงเรียนอื่น ๆ ในการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมสพฐ. เพื่อสร้าง

ความร่วมมือให้การดำเนินงาน การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนเกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

3. เครือข่ายภายนอกอื่น ๆ 
- โรงเรียนมีการทำ MOU กับองค์กรภายนอกอื่น ๆ เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลศรีษะจรเข้

ใหญ่ สถานีตำรวจชุมชนวัดศรีวารีน้อย บริษัทเอกชนต่าง ๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุน การให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในการพัฒนานักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
 

การทบทวนการดำเนินงาน (AAR : After Action Review) 
         การทบทวนหลังการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ทุกครั้งจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
รวบรวมข้อมูล และมีการนำเสนอในการประชุมแลกเปลี่ยนในการประชุมของโรงเรียนตามโอกาสเพื่อ
ปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 
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การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
         ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อติดตามนิเทศและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนที่วางไว้อยู่เป็นระยะ ๆ และสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและปัญหา     
ท่ีเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการเพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมถึง มีการจัดต้ังคณะครู    
ที่รับผิดชอบการประเมินโครงงานคุณธรรมของห้องเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม และทางโรงเรียน
ได้ร ับการนิเทศติดตามจากนิเทศอาสาของ มยส. เป็นระยะๆพร้อมทั ้งนำคำแนะนำมาปรับปรุง                 
การดำเนินงานมาโดยตลอดการสงเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ 

การวัดและประเมินผล 
          ผู้บริหารสถานศึกษามีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงงานโรงเรียน
ระดับ สพฐ. ที่นำโครงงานมาใช้ภายในโรงเรียนและห้องเรียนตามแผนที่วางไว้อยู่เป็นระยะๆและสม่ำเสมอ 
เพื่อให้ทราบถึงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานและปัญหาที ่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการเพื่อจะได้            
หาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
ผลผลิตจากการดำเนินงาน (ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

          จากการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม WSN MODEL ของโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยทำให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ดังนี้ 
          1. ผลที่เกิดกับนักเรียน  
         นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มมากข้ึนเป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีกำหนดเป็นส่วน
ใหญ่ นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถว การเข้าแถวในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง ใช้ระยะเวลาในการจัด
แถวเร็วขึ้น  มีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือครู เพื่อนๆและผู้อื่นโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน  เห็นคุณค่าของส่ิงของท่ีมี 
ใช้ทรัพยากรในโรงเรียนอย่างคุ้มค่า รู้จักประหยัดและอดออม ดำรงตนแบบพอเพียง  รู้จักการทำงานเป็นทีม
โดยใช้ กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ การให้ความร่วมมือระหว่างเพื่อน ๆ ในห้องเรียน 
การเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประเทศท่ี
สูงขึ้น 
          2. ผลที่เกิดกับครู  
        ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดีและเป็น
ต้นแบบท่ีดีงามของนักเรียนในเรื่องระเบียบวินัย การมีจิตอาสา ดำรงชีวิตแบบพอเพียงและมีการแก้ปัญหา/
วิจัยในชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบโครงงานคุณธรรม  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนด ช่วยเหลืองานของ
โรงเรียนด้วยความเต็มใจ ใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการทำงานอย่างประหยัดตามความจำเป็น ปิด
ไฟ ปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้งานออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู ้ และเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน   
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     3. ผลที่เกิดกับผู้บริหาร 
             ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนา
โรงเรียน คุณธรรม บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีตรงเวลาและเต็มเวลา ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า พูดจาสุภาพ เป็นแบบอย่างท่ีดี  ให้กับคณะครูและนักเรียนท้ังในด้านระเบียบวินัย การมี
จิตอาสา และการดำรงชีพแบบพอเพียง 
      4. ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
                จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้แนวคิด หลักการ รูปแบบ และวิธีการท่ี 
หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำให้เกิดองค์
ความรู้และแนวทางปฏิบัติท่ีดีในปีต่อ ๆ ไป โรงเรียนมีบรรยากาศท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
ท้ังของครูและนักเรียน โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ โรงเรียนมีการนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์และเป็นไปตามเวลาท่ีกำหนด 

           5. ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน  
               ครอบครัวให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักเรียนและมีความมั่นใจส่งบุตรหลานเข้ามา
เรียนในโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้นเพราะนักเรียนมทัีกษะและกระบวนการคิด มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะ 
ในการดำเนินชีวิต รู้จักช่วยเหลือคนในครอบครัว  ผู้ปกครองเห็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูก มีการ
พัฒนาตนเองด้านระเบียบวินัย มีความ รับผิดชอบในการเรียน การทำการบ้าน การเข้านอน–ต่ืนนอนตรง
เวลา เพื่อมาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ และมี การช่วยเหลืองานบ้าน ทำให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและ
เป็นแบบอย่างท่ีดีให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียน และกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น 
           6. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
                ครอบครัวให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักเรียนและมีความมั่นใจส่งบุตรหลานเข้ามา
เรียนในโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้นเพราะนักเรียนมทัีกษะและกระบวนการคิด มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะ 
ในการดำเนินชีวิต รู้จักช่วยเหลือคนในครอบครัว  ผู้ปกครองเห็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของลูก มีการ
พัฒนาตนเองด้านระเบียบวินัย มีความ รับผิดชอบในการเรียน การทำการบ้าน การเข้านอน–ต่ืนนอนตรง
เวลา เพื่อมาให้ทันเข้าแถวเคารพธง 
 
