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รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ อุดรธานี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

ท่ี………………………….วนัท่ี       ๑    กนัยายน   ๒๕๖๓ 

เร่ือง   รายงานผลการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

ดว้ยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  ไดเ้สนอโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. มีเป้าหมายของโครงการ คือ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ร่วมกนั การปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสมดา้นจิตใจ   ร้อยละ ๙๕ และจากการด าเนินโครงการปรากฏวา่ บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทุ่ง
ฝนวิทยาคาร ร่วมกนัปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ๑๐๐ และนกัเรียนไดรั้บ การปลูกฝังคุณธรรมและ
ค่านิยมท่ีเหมาะสมดา้นจิตใจ  ร้อยละ ๙๕  โดยมีรายละเอียดดงัท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
      ลงช่ือ………………………………                                 

                      ( นางสาวกนิษฐา  สีสถาน  )  
                           ต าแหน่ง     ครูช านาญการ                                    

    

เสนอ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
                 ลงช่ือ………………………………………………….. 
                            (  นางชุติมา  ปราบมนตรี  ) 
                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  
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ค าน า 

  รายงานผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ฉบบัน้ี เป็น

การ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 ท่ีโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารไดด้ าเนินการตามแนทางการ 

ด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และมูลนิธิยวุสถิรคุณ เพื่อพฒันาผูบ้ริหาร ครู และผูเ้รียนให้เป็นคนดี มี 

คุณธรรม จริยธรรม ผา่นกระบวนการเรียนรู้แผนงาน โครงการ กิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ ทั้ง 

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ผูป้กครอง บุคลากรในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันา นกัเรียนไดล้งมือ 

ปฏิบติัจริงผา่นกิจกรรมรูปแบบต่างๆ อยา่งเป็นรูปธรรม ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ถึงการท าความดีเพื่อน าไปสู่การ 

พฒันาและปรับเปล่ียนเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคอ์ยา่งย ัง่ยนื หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ รายงานผลการด าเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ท าใหไ้ด ้ขอ้มูลท่ีจะน าไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนและ

สถานศึกษาต่อไป ขอขอบคุณสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ไว ้ณ โอกาสน้ีเป็นอยา่งสูงท่ีให้

การสนบัสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนจนส าเร็จตามวตัถุประสงคด์ว้ยดีทุกกิจกรรม 

 

 นางสาวกนิษฐา สีสถาน 
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ส่วนที่  1 

ข้อมูลทั่วไป 
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ส่วนที่  1 
       ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลท่ัวไป  
ช่ือโรงเรียน  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จงัหวดัอุดรธานี 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 28  หมู่ท่ี 12  ต าบลทุ่งฝน  อ าเภอทุ่งฝน  จงัหวดัอุดรธานี รหสัไปรษณีย ์41317  
โทรศพัท ์042-268036       Website: www.thungfonwit.ac.th    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20   
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 6  
เขตพื้นท่ีบริการการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัอ าเภอทุ่งฝน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี  22 มีนาคม 2520 สถานท่ีตั้ง คือ ต าบลทุ่งฝน อ าเภอ   ทุ่งฝน  

จงัหวดัอุดรธานี  โดยใชห้อประชุมโรงเรียนบา้นทุ่งฝนเป็นสถานท่ีเรียนชัว่คราว จนไดง้บประมาณก่อสร้าง
อาคารเรียนลงในท่ีดินของโรงเรียน ซ่ึงมีเน้ือท่ี 26ไร่ ตั้งอยูท่ี่ริมหนองแลง้(ทิศใต)้ ปี พ.ศ. 2522        กรมสามญั
ศึกษาอนุมติัใหย้า้ยโรงเรียนจากท่ีตั้งเดิมริมหนองแลง้มาตั้งบนท่ีดินแปลงใหม่มีพื้นท่ี40ไร่ในปี พ.ศ.2525
โรงเรียนไดเ้ขา้โครงการโรงเรียนมธัยมศึกษาเพื่อพฒันาชนบทรุ่นท่ี 1ต่อมาปี พ.ศ.2529 โรงเรียนไดเ้ขา้โครงการ
ทดลองโรงเรียนผูน้ าการใชห้ลกัสูตร รุ่นท่ี 2 โดยมีคณะนิเทศกรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 9 (เดิม)  มา
ประเมินผล ปรากฏวา่โรงเรียนไดรั้บคะแนนเฉล่ียสูงสุดในจงัหวดัอุดรธานี ไดรั้บโล่ “โรงเรียนผูน้ าการใช้
หลกัสูตรดีเด่น” 
              ปีพ.ศ.2531 โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ กรม
สามญัศึกษา ปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาอาชีพ/โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ปี พ.ศ. 2543  จดัตั้งมูลนิธิพลเอกอาทิตย ์ก าลงัเอกปี พ..ศ. 2544-2545  
ไดรั้บรางวลัโรงเรียนแกนน าปฏิรูปการศึกษาดีเด่นปี พ.ศ. 2545 เขา้ร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายการใชห้ลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ปี พ.ศ. 2546  ไดรั้บรางวลัสถานศึกษาดีเด่น  เป็นโรงเรียนในโครงการพฒันา
เชิงระบบเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และคุณภาพโรงเรียน  เขา้สู่โครงการ หน่ึง อ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน  และเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัทองของกระทรวงสาธารณสุข   ปีการศึกษา2549  ผา่นการประเมินรับรองเป็น
ตน้แบบหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝันและปีการศึกษา 2552 เป็นโรงเรียนพร้อมใชห้ลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 เป็นโรงเรียนผูน้ าการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ  
ประเภทท่ี 1และปีการศึกษา  2554 ผา่นการประเมินรับรองเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
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วิสัยทัศน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์  เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา อตัลกัษณ์ ปณิธาน  
  วิสัยทัศน์ 
ภายในปี 2563 โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จดัการศึกษาไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง    
พนัธกจิ (Mission) 
   1.  ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล     
   2.  พฒันาการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
   3.  พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
   4.  ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ  
เป้าประสงค์ 
   1.  ผูเ้รียนมีทกัษะ ความรู้ตามหลกัสูตรมาตรฐานสากล  และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ  
   2.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.  สถานศึกษามีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
   4.  สถานศึกษามีหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
   5.  ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
 
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
   1.  บุคลากรท างานเป็นทีม 
   2.  จดัการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3.  ด าเนินงานดว้ยระบบคุณภาพ PDCA 
อตัลกัษณ์         แต่งกายดี  มีน ้าใจ 
ปณิธาน           สร้างคนดี มีน ้ าใจ ใชชี้วิตอยา่งพอเพียงสู่สังคม 
 
ข้อมูลบุคลากร 

ข้อมูลฝ่ายบริหาร 

 ผูอ้  านวยการ  นางชุติมา ปราบมนตรี วุฒิการศึกษาสูงสุด   สาขาการบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนน้ีตั้งแต่ พ.ศ ๒๕๖๑ 
จ านวนนักเรียน                            

 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้.............  คน  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย..............คน                                                                
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ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ขา้ราชการครู จ านวน  41 คน พนกังานราชการ 4 คน ครูอตัราจา้ง  2 คน เจา้หนา้ท่ี 
อ่ืน ๆ จ านวน  1 คน นกัการภารโรง จ านวน 2 คน ลูกจา้งชัว่คราว  จ านวน  3 คน  

สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงาน
สอนของครูสาขาวิชา 

จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลีย่ของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. คณิตศาสตร์ 6 14 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
3. วิทยาศาสตร์ 7 15 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
4. ภาษาไทย 5 15 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
5. สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 6 15 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
6. ภาษาต่างประเทศ 6 18 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา 3 14 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
8. ศิลปศึกษา 2 18 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
9. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 7 17 ชัว่โมง/สัปดาห์ 
10. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน -  

รวม 41  
 

 

ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางสาวกนิษฐา  สีสถาน   หมายเลขโทรศพัท ์   083-3403808 
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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 

ข้อมูลด้านบริบทเบือ้งต้น 
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1.สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง 
- สภาพแวดล้อม 

1. โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร   เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอซ่ึงเป็นโรงเรียนเก่าแก่ท่ีมีช่ือเสียง ท าให้
ผูป้กครองมีความเช่ือมัน่  ศรัทธา  และมีศิษยเ์ก่าจ านวนมากท่ีมีช่ือเสียง  และประสบความส าเร็จในการศึกษา 
- บรรยากาศของโรงเรียน 

สภาพแวดลอ้มทัว่ไปโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร  มีความร่มร่ืนและสวยงามดว้ยสวนหยอ่ม ไมด้อกไม้
ประดบั และไมย้นืตน้ชนิดต่างๆ จดัมา้หินอ่อนให้เป็นท่ีนัง่อ่านหนงัสือ/ท างานของนกัเรียน ตามบริเวณร่มไม้
และทางเดิน ตามอาคารต่าง ๆ มีลานใตร่้มไมท่ี้ใหร่้มเงาและมีบรรยากาศท่ีดี ท าใหน้กัเรียนมกัใชเ้ป็นท่ีนัง่อ่าน
หนงัสือและพกัผอ่นอยูเ่ป็นประจ า 

สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นวตัถุ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน หอ้งประกอบ 
ครุภณัฑ ์และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่ิงช้ีวดัถึงลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ไดแ้ก่ ความชุ่มช่ืน การถูก
สุขลกัษณะ ความร่มร่ืน ความสวยงาม ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสะดวก ฯลฯ 
 
- สภาพชุมชนใกล้เคียง 
 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยูเ่ลขท่ี  ๒๘  หมู่ท่ี ๑๒ บา้นทุ่งพฒันา  ต าบล
ทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอุดรธานี บริเวณโดยรอบโรงเรียนเป็นท่ีตั้งของบา้นทุ่งพฒันา มีลกัษณะเป็นชุมชน
ขนาดเลก็ ประมาณ ๒๐๐ ครอบครัว วิถีการด ารงชีวิตเหมือนชุมชนชนบทของภาคอีสานโดยทัว่ไป คืออาชีพ
หลกัอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่ ท านา ท าสวน และเล้ียงสัตว ์เช่น ววั ควาย สุกร และมีฟาร์มโคมนม จ านวน ๒ 
แห่ง นอกจากน้ียงัประกอบอาชีพท าไร่ออ้ย ไร่มนัส าปะหลงั รายไดข้องคนในชุมชนไม่แน่นอนขึ้นอยูก่บัราคา
พืชผลทางการเกษตร ท าใหป้ระชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ท าใหป้ระชากรท่ีอยูใ่นวยัแรงงาน และเป็น
ผูป้กครองของนกัเรียนจ านวนมากตอ้งไปหางานท าต่างพื้นท่ี ต่างจงัหวดั หรือท างานต่างประเทศ ปล่อยใหบุ้ตร
หลานอาศยัอยูก่บัญาติ พี่นอ้ง เช่น ลุง ป้า นา้ อา ปู่  ยา่ ตา ยาย ผูป้กครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัภาคบงัคบั 
ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ ประเพณีบุญผเวส ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต ์เป็นตน้ 
- สภาพความเส่ียง/ปัญหาคุณธรรมของโรงเรียน 

1. เน่ืองจากปัจจุบนัมีความจ าเป็นดา้นสาธารณูปโภคสูงขึ้น และกา้วทนักบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ส่งผล
ใหผู้ป้กครองประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ซ่ึงผูป้กครองบางส่วนตอ้งเดินทางไปท างานต่างจงัหวดัท าใหน้กัเรียน
ตอ้งอาศยักบัตายายหรือญาติพี่นอ้งท าไม่มีเวลาในการดูแล อบรมสั่งสอน 

จากการคน้หาคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารพบวา่นกัเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
ยงัขาดความรับผิดชอบ และการรักษาความสะอาดของโรงเรียน  
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2. โรงเรียนด าเนินการค้นหา ปัญหา สาเหตุ ก าหนด พฤติกรรมบ่งชี้   เชิงบวกและคุณธรรมในการ
แก้ปัญหา ก าหนด กจิกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอตัลกัษณ์
ของโรงเรียนหรือ กรอกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