ปัจจัยความสำเร็จ 

          ปัจจัยท่ีส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยประสบความสำเร็จตามคุณธรรม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้คือ 
          1. การสื่อสารที่สร้างความเข้าใจที่ตรงกันทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อให้ทุกคนทราบเปา้หมายและทิศทางการดำเนินงานที่ตรงกัน 
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               - ผู้บริหาร ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรับทราบ และเข้าใจกระบวนการและ
วิธีการดำเนินการจัดการศึกษา และมีเป้าหมายท่ีตรงกัน    
                - การสร้างแกนนำ (ครู-นักเรียน) เพื่อเป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
         2. การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ 
              ผู้บริหารมีนโยบายที่คอยสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ วัสดุ สื่อ และสรรหาวิธีการ
ต่างๆท่ีจะช่วยเอื้อให้คณะครูดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ให้ประสบผลสำเร็จสูงสุด และสนับสนุนส่งเสริม
ให้ผู้เรียน ตระหนักถึงผลดีที ่จะเกิดขึ้นถ้านักเรียนสามารถลดพฤติกรรมบ่งชี้ที่ไม่พึงประสงค์ลงและเพิ่ม
พฤติกรรมบ่งชี ้เชิงบวกพร้อมทั้งให้คำชื่นชมยินดี กับคณะครูและนักเรียนเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการ
ดำเนินงานตามแผนงานท่ีวางไว้ 
         3. การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
             กลไกความสำเร็จคือการที่ผู ้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยทุกคนสร้าง
เป้าหมายร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกัน และลงมือทำด้วยกัน 
         4. การทบทวนหลังการปฏิบัติการ: AAR  
             การทบทวนหลังการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ทุกครั้งจะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
รวบรวมข้อมูล และมีการนำเสนอในการประชุมแลกเปลี่ยนในการประชุมของโรงเรียนตามโอกาสเพื่อ
ปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง 
 
ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน 

            - ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  และการดำเนินงานตลอดท้ังปีการศึกษายังมีกิจกรรม
อื่นเข้ามามากหลากหลายกิจกรรม ทำให้การดำเนินกิจกรรมในบางช่วงขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
             - เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปีการศึกษา 
2563 ถึงปัจจุบัน ทำให้การดำเนินงานมีข้อกำจัดในหลายด้าน เช่น โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนให้นักเรียน
มาเรียนได้ ซึ่งนักเรียนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินโครงงานและการทำกิจกรรมการกรอบของโครงงาน 
 
องค์ความรู้ที่ได้รับ 

               นักเรียนได้รับและรู้จักถึงความมีระเบียบ (วินัย) การมีจิตอาสาและความพอเพียงผ่านทาง
คุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย WSN MODEL เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื ่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตัวนักเรียน โรงเรียน ครอบครัวและชุมชน             
ซึ่งนักเรียนเข้าใจกระบวนการและสามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้จนเป็นนิสัย และ
สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิและเกิด
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
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การนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนนิงานในลำดับตอ่ไป (ทำอย่างไรเพื่อไปสู่ความยั่งยืน  
หรือการปฏิบัติที่เป็นวัฒนธรรมองค์กร) 
     
      1. ผู้บริหาร  
            1.1 ความมีระเบียบ (วินัย)  
                  - มาทำงานตรงเวลาไม่มาสาย 
                  - ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจำสม่ำเสมอ 
            1.2 การมีจิตอาสา   
                  - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดำรงตนเป็นผู้มีจิตอาสา 
                  - เป็นผู้ให้และเสียสละโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
                  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนและนกัเรียนให้มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นและ
สังคม  
            1.3 ความพอเพียง 
                   - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดำรงตนแบบพอเพียง  
                   - กำหนดนโยบายและบริหารสถานศึกษาโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากท่ีสุด  
                   - รักการออม 

        2. ครู 
            2.1 ความมีระเบียบ (วินัย) 
                - มาทำงานตรงเวลาไม่มาสาย  
                   - ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเป็นประจำสม่ำเสมอ  
       2.2 การมีจิตอาสา   
                   - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดำรงตนเป็นผู้มีจิตอาสา  
                   - เป็นผู้ให้และเสียสละโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
                   - บูรณาการด้านจิตอาสา และปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ คำนึงถึงส่วนรวม ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆให้กบัผู้เรียน   
            2.3 ความพอเพียง 
                  - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดำรงตนแบบพอเพียง  
                   - ใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรท่ีมีอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากท่ีสุด 
                  - รักการออม 
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   3. นักเรียน 
         3.1 ความมีระเบียบ (วินัย) 
              - เดินแถวเก็บมืออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  
              - เข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบ  
         3.2 การมีจิตอาสา   
              - ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และศาสนสถาน  
              - ร่วมกันใช้ ดูแลรักษาสมบัติของโรงเรียน  
              - ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน  
         3.3 ความพอเพียง 
              - รับประทานอาหารอย่างพอเพียง ไม่หก ไม่เหลือ  
              - ใช้วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรท่ีมีอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากท่ีสุด  
              - รักการออม  
 

โครงงาน “อยู่แบบมีวินัย คือ หัวใจเด็กวัดศรีฯ” 
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

ที่มาและความสำคัญของปัญหา 
 จากการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เดินแถว