โรงเรียนมีการส ารวจปัญหา สาเหตุ และระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม ผูบ้ริหาร 
กลุ่มครู และกลุ่มนกัเรียน เพื่อคน้หาคุณธรรมอตัลกัษณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย คุณธรรมเป้าหมายของ โรงเรียนและ
พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกของ ผูบ้ริหาร ครู และนกัเรียน เพื่อมุ่งแกไ้ขประเด็นปัญหาท่ีกลุ่มไดค้น้พบ โดยจดั
ประชุมระดมความคิด น าคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกของทั้ง 3 ฝ่ายมาพิจารณา ร่วมกนั จดัท า
ตารางคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน เพื่อใหแ้ต่ละกลุ่มรับรู้วา่ตอ้งปฏิบติัตนอยา่งไรบา้งในแต่ ละดา้น 

 3. โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนดี  
โรงเรียนมีการจดักิจกรรมค่ายคนคุณธรรม   เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม  2562   เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม และปลูกจิตส านึกจิตอาสาใหก้บันกัเรียนน าไปใชใ้นการ พฒันาตนเองและพฒันาสังคม ส่วนรวมให้
อยูร่่วมกนัอยา่งมี ความสุข โดยไดรั้บความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากวดัโพธ์ิศรีทุ่งมาใหค้วามรู้  

4. โรงเรียนจัดกจิกรรมคนคุณธรรมสู่ ห้องเรียน  
โรงเรียนมีการบูรณาการกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่หอ้งเรียนร่วมกบัการท าโครงงานคุณธรรมของแต่ละ 

หอ้งเรียนท่ีนกัเรียนไดร่้วมกนัคิดและลงมือปฏิบติัจริงในแกปั้ญหาร่วมกนัเพื่อใหเ้กิดคุณธรรมอตัลกัษณ์ของ 
โรงเรียน 

 5. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตาม คุณธรรมอตัลกัษณ์หรือ กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
นกัเรียนมีการพฒันาตนเองตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนและลงมือปฏิบติัโครงงาน ท างาน เป็นทีมโดย
ใชก้ระบวนการกลุ่ม รู้จกัการเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา เดินแถวไป เรียนเป็น
ระเบียบ พูดจาสุภาพ ส่งงานตรงเวลา ทิ้งขยะตามท่ีจดัเก็บ รักษาความสะอาด ช่วยเหลืองานโรงเรียน ดว้ยความ
เตม็ใจรับ ใชอุ้ปกรณ์การเรียนอยา่งประหยดั ปิดไฟ ปิดพดัลม เม่ือไม่ใชง้าน  

6. ครูมีแผนการจัดดการเรียนรู้ท่ี บูรณาการคุณธรรมอตัลกัษณ์ร กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ 

 ครูผูส้อนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแผนการจดัการ เรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
เช่ือมโยงสู่เน้ือหา สาระในรายวิชาท่ีสอน รวมทั้งการปฏิบติัจริงผา่นกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท างานกลุ่ม การท า
โครงงาน การศึกษาคน้ควา้อิสระ ตามความสนใจ ผสมผสานกบัการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบติั จริงผา่น
โครงการ กิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่างๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เพื่อเป็นการฝึกอุปนิสัยท่ีดีใหก้บั 
นกัเรียนตลอดเวลาจนติดเป็นนิสัย ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มี 
พระราชประสงคว์า่ “ ให้โรงเรียนสร้างคนดีใหบ้า้นเมือง ” ทรงไดพ้ระราชทานหลกั 3 ประการในเร่ืองครูและ 
นกัเรียน ดงัน้ี  
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“ ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู   ให้ครูสอนให้เด็กมีน ้าใจ ต่อเพ่ือน 
 ไม่ให้แข่งขันกนั  แต่ให้แข่งกับตนเอง  และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนท่ี เรียนช้ากว่า  
ให้ครูจัดกจิกรรมให้นักเรียนท าร่วมกนั  เพ่ือให้เห็นคุณค่า ของความสามัคค”ี  

 

7. มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน  
โรงเรียนมีผลงานโครงงานคุณธรรมระดบัห้องเรียน ตั้งแต่ระดบัชั้น ม. 1 – ม. 6 โดยฝ่ายบริหารงาน 

วิชาการมีการประชุมหวัหนา้ระดบัชั้นและผูเ้ก่ียวขอ้ง ช้ีแจงใหรั้บทราบนโยบายและรูปแบบการจดักิจกรรม 
โครงงานคุณธรรมของหอ้งเรียน มอบหมายใหห้วัหนา้ระดบัชั้นประชุมคณะครูในสายชั้นร่วมกนัวางแผนการ 
ด าเนินกิจกรรม โดยใหค้รูท่ีปรึกษาเป็นท่ีปรึกษาโครงการ 
8. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย มีสถานท่ี ในการปลูกฝัง ปฏิบ้ติด้าน คุณธรรม 

 โรงเรียนมีการปรับปรุงและพฒันาบริเวณโรงเรียน ตั้งแต่บริเวณร้ัวโรงเรียน ติดไฟฟ้าประดบัเพื่อ ความ
สวยงามและปลอดภยั สภาพแวดลอ้มสะอาด ปลูกไมป้ระดบัใหดู้ร่มร่ืน  ทาสีอาคารเรียนให ้สวยงาม บริเวณ
โรงเรียนมีป้ายพุทธศานสุภาษิต ใหผู้พ้บเห็นไดข้อ้คิดเตือนใจน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนิน ชีวิต 
9. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ี พึง่ประสงค์ ตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ หรือ ตามกรอบแนวความคิดโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของนกัเรียนท้ังหมด  

นกัเรียนมีการพฒันาตนเองตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบติัโครงงาน ท างาน
เป็นทีมโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม รู้จกัการเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหา เดิน แถวไป
เรียนเป็นระเบียบ พูดจาสุภาพ ส่งงานตรงเวลา ทิ้งขยะตามท่ีจดัเก็บ รักษาความสะอาด  เก็บของไดแ้ลว้ส่งคืน
เจา้ของ  การออมเงิน ช่วยเหลืองาน โรงเรียนดว้ยความเต็มใจ ใชอุ้ปกรณ์การเรียนอยา่งประหยดั ปิดไฟ ปิด พดั
ลม เม่ือไม่ใชง้าน 
การก าหนดเป้าหมายการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ตารางคุณธรรมอตัลกัษณ์) 

 “  รับผิดชอบ  ความซ่ือสัตยสุ์จริต   ความพอเพียง ” 
คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

1.รับผิดชอบ  - ตรงต่อเวลา  
- รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี  
- ตดัสินใจโดยใชข้อ้มูล  
  เป็นหลกั  
- บริหารจดัการโรงเรียน
และ  ปฏิบติัตามนโยบาย
ของ ภาครัฐ  

- ตรงเวลา   
- เอาใจใส่การสอน เข้า
สอน  
  และออกตรงเวลา  
- ส่งงานตามก าหนดเวลา  
- ยิม้ไหว ้ทกัทาย  
- แต่งกายถูกระเบียบ  
  ของโรงเรียน  

- ตั้งใจเรียน  
- ท าความสะอาดห้องเรียนและ
บริเวณท่ี ไดรั้บมอบหมาย  
- ยิม้ไหว ้ทกัทาย  
- แต่งกายถูกระเบียบ  
  ของโรงเรียน  
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2. ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 

- ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 
- ตรวจสอบได ้
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ 
- ไม่รับผลประโยชน์ใดอนั   
มิควรไดโ้ดยชอบ 

- ไม่เบียดเบียนเวลา
ราชการ 
- ไม่สร้างความแตกแยก
ในหมู่คณะ 
- ปฏิบติัราชการตาม
กฎหมายระเบียบและ
แนวทางปฏิบติั 

- ส่งงานตรงเวลา 
- ไม่พูดโกหก  
-ไม่พูดค าหยาบ 
- เก็บส่ิงของไดแ้ลว้คืนเจา้ของ 
 

3.ความพอเพียง  - ใชจ่้ายอยา่งประหยดั  
  ใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่า  
- แผนงานของโรงเรียน   
  สอดคลอ้งกบั แผงบ
ประมาณ  
- บริหารงบประมาณของ
โรงเรียน ประหยดั  
- น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ   
  พอเพียงมาใชบ้ริหาร  
  โรงเรียน  

- ใชจ่้ายอยา่งประหยดั  
  ใชท้รัพยากรใหคุ้ม้ค่า  
- รู้จกัการใชเ้งิน อดออม       
  รู้คุณค่าของเงิน  
- เบิกวสัดุ อุปกรณ์เท่าท่ี   
  จ าเป็น  
- น าวสัดุ อุปกรณ์มาใช ้ 
  หมุนเวียน  
- ประหยดัทรัพยากรของ  
  โรงเรียน  
- น าหลกัปรัชญเศรษฐกิจ  
  พอเพียงมาใช ้ 

- ใชจ่้ายอยา่งประหยดั  
  ไม่ใชเ้กินตวัอดออม         
  รู้คุณค่าของเงิน  
- รับประทานอาหารให ้ 
  หมดจาน  
- ประหยดัน ้า ประหยดัไฟ    
  ประหยดัทรัพยากรของ  
  โรงเรียน  
- น าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ  
  พอเพียงมาใชใ้นโรงเรียน  

วิธีการก าหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์ 
(1) การส่ือสารสร้างความเข้าใจ 
โรงเรียนไดมี้การจดัประชุม  วางแผนการด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ . 

และก าหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตลอดจนสร้างความเขา้ใจ กบัผูป้กครองนักเรียนโดย
การประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัการปฏิบติังานโรงเรียนคุณธรรม 
 (2) การสร้างแกนน า 

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารไดส่้งคณะครูและนกัเรียนอบรมเชิงปฏิบติัการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ณ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดงันั้นครูท่ีเขา้รับการอบรมจะมีความรู้ ความสามารถในการ
ขบัเคล่ือนคุณธรรมของโรงเรียน และมีนกัเรียนแกนน าท่ีสามารถขยายผลใหค้วามรู้กบัเพื่อนๆในโรงเรียนได ้
(3)ประชุมระดมสมอง 

-  การก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผูบ้ริหารและคณะครู นักเรียนร่วมกนัระดมความคิด  วิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีท่ี

ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในโรงเรียน 
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-  การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
การก าหนดคุณธรรมอตัลักษณ์ของโรงเรียน โดยเร่ิมจากการประชุมผูบ้ริหาร และคณะครูประชุม  

วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียน ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  เพื่อร่วมกนัก าหนดเป็นคุณธรรมอตั
ลกัษณ์ของโรงเรียน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ร่วมกนัของคณะผูบ้ริหาร ครู นกัเรียน ไดท้ าให้เกิดคุณธรรมอัตลกัษณ์
ของโรงเรียน คือ 

   1) รับผิดชอบ 
   2 ความซ่ือสัตย์สุจริต 
   3)  ความพอเพยีง 
    

(4). การจัดท าคุณธรรมอตัลกัษณ์ 
1)  ผูบ้ริหารโรงเรียนแต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายงาน 
2) ผูบ้ริหารและครูแกนน า และทุกคนในโรงเรียนร่วมกนัระดมความคิด  วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาท่ี

ตอ้งการแกไ้ข เพื่อจดัท าตารางคุณธรรมอตัลกัษณ์ 
 
2. การก าหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 
2.1 การวางแผน/ การจัดท าโครงงานคุณธรรม 

1) ผูบ้ริหารและคณะครู ประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างความเขา้ใจในการจดัท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกนั
ก าหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน  

2)ทุกคนในโรงเรียนร่วมกนัด าเนินกิจกรรมปฏิบติัโครงงานคุณธรรม ท่ีร่วมกนัคิด แกไ้ขปัญหาให้เกิด
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์พิ่มมากขึ้น 

3) นิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยคณะกรรมการนิเทศติดตาม
ภายในสถานศึกษา 

4)สรุปผลการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
2.2 การเป็นแบบอย่างที่ดี 
       บุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวิต ในโรงเรียนไดแ้ก่ 