ไปทำกิจกรรมหน้าเสาธงไม่เป็นระเบียบ ค่อนข้างเสียเวลาในการเดินแถว เพราะมัวแต่เล่น หยอกล้อและจับ
กลุ่มคุยกัน ท่ีสำคัญ เวลาทำกิจกรรมรวมกันท่ีอาคารโดม นักเรียนแต่ละช้ันจะรีบวิ่งไปเข้าแถวท่ีโดมเพื่อมา
ยืนเล่นและคุยกันอย่างสนุกสนาน พอถึงเวลาทำกิจกรรมหน้าเสาธงก็ต้องเสียเวลาจัดแถวใหม่ หันซ้าย หัน
ขวา ทำให้การทำกิจกรรมหน้าเสาธงล่าช้าเกินเวลาท่ีกำหนดทุกวัน 

 ดังนั้น คณะครูและคณะกรรมการระเบียบวินัยโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย จึงมีความสนใจในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไป จึงได้จัดทำโครงงานคุณธรรม เรื่อง “อยู่แบบมีวินัย คือ หัวใจเด็กวัดศรีฯ” 
ขึ้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยเดินแถวเก็บมือ และร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้อย่างรวดเร็วเป็น
ระเบียบทุกคน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัย 
2. เพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้แก่นักเรียน จนสามารถเดินแถวเก็บมือและร่วมกิจกรรมหน้า

เสาธงได้อย่างรวดเร็วเป็นระเบียบทุกคน 
3. เพื่อให้นักเรียนแต่งกายถูกต้องและมีสัมมาคารวะ 
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ปัญหา 
1. นักเรียนเดินแถวทำกิจกรรมไม่เป็นระเบียบ 
2. นักเรียนเข้าแถวทำกิจกรรมเสียงดังไม่ฟังครูเวรประจำวัน 

สาเหตุของปัญหา 
1. นักเรียนขาดความตระหนักในเรื่องของระเบียบวินัยการเข้าแถว 
2. นักเรียนชอบพูดคุยเวลาเดินแถวและทำกิจกรรม 
3. ครูขาดความเอาใจใส่และขาดข้อตกลงในการเข้าแถว 

กลุ่มเป้าหมาย 
          - เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย จำนวน  763  คน  
          - เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยทุกคนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ         
เดินแถวเก็บมือและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้อย่างรวดเร็วเป็นระเบียบทุกคน  
          - เป้าหมายระยะส้ัน (ระยะ 6 เดือนแรก) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบ เดินแถวเก็บมือและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้อย่างรวดเร็วเป็นระเบียบทุกคน 

- เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12 เดือน) นักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยทุกคนแต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบ เดินแถวเก็บมือและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้อย่างรวดเร็วเป็นระเบียบทุกคน  

วิธีการแก้ไขปัญหา 
1. คณะครูและคณะกรรมการระเบียบวินัยร่วมกนัระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาในโรงเรียนและ

สรุปปัญหาท่ีต้องการแก้ไขพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา 
2. คณะครูและคณะกรรมการระเบียบวินัยร่วมกนัวางแผน กำหนดรูปแบบแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

               2.1 คัดเลือกคณะกรรมการระเบียบวินัยเพิ่มเติม  
               2.2 แบ่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 2.2.1 คณะกรรมการประจำจุดเดินแถว มีหน้าท่ีช่วยเหลือครูดูแลเรื่องการแต่งกาย  
และการเดินแถว เก็บมืออย่างเป็นระเบียบ หากไม่เป็นระเบียบ คุยกันจะทำการบันทึกรายช่ือในแบบบันทึก
พฤติกรรมการเดินแถว ซึ่งจะประจำจุดต่าง ๆ ดังนี้ 

 จุดท่ี 1 อาคารมัธยม 
 จุดท่ี 2 ข้างเวทีกลางสนาม 
 จุดท่ี 3 ข้างบ้านเขียว 
 จุดท่ี 4 ประตูโรงเรียน 
 จุดท่ี 5 หน้าแถวแต่ละช้ัน 
 จุดท่ี 6 จัดแถวในอาคารโดม 
ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าท่ี เวลา 7.20 น. จนทุกช้ันเรียนเข้าแถวเรียบร้อยแล้วกลับเข้าแถว 

ห้องตนเอง 
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 2.2.2 คณะกรรมการจราจรอาสา ปฏิบัติหน้าท่ี เวลา 6.30 น. โดยสวมเส้ือ
จราจรและถือกรวยไปยืนประจำจุดหน้าโรงเรียน เพื่อดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนโรงเรียนวัดศรี
วารีน้อย เดินภายในกรวยข้างรั้วโรงเรียน จนถึง เวลา 07.50 น. เก็บอุปกรณ์แล้วเข้าแถวห้อง
ตนเอง 

ตารางการปฏิบัติหน้าที่ 
 07.00 น. ทำความสะอาดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 07.35 น. นักเรียนช้ันมัธยมฯเข้าแถวหน้าอาคารมัธยม 
   นักเรียนช้ัน ป.4-6 เข้าแถวหน้าอาคารประถมฯด้านนอก 
   นักเรียนช้ัน ป.1-3 เข้าแถวหน้าอาคารประถมฯด้านใน 
   นักเรียนช้ัน อนุบาล เข้าแถวหน้าอาคารอนุบาล 
 07.40 น. นักเรียนมัธยมฯเดินแถวเก็บมือเข้าท่ีอาคารโดม – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 08.00 น. กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ 
 08.10 น. กิจกรรมคุณธรรม (นั่ง 5 จังหวะ, สมาธิ 14 จังหวะ 3 รอบ,  
    นั่งสมาธิ, ครูเวรฯแจ้งข่าวสาร, เตรียม, 8 จังหวะ, ร้องเพลงคุณธรรม) 
 08.15 น. ลุก 5 จังหวะ และเดินแถวเก็บมือกลับห้องเรียน 
 