1. นางชุติมา ปราบมนตรี  ผูอ้  านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร เป็นผูท่ี้ประพฤติตนและเป็นตวัอยา่งท่ี
ดีในเร่ืองความรับผิดชอบ ท่านพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบติังานของโรงเรียนจนเกิดผลดีในทุก 
ๆ ดา้น เช่น ดา้นวิชาการ ดา้นบริหารบุคคล ดา้นงานบริหารทัว่ไป ดา้นงบประมาณ และดา้นความสัมพนัธ์กบั
ชุมชน ท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นเป็นท่ียอมรับของผู ้ปกครองและชุมชน ส่งผลใหโ้รงเรียน
มีความเจริญกา้วหนา้มีช่ือเสียงเป็นท่ีประจกัษ ์ 
 2.นางยวุรี  เพช็รตา  ครูช านาญการพิเศษ  เป็นผูท่ี้ประพฤติตรงต่อเวลา ต่อหนา้ท่ี ต่อวิชาชีพ รู้หนา้ท่ีตนเอง 
ปฏิบติัอย่างเต็มท่ีและถูกตอ้ง  ดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอนศิษยใ์ห้เป็นคนดีมีคุณธรรม ด าเนินชีวิตตามแนวทาง
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เศรษฐกิจพอเพียง มีความเอ้ือเฟ้ือเอ้ืออาทร ให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลกันกับครูและนักเรียน รวมทั้ งร่วม
สร้างสรรคส่ิ์งท่ีงามใหเ้กิดขึ้นในโรงเรียน 
2.3 การพฒันาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพฒันาคุณธรรม 

โรงเรียนมีการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มร่ืนมีส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
พฒันาผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น ห้องสมุด 
ป้ายนิเทศ ป้ายความรู้พุทธสุภาษิตตามมุมต่างภายใน 
2.4 การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในช้ันเรียน 

โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีการบูรณาการดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  เช่น  รับผิดชอบ    ความซ่ือสัตยสุ์จริต    ความพอเพียง 

การมีกริยามารยาทท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้กบันักเรียนนอกจากน้ีใน
วิชาพระพุทธศาสนานักเรียนไดจ้ะเรียนกบัพระอาจารยจ์ากวดัโพธ์ิศรีทุ่ง ซ่ึงท าให้นักเรียนไดเ้รียนรู้คุณธรรม
จริยธรรมจากพระอาจารย ์
2.5 การบูรณาการคุณธรรมในกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

โรงเรียนจดักิจกรรมบูรณาการกิจกรรมในกิจกรรมลูกเสือ  กิจกรรมจิตอาสา  โดยการใชคุ้ณธรรมและ
จริยธรรมสอดแทรก เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ สร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม 
รวมทั้งจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในกิจกรรมส าคญัทางศาสนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ไดแ้ก่วนัท าบุญตกับาตร 
กิจกรรมฟังเทศน์ กิจกรรมเวียนเทียนในวนัส าคญัทางศาสนา กิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม วางแผน ผูเ้รียนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ ระดมสอง อภิปราย ลงมือปฏิบติั สรุปความรู้ถอดบทเรียนท่ีไดรั้บ และร่วมสร้าง
นวตักรรมท่ีดีงามดา้นคุณธรรม 

- การจดัท าแผนพฒันาคุณธรรมโรงเรียน หรือแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยผูบ้ริหารและครูแกนน า 
พฒันาแผนงานคุณธรรมและโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนขึ้น โดยมีนักเรียนแกนน าเป็นทีมงานปฏิบัติ
ร่วมกบันกัเรียนทั้งโรงเรียน  
 - ทุกคนในโรงเรียนร่วมกันลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรม ท่ีร่วมกันคิด ร่วมแก้ปัญหาปรับปรุง
แผนพฒันาคุณธรรมโรงเรียน และประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอจนบรรลุผลส าเร็จ 
3. โครงงานคุณธรรม 

คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมท่ี 1 รับผิดชอบ แต่งกายดี ชีวีมีสุข นกัเรียนชั้น ม.1/1 

ครูท่ีปรึกษา นายทวี    หลงนอ้ย 
นางสาววนิดา  ทุมสงคราม 

เขา้แถวสร้างวินยั นกัเรียนชั้น ม.1/2 
ครูท่ีปรึกษานางสาวประทุมพร  มณีจนัทร์ 

นางสาวสุดารัตน์  แสงสิทธ์ิ 
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หอ้งเรียนสวยดว้ยมือเรา นกัเรียนชั้น ม.1/3 
ครูท่ีปรึกษานางสาวปทิตตา ตรีพงษ ์

นายวรุฒ   นามแสง 
มารยาทในหอ้งเรียน นกัเรียนชั้น ม.1/4 

ครูท่ีปรึกษา  นางสาวสุพรรณี วงษพ์ิมพ ์
นายบญัชา สมบติัก าไร 

ระเบียบดีมีวินยั นกัเรียนชั้น ม.1/5 
ครูท่ีปรึกษา  

นางสาวสุกญัญา   นามวงษา 
นางสาวศิริลกัษณ์  พนัธุรัตน์ 

ตั้งใจเรียนพบ
ความส าเร็จ 

นกัเรียนชั้น ม.2/1 
ครูท่ีปรึกษานางเปรมจิต  พวงประดิษฐ์ 

นางสุพตัรา ภูผินผา 
ตรงต่อเวลา นกัเรียนชั้น ม.2/2 

ครูท่ีปรึกษา นายสุธาศิน   เขียวทอง 
หอ้งเรียนสะอาดตา นกัเรียนชั้น ม.2/3 

ครูท่ีปรึกษานางสาวโสภิษฐ์ สินลา้น
นางสาวเบญจมาศ  ปวงสุข 

หอ้งเรียนสวยดว้ยมือเรา นกัเรียนชั้น ม.2/4 
ครูท่ีปรึกษานายนิรันดร์ อรปัญญา 

เด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียน นกัเรียนชั้น ม.2/5 
ครูท่ีปรึกษานางกลัยา ขนัสาลี 

 Clean classroom   
 

สภานกัเรียน 
ครูท่ีปรึกษานางสาวกนิษฐา  สีสถาน 
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คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมท่ี2 ความซ่ือสัตยสุ์จริต คนดีท่ีไม่ลกัขโมย นกัเรียนชั้น ม.3/1 

ครูท่ีปรึกษา นายศุภวิชญ ์ สุทธิอาจ 
นางนาตยา สายนัต ์

ของหายไดค้ืน นกัเรียนชั้น ม.3/2 
ครูท่ีปรึกษานางสาวมีนา   ศรีกุลวงศ ์
นางสาวธญัญาวรรณ  สีลาทอง 

ของหายไดค้ืน ช่ืนชม
คนดี 

นกัเรียนชั้น ม.3/3 
ครูท่ีปรึกษานายอภิวฒัน์  ผาบสิมมา 

เก็บของ ได ้ส่งคืน นกัเรียนชั้น ม.3/4 
ครูท่ีปรึกษานางนริสา เสียงเพราะ 

นายอิทธิพล ฤาชากุล 
เยาวชนไทยไม่ลกัขโมย นกัเรียนชั้น ม.3/5 

ครูท่ีปรึกษา นางญานิศา ยลถนอม 
นายวุฒิพงษ ์  บุญยอด   

เก็บแลว้คืนเราท าได ้ นกัเรียนชั้น นกัเรียนชั้น ม.3/6 
ครูท่ีปรึกษานายสัญญา    สุริยภา 

ไม่ขโมยของผูอ่ื้น นกัเรียนชั้น ม.4/1 
ครูท่ีปรึกษานางสาวนงนภสั พนัธ์ณวงค ์

นางสาวนารีนาท ห่อไธสง 
 

แจง้ของหาย เก็บของได ้
คนดีศรีทุ่งฝน 

นกัเรียนชั้น ม.4/2 
ครูท่ีปรึกษานางสาวสมิตานนัท ์ แสนเห็มทอง 

 

โครงงานคุณธรรม(ต่อ) 
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คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมท่ี 3 ความพอเพียง ใชเ้งินเป็นจะเห็นเงินออม นกัเรียนชั้น ม.4/3 

    ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวปาระมี เกตุภูวงษ ์
นางสาวกนิษฐา  สีสถาน 

ออมเพื่ออนาคต นกัเรียนชั้น ม.5/1 
ครูท่ีปรึกษานายจกัรกฤษณ  ภูผาบาง 

การสังเคราะห์โครงการใน
พระราชด าริของ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช 

นกัเรียนชั้น ม.5/2 
ครูท่ีปรึกษา 
นางยพุรักษ ์ พรมภกัด์ิ 
นางยวุรี     เพช็รตา 

ใชเ้งินเป็นจะเห็นเงินออม นกัเรียนชั้น ม.5/3 
ครูท่ีปรึกษานางสุพรรณี  เกตุลาด 
 

การแยกขยะ นกัเรียนชั้น ม.5/4 
ครูท่ีปรึกษานายชยัพงษ ์ บวัป้อม 
 

พอเพียงก็เพียงพอ ตามรอย
พ่อด้วยผักสวนครัวใน  ขวด
พลาสติก 

นกัเรียนชั้น ม.6/1 
ครูท่ีปรึกษานายอุทิศ   ประเสริฐสังข ์
 

พอเพียงเล้ียงชีวิต นกัเรียนชั้น ม.6/2 
ครูท่ีปรึกษานางชชัชฎาภรณ์  ลุนชยัภา 
 

 พอมีพอกินพอใช ้ นกัเรียนชั้น ม.6/3 
ครูท่ีปรึกษา 
นางสาวเขมสิริธร โทวนันงัธนชัญ ์  

 

 

โครงงานคุณธรรม(ต่อ) 
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4. เคร่ืองมือส าคัญในการขับเคล่ือนสู่เป้าหมาย 
 

- การส่ือสารสร้างความเข้าใจท้ังโรงเรียน เพ่ือให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน 
ผูบ้ริหาร คณะครูทุกคนประชุมวางแผน การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร่วมกนัคิดวิเคราะห์ ก าหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
 

- การสร้างแกนน าครู และนักเรียน เพ่ือเป็นการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย 
คณะครูในโรงเรียนเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ณ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 20 ดงันั้นครูท่ีเขา้รับการอบรมจะมีความรู้ ความสามารถในการขบัเคล่ือนคุณธรรมของโรงเรียน 
และมีนกัเรียนแกนน าท่ีสามารถขยายผลใหค้วามรู้กบัเพื่อนๆในโรงเรียนได ้

1)แต่งตั้งคณะท างานการขบัเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณธรรมและวางแผนงานคุณธรรมของโรงเรียน 
2)ประชุมก าหนดคุณธรรมเป้าหมายและระบุพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
3)นักเรียนแต่ละห้องเรียนร่วมกนัประชุมระดมสมองเพื่อจดัโครงงานคุณธรรมของห้องเรียนโดยมีครู

ประจ าชั้นเป็นท่ีปรึกษา 
 
 

 - การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ  

โรงเรียนมีการนิเทศติดตามภายในอย่างสม ่าเสมอ  มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการเป็นทางการ ผูบ้ริหาร 

หัวหน้างานแต่ละฝ่าย หน้าหน้าสายชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผูนิ้เทศให้ขอ้เสนอแนะในการ

ด าเนินงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และร่วมกนัสะทอ้นผลการปฏิบติังาน ร่วมกนัแกปั้ญหาทาให้ไดอ้งคค์วามรู้มาใช้

ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย  การใช้โครงงานคุณธรรมของนักเรียนเป็นเคร่ืองมือ

ขบัเคล่ือนคุณธรรม ท าใหค้รูเกิดความรู้ความเขา้ใจแนวทางพฒันาไปสู่โรงเรียนคุณธรรมไดอ้ยา่งชดัเจน 

- การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ 
  ด้านวิชาการ 
1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาคณะครู ร่วมกันก าหนดนโยบายและการวางแผนในการด าเนินงานกิจกรรม

โครงการโรงเรียนคุณธรรม แต่งตั้งคณะท างานแผนพฒันาแผนงานโรงเรียนคุณธรรม 
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวชน คนคุณธรรมให้กับนักเรียนแกนน าเพื่อพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
 
ด้านงบประมาณสถานท่ี 

1)ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนงบประมาณในการจดักิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
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2)การจดัสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมเช่น การติด
ป้ายค าสอนพุทธสุภาษิต  การจดับอร์ดประชาสัมพนัธ์กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 

3) โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมท่ีหลากหลายและด าเนินการ      มาอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  ทั้ง
กิจกรรมท่ีบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน  และการสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนจดัขึ้น 

-การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
การจดัประชุมวางแผนการท างานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง นักเรียน และผูมี้ส่วนร่วมใน

การด าเนินกิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม 
ผูบ้ริหารใหโ้อกาสทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล ค าแนะน า ใหโ้อกาสร่วมท า ร่วมแกไ้ขปัญหา 