หลักธรรมที่นำมาใช้ 
 “คนท่ีมีระเบียบมีวินัยนั้นเป็นผู้ท่ีเข้มแข็ง เป็นผู้ท่ีหวังดีต่อตัวเอง เป็นผู้ท่ีจะมีความสำเร็จในอนาคต 
อันนี้เป็นระเบียบอย่างหนึง่ เป็นวินัยอย่างหนึง่ คือว่าถ้าคนใดมีระเบียบมีวินัยในร่างกาย คือหมายถึงการ
ปฏิบัติของตัวในกิริยามารยาท ทำให้ไม่มีอุปสรรคต่อการขวนขวายหา จะหาความรู้ก็ได้ หาอะไรก็มี
ความสำเร็จ คือหาส่ิงท่ีตัวกำลังมุ่งท่ีจะปฏิบัติ การปฏิบัติด้วยความมีระเบียบ มีวินัย การปฏิบัตินั้นสำเร็จ 
อันนี้เป็นระเบียบวินัยชนิดหนึง่ ระเบียบวินัยอีกชนิดท่ีกล่าวเมื่อตะกี้ ก็คือระเบียบในใจ ในใจนั้นก็คือการ
กระทำอะไร เราต้องคิด เมื่อมีระเบียบในความคิด คือมีเหตุผล ส่ิงใดท่ีคิดก็คิดออก สมมุติว่าเราคิดเรื่องหนึ่ง 
แล้วก็ไปคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งท่ีไม่เกี่ยวข้อง แล้วไปคิดถึงเรื่องท่ีสาม เรื่องท่ีส่ี เรื่องท้ังสามส่ีเรื่องนี้ก็ไม่มี
ความสำเร็จแน่นอน เพราะว่ามันฟุง้ซ่าน ฉะนัน้ต้องมีระเบียบในความคิด ท่ีเรียกว่าระเบียบในใจหรือวินัยใน
ความคิด” 

พระราชดำรัส 
พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา 
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา 

วันพฤหัสบดีท่ี 10  กันยายน 2524 
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ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 คุณธรรมเป้าหมาย      ความมีระเบียบวินัย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก   นักเรียนโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยทุกคน เดินแถวเก็บมือและร่วมกิจกรรม
หน้าเสาธงได้อย่างรวดเร็วเป็นระเบียบทุกคน                                         
วิธีการวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดผล : เก็บข้อมูลโดยการสังเกต บันทึกพฤติกรรมการเดินแถวและการร่วมกิจกรรม         
หน้าเสาธง 

เคร่ืองมือการวัด : แบบบันทึกพฤติกรรมการเดินแถว และการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 
ช่วงระยะเวลา : ทุกวันช่วงเช้าก่อน-ขณะทำกิจกรรมหน้าเสาธง 

ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
          นายธวัชชัย มูลศักดิ์ และ คณะกรรมการระเบียบวินัย 
ที่ปรึกษาโครงงาน 
 นางนิภาพร ม่วงกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 
 

แนวปฏิบัติ “สติสร้างวินัย” 
 

1. นักเรียนแต่ละระดับช้ันเข้าแถวหน้าอาคารเรียนของตนเอง 
2. นักเรียนเดินแถวเก็บมืออย่างสำรวมมาท่ีอาคารโดม โดยเริ่มเดินแถวที่มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จนถึง

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งจะมีคณะกรรมการระเบียบวินัยยืนประจำจุดเดินแถว และจุดจัดแถว เพื่อดูแลความ
เป็นระเบียบ 

3. เมื่อนักเรียนมาถึงตำแหน่งของตนเองนั่งลงอย่างเรียบร้อย 
4. ผู้นำนักเรียน พูดคำว่า “สติ” นักเรียนท้ังหมดปรบมือ 1 ครั้ง เพื่อเรียกให้นักเรียนเงียบ มีสติ 

และพร้อมทำกิจกรรมหน้าเสาธง 
5. ผู้นำให้นักเรียนยืน 5 จังหวะ แบบ WSN พร้อมออกเสียงคุณธรรมอัตลักษณ์ เพื่อยำคุณธรรมท่ี

นักเรียนควรมีในตัวเอง 
6. ผู้นำนำทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาศิล 5 พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน 