และร่วมช่ืนชมความส าเร็จในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ โดยใชแ้ผนพฒันาโรงเรียน และแผนปฏิบติัการเป็น
เคร่ืองมือในการปฏิบติัการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การพฒันาและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนอย่างย ัง่ยนื รวมทั้งมอบหมายให้ครูประจ าชั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียน
ร่วมกนัท าโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นโครงงานท่ีนกัเรียนร่วมกนัคิด ร่วมกนัเลือก ร่วมกนัท า ทุกคนมี
ส่วนร่วมลงมือปฏิบติัจริง ให้ครูบูรณาการจดักระบวนการเรียนรู้และแผนงาน/ โครงการหรือกิจกรรมของ
โรงเรียน ท่ีท าอยูใ่หข้บัเคล่ือนไปสู่คุณธรรมเป้าหมายท่ีก าหนด ท่ีสะทอ้นคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

 
 - การทบทวนหลงัการปฏิบัติงาน : AAR 

ปัญหา แนวทางแก้ไข หมายเหต ุ
๑ . เวลาในการด าเนินกิจกรรมมีอย่าง
จ ากดั 

- ใชน้อกเวลาเรียน เช่น พกั
กลางวนั 

 

๒. นกัเรียนบางส่วนไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการ
จดัท าโครงงานท่ีถูกตอ้ง 

- ใหค้วามรู้ เอกสารเพิ่มเติมกบั
นกัเรียน 

 

๓ . ผู ้ปกครองไม่สะดวกในการเข้ามา
ประชุมช้ีแจง 

- ใชก้ารส่ือสารรูปแบบต่างๆ เช่น 
หนงัสือแจง้ การแจง้ผา่นไลน์ 

 

 
งาน/ข้ันตอนที่ท าได้ดี 

      - ครูและนกัเรียนร่วมกนัวางแผนโครงงานคุณธรรม ๑ หอ้งเรียน ๑ โรงงานคุณธรรม 
      - ในขั้นปฏิบติักิจกรรมนักเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาของโรงเรียนเพื่อเขียนโครงงานคุณธรรมของ
หอ้งเรียนและลงมือปฏิบติัร่วมกนัอยา่งสนุกสนาน          
         งาน/ข้ันตอนที่ท าได้ไม่ดี 
       -  นกัเรียนบางคนยงัไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มไดดี้เท่าท่ีควร ยงัไม่รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง       
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        - นกัเรียนบางคนใหค้วามสนใจในการศึกษาป้ายนิเทศนอ้ยเกินไป 
 อุปสรรค/ข้อจ ากดั/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 - นกัเรียนบางคนพูดคุยกนัในระหวา่งปฏิบติังาน ท าใหร้บกวนสมาชิกในกลุ่ม 

-การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
 การแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระหว่างผูบ้ริหารและครู โดยครูน า
โครงงานคุณธรรมมาน าเสนอในท่ีประชุมเพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยมีกิจกรรมสร้างและ
ปรับเปล่ียนใหน้กัเรียนเกิดคุณธรรมจริยธรรม 
- การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

การจดัประชุมวางแผนการท างานร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง นักเรียน และผูมี้ส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม 

ผูบ้ริหารใหโ้อกาสทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล ค าแนะน า ใหโ้อกาสร่วมท า ร่วมแกไ้ขปัญหา 
และร่วมช่ืนชมความส าเร็จในการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ โดยใชแ้ผนพฒันาโรงเรียน และแผนปฏิบติัการเป็น
เคร่ืองมือในการปฏิบติัการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การพฒันาและปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคข์องนกัเรียนอย่างย ัง่ยนื รวมทั้งมอบหมายให้ครูประจ าชั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียน
ร่วมกนัท าโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นโครงงานท่ีนกัเรียนร่วมกนัคิด ร่วมกนัเลือก ร่วมกนัท า ทุกคนมี
ส่วนร่วมลงมือปฏิบติัจริง ให้ครูบูรณาการจดักระบวนการเรียนรู้และแผนงาน/ โครงการหรือกิจกรรมของ
โรงเรียน ท่ีท าอยูใ่หข้บัเคล่ือนไปสู่คุณธรรมเป้าหมายท่ีก าหนด ท่ีสะทอ้นคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน 
- การทบทวนหลงัการปฏิบัติงาน : AAR 

งาน/ข้ันตอนที่ท าได้ดี 
      - ครูและนกัเรียนร่วมกนัวางแผนโครงงานคุณธรรม ๑ หอ้งเรียน ๑ โรงงาน 
      - ในขั้นปฏิบติักิจกรรมนักเรียนร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาของโรงเรียนเพื่อเขียนโครงงานคุณธรรมของ
หอ้งเรียนและลงมือปฏิบติัร่วมกนัอยา่งสนุกสนาน          
         งาน/ข้ันตอนที่ท าได้ไม่ดี 
       -  นกัเรียนบางคนยงัไม่สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มไดดี้เท่าท่ีควร ยงัไม่รู้จกัหนา้ท่ีของตนเอง       
        - นกัเรียนบางคนใหค้วามสนใจในการศึกษาป้ายนิเทศนอ้ยเกินไป 
 อุปสรรค/ข้อจ ากดั/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 - นกัเรียนบางคนพูดคุยกนัในระหวา่งปฏิบติังาน ท าใหร้บกวนสมาชิกในกลุ่ม 
- การแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมระหว่างผูบ้ริหาร ครู นักเรียนห้องเรียน 

ในแต่ละห้อง เพื่อให้เกิดโครงงานคุณธรรมภายในสถานศึกษาท่ีชดัเจนสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาได้
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โดยการน ากิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานกิจกรรมสร้างและปรับเปล่ียนให้นักเรียนเกิดคุณธรรมและ

จริยธรรมตามเป้าหมายคุณธรรมท่ีก าหนด 

- การประเมินผลและการน าผลการประเมินไปพฒันาการด าเนินงาน 

- ผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะท างานในการประเมิน / นิเทศ ติดตามเยี่ยมชมการปฏิบติังานโครงงานคุณธรรม

ของนกัเรียนในแต่ละหอ้งเรียน 

  - การจดัเก็บขอ้มูลและประเมินผลการด าเนินโครงงานคุณธรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงงาน 

 - ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นภาพรวมของโรงเรียน 

- การประชาสัมพนัธ์ 

การประชาสัมพนัธ์โดยการประชุมผูป้กครอง และให้ความรู้เร่ืองครอบครัวคุณธรรมกบัผูป้กครองการ