          7. ผู้นำเชิญคุณครูทุกท่านหน้าแถวนักเรียน เพื่อทำกิจกรรม “น้องไหวพ้ี่ คนดีไหว้ครู” 
          8. ผู้นำให้นักเรียนนั่ง 5 จังหวะ แบบ WSN พร้อมออกเสียงคุณธรรมอัตลักษณ์ เพื่อยำคุณธรรมท่ี
นักเรียนควรมีในตัวเอง 
          9. ผู้นำ พูดคำว่า “เตรียม 8 จังหวะ” นักเรียนท้ังหมดยกมือ 2 ข้างขึ้นขัดฉาก พร้อมตบแขนตัวเอง 
1 ครั้ง พร้อมทำท่าทางประกอบ 
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          10. ผู้นำให้นักเรียนทำสมาธิ 15 จังหวะ เพื่อฟังครูเวรประจำวันแจ้งข่าวสาร 
          11. ผู้นำ พูดคำว่า “เตรียม วินัย” นักเรียนท้ังหมดพูดว่า “คือหัวใจของคนดี” พร้อมทำท่าทาง
ประกอบ 
          12. ผู้นำให้นักเรียนร้องเพลงคุณธรรม พร้อมทำท่าประกอบ 2 รอบ พร้อมปล่อยนักเรียนเดินแถวคู่
กันจากมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และประถมศึกษาปีท่ี 1 จนถึงห้องสุดท้าย แต่ในขณะท่ีห้องอื่นเดินแถวเก็บมือ 
นักเรียนท่ีเหลือจะร้องเพลงและทำกิจกรรมคุณธรรมอื่นรอถึงแถวตัวเองค่อยเดินแถวขึ้นช้ันเรียน โดยมี
คณะกรรมการระเบียบวินัยประจำจุดเดินแถวกลับอย่างเป็นระเบียบ 

 
การนั่ง 5 จังหวะ แบบ WSN 

 
ท่าที่ 1 นักเรียนก้าวขาขวาไปด้านหลัง พร้อมออกเสียงว่า วินัยดี 

 

 
 

ท่าท่ี 2 นักเรียนนั่งย่อเข่าขวา พร้อมออกเสียงว่า  มีจิตอาสา 
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ท่าท่ี 3 นักเรียนคุกเข่า  พร้อมออกเสียงว่า  พัฒนา 
 

 
 

ท่าท่ี 4 นักเรียนนั่งท่าเทพบุตร  พร้อมออกเสียงว่า  คู ่
 

 
      ท่าท่ี 5 นักเรียนนั่งขัดสมาธิ  พร้อมออกเสียงว่า  ความพอเพียง 
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การยืน  5  จังหวะ  แบบ WSN 
 

ท่าท่ี 1 นักเรียนนั่งท่าเทพบุตร  พร้อมออกเสียงว่า  วินัยดี 
 

 
 

ท่าท่ี 2 นักเรียนนั่งคุกเข่า  พร้อมออกเสียงว่า  มีจิตอาสา 
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ท่าท่ี 3 นักเรียนยกขาข้างขวามาต้ังเข่า  พร้อมออกเสียงว่า  พัฒนา 
 

 
 

ท่าท่ี 4 นักเรียนลงข้ึนยืนแต่ข้าซ้ายยังอยู่ด้านหลัง  พร้อมออกเสียงว่า  คู่ 
 

 
ท่าท่ี 5 นักเรียนยืนแถวตรงเก็บมือ  พร้อมออกเสียงว่า  ความพอเพียง 
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                          1.  คำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

                          2.   แนวคําถาม (Interview Guide)   

                          ๓.  ภาพประกอบกิจกรรมการถอดบทเรียน 
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คำส่ังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 
                                                        ท่ี  148  /  256๔ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการ ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)“โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือ

และกระบวนการเรียนรู้ (PLC)  สู่การยกระดับคุณภาพ เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ” 
                    ................................................................................................................. 

          ด้วย  นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ในด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง ในการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ เป็นคนดี              
มีคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญา และมีความสุข ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และเป็นผู้มีความกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต  พอเพียง มีวินัยความรับผิดชอบ มีจิตอาสา สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒  ได้ดำเนินการขับเคล่ือนตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
เพื่อให้รักษามาตรฐานและการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) อย่างต่อเนื่องในปี งบประมาณปี 
256๔ จึงได้จัดทำการถอดบทเรียน    วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของโรงเรียนตาม โครงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ (PLC) สู่การยกระดับคุณภาพสู่การยกระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม”ขึ้น เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียนในสังกัด อันจะ
ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและชุมชน  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 
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 มีหน้าที่   ให้คำปรึกษาแนวคิดการดำเนินงาน การส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ 
เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีปัญญา และมีความสุข ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดท่ีถูกต้องด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นผู้มีความกตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต  พอเพียง มีวินัยความรับผิดชอบ มีจิตอาสา เรียบร้อย
บรรลุตามวัตถุประสงค์  



 

๘๐ 
 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

 

 

 

                            คณะกรรมการถอดบทเรียนของโรงเรียนคุณธรรม  

คณะกรรมการถอดบทเรียน  ชุดที่ 1 
โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 
๑. นางแสงเดือน สุขรมย์  รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2       ประธานกรรมการ 
๒. นายชำนาญ  โพธิ์เอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง             กรรมการ         
3. นางดาวประกาย ระโส  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพกิุลทอง                กรรมการ     
4. นายวิชา  กุมภาพันธ์              ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนพรหมพกิุลทอง                  กรรมการ 
5. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา         ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                         กรรมการ 
6. นางสาวพรพิมล  นิตยโรจน์   ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                      กรรมการ 
7. นางสาวสุรีพร  พรหมสาร        ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                       กรรมการ 
8. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวัชรี  จันทร์สวย ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                      กรรมการ 
9. นางสาวนีรนุช  วงค์อิลาม        ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                       กรรมการ 
10. นายมนตรี สมใจ                 ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                       กรรมการ 
11. นางสาวจริยา  อินทรกุญชร    ครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                       กรรมการ 
12. คณะครูโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                                                                      กรรมการ 
โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 
๑. นางแสงเดือน สุขรมย์  รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2       ประธานกรรมการ 
2. นางนิภาพร  ม่วงกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย            กรรมการ             
3. นางอุบลพันธ์  มงคลสุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย             กรรมการ 
4.  นายธวัชชัย มูลศักดิ์              ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                       กรรมการ     
5. นางวรรณมาลา จันทนา          ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                       กรรมการ 
6. นางสาวกรกมล บำรุงวัด  ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                       กรรมการ 
7. นางสาวภารนันท์ อมรวัฒน์      ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                       กรรมการ 
8. นางสาวชวนชม กลางวาปี        ครูโรงเรียนวดัศรีวารีน้อย                                       กรรมการ 
9. นางสาวรัตนาภรณ์ สุพร          ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                       กรรมการ  
10. นางสาวอัมพร ฉายาพัฒน ์  ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                       กรรมการ 
11. นายบัญญพนต์ บุ้งรุง่            ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                       กรรมการ 
12. คณะครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                                                     กรรมการ 
13. นางสุทินี  กรินทรากุล          ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2    กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา       ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

๘๑ 
 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

 
 
 

คณะกรรมการถอดบทเรียน  

คณะกรรมการถอดบทเรียน  ชุดที่ ๒  
๑. นางแสงเดือน สุขรมย์  รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2       ประธานกรรมการ 
2. นายชำนาญ  โพธิ์เอม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                    กรรมการ  
3. นางดาวประกาย ระโส  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพกิุลทอง                       กรรมการ   
4. นางนิภาพร  ม่วงกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย               กรรมการ 
5. นางอุบลพันธ์  มงคลสุภาพพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย               กรรมการ 
6. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา         ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง                          กรรมการ 
7.  นายธวัชชัย มูลศักดิ์              ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                                         กรรมการ   
8. นางสุทินี  กรินทรากุล             ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2     กรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่   ดำเนินการ ถอดบทเรียนถอดบทเรียนวิธ ีปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) “โครงการ 
เสริมสร้างความร่วมมือและกระบวนการเรียนรู้ (PLC)  สู่การยกระดับคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ”
เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์
1. พ.จ.อ.เศวต อวยจินดา            ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                         ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา          ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2                      กรรมการ 
๓. นางสาววราพร  ไตรยะสุทธิ์      ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2    กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาววิไลรัตน์  จันทร์หอม     เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕. นางสาวธัญญรัตน์ ตรีชัยวิริยะกุล ธุรการกลุ่มนเิทศฯ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  ประกาศ ประชาสัมพันธ์การขับเคล่ือนงานตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม ผ่านส่ือต่าง ๆ 
ระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2                

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ 
1. นางสาวจารึก  สวนมาลัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสมพร  แซ่เบ๊     นักวิชาการพัสดุชำนาญการ                  กรรมการ 
3. นางกาญจนา  ผิวผ่อง     ลูกจ้าง สพป.สมุทรปราการ เขต 2      กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดหาและจัดซื้อวัสดุ ดำเนินการเบิกจ่าย ให้ถูกต้องและเป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ  



 

๘๒ 
 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

 

 

   
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

1. นางแสงเดือน สุขรมย์  รองผู้อำนวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2         ประธานกรรมการ 
๒. นางพณิตา กอนจันดา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สมุทรปราการ เขต 2  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวนวลฉวี คนเท่ียง            ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2                   กรรมการ 
๔. นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซม ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2                 กรรมการ 
๕. นางสาวพรพิมล ธนะศร ี ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2          กรรมการ 
๖. นางศศิชา  คล้ายแจ้ง  ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2          กรรมการ 
๗. นางสาววราพร  ไตรยะสุทธิ์     ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2                 กรรมการ 
๘. นางสุทินี  กรินทรากุล  ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2   กรรมการและเลขานุการ     
๙. นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาววิไลรัตน์  จันทร์หอม  เจ้าพนักงานธรุการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สรุปการผลการดำเนิน
โครงการจัดทำรายงานผล และเผยแพร่ข้อมูล 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยยึด
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ เพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จแก่ทางราชการ 

 
 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี     9     เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. 256๔ 
       
                                                       
                                                        (นายวรรณชัย บุสนาม) 
                            ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกาสมุทรปราการ เขต 2              
 

 

 

 

 



 

๘๓ 
 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

 

 

       การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดีของโรงเรียนพรหมพิกุลทองและโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเ ขต 2 เป็นโรงเรียนท่ีมีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสร้าง
คุณธธรรมจริยธรรมนักเรียน ท่ีเป็นแบบอย่าง และได้รับการยอกระดับคุณภาพเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ระดับ 4 ดาว  ปีพ.ศ.  2564  
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ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 
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ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

 

                        ตัวอย่างการบันทึก จากการเล่าเร่ืองในการถอดบทเรียน  

       แนวค าถาม (Interview Guide) ใช้เป็นแนวทางการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ในการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานพฒันาโรงเรียนคุณธรรมจากโรงเรียน ท่ีได้รบัการ
ยอมรับและคัดเลือกจากโรงเรียนเครือข่ายและจากการตรวจติดตามยกระดับคุณภาพ ระดับ 4 ดาว  

 

 
ท่ี 

 
รายการ  

 
บันทึก คำสำคัญ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  
1 ปัญหาพฤติกรรมในโรงเรียนท่ีต้องการเลือกมาพัฒนา

(ก่อนดำเนินงาน) 
 

เป็นสังคมอุตสาหกรรมนักเรียนมีความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเอง แต่มีความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับ
ผู้ปกครองเน่ืองจากภาระงานของผู้ปกครอง 
“จิตอาสา มารยาทดี มีวินัย” 
คุณธรรมอัตลักษณ์ มีการรวบรวมปัญหาจากนักเรียน
ภายในโรงเรียน เลือกคุณธรรมจากปัญหา โดยเรียงลำดับ
ความสำคัญที่มากที่สุด 3 ข้อหลักๆ โดยให้เป็นคำคล้อง
จองเพ่ือเหมาะสมกับวัยนักเรียนในการจดจำ โดยมี
ท่าทางประกอบ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
การจำนำไปสู่การปฏิบัติ 
ปัญหา สภาพผู้เรียนที่มีความพร้อมที่แตกต่างกัน อาหาร
เช้าเพ่ือน้องสมองดี เน่ืองจากสภาพสังคมของโรงเรียนที่
นักเรียนไม่ได้ทานอาหารเช้า 

2 ปัจจัยพื้นฐาน ความพร้อมของบุคลากร ทรัพยากร 
การบริหารจัดการ และงบประมาณ   
 

บุคลากร คือทำทั้งระบบ ต่อเน่ือง ทำจากล่างสู่บน 
(ระเบิดจากข้างใน) มี 
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ท่ี 

 
รายการ 

 
บันทึก คำสำคัญ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  

1 เพราะเหตุใด และมีแรงจูงใจอะไร ในการขับเคล่ือน
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจนสำเร็จตามเป้าหมายหรือ
เป็นท่ียอมรับของโรงเรียนเครือข่าย 
 

การเผยแพร่เป็นวิทยาการ แก่โรงเรียนหน่วยงานองค์กร
ต่างๆ 
โดยการนำเสนอข้ันตอนต่างๆ ทั้ง AAR ทั้ง การ
ดำเนินงาน  
และการทำ AAR 
 ทั้งโครงการ 

2 มีหลักการในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนเป็นอย่างไร 
 

จัดทำ Model คือ PPT Model  
โครงงาน วินัยเยาวชน สร้างคนคุณภาพ 

3 มีกระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม และวิธีการใน
การขับเคล่ือนอย่างไรบ้าง  
และผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร 

จัดทำโครงงานภายในสถานศึกษา โดยให้แกนนำนักเรียน
เป็นผู้ขับเคลื่อนในการดำเนินโครงงาน 
ผลลัพธ์ที่เกิด คือ สถานศึกษา ผ่านการประเมินโรงเรียน
ในระดับต่างๆ ครุชนคนคุณธรรมทั้งผู้บริหาร และคณะ
คร ู
(การดำเนินงานโรงเรียนนำเสนอในแต่ละตัวชี้วัดของ
โรงเรียนคุณธรรม) 
นักเรียน มีคุณลักษณะพึงประสงค์อยู่ในระดับที่ดี 

4 วิธีสร้างความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียนอย่างไร  
 

การสร้างแกนนำนักเรียน สภานักเรียนซึ่งปัญหาในแต่ละ
ปีแตกต่างกัน จะใช้เวลาในการขับเคลื่อน การให้นักเรียน
เป็นผู้ขับเคลื่อนผู้นำนักเรียนต้องเข้มแข็ง มีส่วนร่วม และ
เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อน 

5 ใครมีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทต่อการขับเคล่ือน
โรงเรียนคุณธรรมอย่างไร 
 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีบทบาทในการขับเคลื่อน ร่วมถึง
ผู้ปกครอง  
ในการ 
ครูจัดทำแผนการสอนในลักษณะแผนบูรณาการ 

6 ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนท่ีเด่นชัด คืออะไร และด้านใดท่ี
จะต้องพัฒนาต่อไป 
 

พฤติกรรมผู้เรียนที่มีความเปลี่ยนแปลง 
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7 ปัจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาโรงเรยีน
คุณธรรมคืออะไรบ้าง 
 

ด้านต่อไป คือจะมีการระดมความคิด ในการระดม
ความคิด คิดแก้ปัญหาใหม่ของโรงเรียน (เป้าประสงค์ใหม่
ของโรงเรียนในสถานการณ์ใหม่ๆ) 

8 องค์ความรู้นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม
ของทางโรงเรียน คืออะไรบ้าง สามารถเป็นแบบอย่าง 
และแหล่งศึกษาดูงานได้อย่างไร 

นวัตกรรมการเผยแพร่ AR เผยแพร่โครงงานคุณธรรม  
องค์ความรู้ นักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาไปสู่คุณธรรม
ที่ต้ังโรงเรียนต้ังไว้ โดยอาศัยกระบวนการทำงาน PPT 
Model  

9 กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เข้ามามี
ส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุน อย่างไร 

มีการประชุมชี้แจงร่วมกัน รับทราบข้อมูลการมสี่วนร่วม
ตามบทบาทหน้าท่ี 

10 มีข้อจำกัด หรือปัญหา/อุปสรรค และแนวทางในการ
แก้ไขในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง  
 

ด้านกระบวนการ มีการประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจ
นโยบาย PPT เน้นเรื่องการสื่อสารทำความเข้าใจระหว่าง
บุคลากรภายในโรงเรียน และดำเนินการไปทีละข้ันตอน 
โดยการมีส่วนร่วม และสนับสนุนจากผู้บริหาร บุคลากร
ทุกฝ่าย แก้ไขปัญหาทีละข้ันตอน ในส่วนของนักเรียน 
เป็นในลักษณะคล้ายกัน แต่เน้นการสื่อสารระหว่าง
นักเรียน สู่นักเรียน  
การแก้ไขปัญหา www.ppt.ac.th เป็นแนวทางในการ
กระตุ้น 

http://www.ppt.ac.th/
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           การเตรียมแนวคำถามเพื่อถามเพิ่มเติมแต่ละประเด็นที่สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
         แนวคําถาม (Interview Guide)  การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อถอดบทเรียนการ
ดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจากครูผู้รับผิดชอบ/ครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ท่ี  

 

 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมให้มีคุณภาพ ยั่งยืน
............................................................................................................................. ...................................
........................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................. ................................ 
 
 

 
ท่ี 

 
รายการ  

บันทึกคำ ข้อความสำคัญ 

 ด้านกระบวนการ  
 

 

1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท้ังโรงเรียนมกีระบวนการอย่างไร  
หรือรูปแบบใด 
 

 

2 กลไกการทํางาน และใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือ หรือไม่ 
อย่างไร 
 

 

 ด้านผลผลิต  
3 พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นตามวัตถุประสงค์ของ

โรงเรียนหรือไม่ อย่างไร 
1)  

 

4 พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลงตามวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนหรือไม่ อย่างไร 
 

 

5 มีกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน หรือไมอ่ย่างไร 
 

 

6 มีความรู้นวัตกรรม การสร้างเสริมคุณธรรม และการบูรณาการ
กับการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน เพียงใด 

 

7 เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมด้านใด อย่างไร  
 

 

8 มีข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขในการ
ดำเนินงานอย่างไรบ้าง 
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กลุ่มที่ ๒ ครูที่รับผิดชอบครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 

                                                                                

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 
ท่ี 

 
รายการ  

บันทึกคำ ข้อความสำคัญ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  

1 ปัญหาพฤติกรรมในโรงเรียนท่ีต้องการเลือกมาพัฒนา(ก่อน
ดำเนินงาน) 
 

 

2 ปัจจัยพื้นฐาน ความพร้อมของบุคลากร ทรัพยากร การบริหาร
จัดการ และงบประมาณ   
 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
1 เหตุผลท่ีทางโรงเรียนประสบผลสําเร็จได้รับการตรวจติดตาม

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม  2 ดาว ในระดับดีเย่ียม คิดว่า
เป็นเพราะอะไร 

 

2 ปัจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาโรงเรยีนคุณธรรม 
ตามลําดับ 

 

 1) มีวิธีการ ข้ันตอนดำเนินงานอย่างไร   

 2) ความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นเป็นเพราะสาเหตุใด  
 

 

 3) ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงกับส่ิง ท่ีคาดหวัง แตกต่างกันหรือไม่  

 4) ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง   

 5) โครงการคุณธรรม/ กิจกรรมส่งเสริมความดีมีอะไรบ้าง 
ส่งผลให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอย่างไร  
 

 

 6) ร่องรอย หลักฐานท่ีปรากฏท่ีแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ คือ
อะไร (เช่น  

เกียรติบัตร รางวัล ภาพถ่าย ผลการ ประเมิน เป็นต้น 

 



 

๙๐ 
 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

.......................................................................................................................................................................... 

 

  ภาพประกอบกิจกรรมการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
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  การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)โดยผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูแกนนำ 

โรงเรียนพรหมพิกุลทองและโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 
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  การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ณ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ และการแบ่งกลุ่มสนทนาออนไลน์ ระบบ ZOOM ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) 
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                                    คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 
    1. นายวรรณชัย บุสนาม ผู้อำนวยการ สพป. สมุทรปราการ เขต 2                
    2. นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผู้อำนวยการ สพป. สมุทรปราการ เขต 2            
    3. นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการ สพป. สมุทรปราการ เขต 2             
    4. นายสมชัย นิยันตัง         รองผู้อำนวยการ สพป. สมุทรปราการ เขต 2             
 
 คณะกรรมการแกนนำร่วมถอดบทเรียน 

๑. นางแสงเดือน สุขรมย์    รองผู้อำนวยการ สพป. สมุทรปราการ เขต 2           
๒. นายชำนาญ โพธิ์เอม          ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง 
๓. นางนิภาพร  ม่วงกุล           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย       
๔. ดร. ดาวประกาย ระโส        รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง 
๕. นางอุบลพันธ์ มงคลสุภาพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 
๖. นางสาวสุรีย์  กลัดบุบผา      ครูชำนาญการโรงเรียนพรหมพิกุลทอง  
๗. นายธวัชชัย มูลศักด์ิ            ครูโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย   
๘. นางสุทินี กรินทรากุล      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
๙. นางสาวฤทัยรัตน์  บุญมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

     10. คณะครูแกนนำโรงเรียนพรหมพิกุลทองและโรงเรียนวัดศรีวารีน้อย                   
บรรณาธิการ 
    นางสุทินี กรินทรากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

1. นางสาวฤทัยรัตน์  บุญมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
    2. นางสาววิไลรัตน์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ    
ออกแบบปก  
     1. นายกษิดิศ ช่ืนชู   ครูโรงเรียนวัดเสาธงนอก  
 

 ประสานจัดพิมพ ์
     กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
     สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

 
 



 

 
 

 
ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)โรงเรียนคุณธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต ๒ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