ติดป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

5 ผลการด าเนินงาน (ท้ังผลโดยตรง และผลพลอยได้) 

 ผลท่ีเกดิขึน้โดยตรง 

 - ผลท่ีเกดิขึน้กบันักเรียน 
  - นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ป็นไปตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีไดก้ าหนดไว ้  
  - นกัเรียนมีพฤติกรรมมีระเบียบวินยัเพิ่มมากขึ้น 
  - นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและส่วนรวมมากขึ้น   
 - ผลท่ีเกดิขึน้กบัครู 
  - ครูมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ป็นไปตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีไดก้ าหนดไว ้  

 - ครูท าหนา้ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียนและเสริมสร้างความมีระเบียบวินยัใน ตน เอ ง   
        และ   ลูกศิษยไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

  - ครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างให้กบันักเรียนและสามารถส่งเสริม
                และพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี   
 - ผลท่ีเกดิขึน้กบัผู้บริหาร 
  - ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์ป็นไปตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนท่ีไดก้ าหนดไว ้  
  - ผูบ้ริหารมีระเบียบวินยัในตนเอง เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัคณะครู และนกัเรียน 
  - ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างให้กบัให้กับคณะครู นักเรียน
                 และผูป้กครอง  
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- ผลท่ีเกดิขึน้กบัโรงเรียน 

โรงเรียนมีสภาพภูมิทศัน์ สภาพแวดลอ้มร่มร่ืน เหมาะสมเป็นสถานท่ีในการเรียนมากยิ่งขึ้น บริเวณ

โรงเรียนมีความสะอาด อาคารเรียน โรงอาหารสถานท่ีต่างๆ ภายในโรงเรียนเรียบร้อย สวยงาม ในส่วนของการ

ร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน มีบรรยากาศในการร่วมมือกันในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เกิดความรักความ

สามคัคีและความสัมพนัธ์อนัดีในการปฏิบติังานร่วมกนั  

 

 - ผลท่ีเกดิขึน้กบัครอบครัวของนักเรียน 

สัมพนัธภาพระหว่างครอบครัวของนักเรียนมีความรัก ความเขาใจกนัมากยิ่งขึ้น เรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกนั

อย่าง รักใคร่ ดูแล ช่วยเหลือ ซ่ึงกันและกัน บุคคลในครอบครัวมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นทั้งผูป้กครองและ

นกัเรียน มีความรับผิดชอบ  

 - ผลท่ีเกดิขึน้กบัชุมชน 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดยการประสานงานความร่วมมือกับ
โรงเรียนในการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนสนับสนุนดา้นงบประมาณ สถานท่ี 
อุปกรณ์และร่วมเป็นวิทยากรเก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
 - องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนท่ีเกดิจากการด าเนินงาน 

 รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย 

ความรับผิดชอบ และความสุภาพให้เกิดกับ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ทั้งผูบ้ริหาร คณะครู นักเรียน ผูป้กครองและ

ชุมชน ส่งผลให้ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงคต์ามคุณธรรมเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยูใ่นระดบัดี

มากยิง่ขึ้น 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ  
1. ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน  
โรงเรียนได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน  บรรจุไวใ้นแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการดาเนินงานมอบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ท าใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งเป็นกระบวบการ  
2. บทบาทผู้บริหาร  
ผูบ้ริหารโรงเรียน ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพฒันาคุณธรรม  เป็นผูน้ าในการขับเคล่ือน

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ  ทั้ งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึงน าไปสู่การพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมสนบัสนุน สร้างขวญัและกาลงัใจให้คาปรึกษากบัคณะครูและ
นกัเรียนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  

3. มีครูแกนน าและนักเรียนแกนน า  
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ครูแกนน า และนกัเรียนแกนน าท่ีเขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการ “โครงงานคุณธรรม ” ฝึกท าโครงงาน
คุณธรรม แลว้น ามาขยายผลใหก้บัเพื่อนในโรงเรียนเขา้ใจ เป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญัและเป็นทีมหลกัในการฏิบติั
งานของโรงเรียนใหข้บัเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย  

 
4. ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล  
การพฒันาพฤติกรรมของนกัเรียน ตอ้งเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบุคคลหลายฝ่ายทั้ง ในโรงเรียน ครอบครัว และ

ชุมชน ท่ีตระหนกัและเห็นความส าคญั จึงใหค้วามร่วมมือส่งเสริมสนบัสนุนและเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหน้กัเรียน

เห็นคุณค่าและความส าคญัของการมีคุณธรรมจึงน าไปสู่การปรับเปล่ียนเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงคม์ากขึ้น 

7 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

                ปัญหาอุปสรรค 
 

                     ข้อเสนอแนะ 
 

 1 โรงเรียนยงัไม่มีรูปเล่มโครงการจากการ
กระบวนการคิดของนกัเรียนประจ ากลุ่ม  
 

 

2 โครงการตามนโยบายมีมาก เป้าหมายคลา้ยคลึง 
เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. โครงการสถานศึกษาพอเพียง ท าให้
ครูและบุคลากรมีภาระงานมากขึ้น 

 
 

8 การด าเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค วิธีแก้ปัญหา การด าเนินการของโรงเรียนขอ
เสนอแนะผู้นิเทศ 

 1 โรงเรียนยงัไม่มีรูปเล่มโครงการ
จากการกระบวนการคิดของ
นกัเรียนประจ ากลุ่ม  

1 สอนนกัเรียนท าโครงงานสังคม
ศึกษา 

1 มอบหมายครูผูส้อนสังคมศึกษา
จดัการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 
2 นกัเรียนจดัท ารูปเล่มโครงงาน 

2 โครงการตามนโยบายมีมาก 
เป้าหมายคลา้ยคลึง เช่น โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการ
สถานศึกษาพอเพียง ท าใหค้รูและ
บุคลากรมีภาระงานมากขึ้น 

ใหค้รูผูส้อนบูรณาการจดั
กระบวนการเรียนรู้และแผนงาน/ 
โครงการหรือกิจกรรมของ
โรงเรียน ท่ีท าอยูป่รับเขา้กบังาน
นโยบายของหน่วยงานให้
ขบัเคล่ือนไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด 

โรงเรียนบูรณาการกิจกรรมใน
แผนงานหลกัของโรงเรียนเขา้กบั
กิจกรรมแผนงานจากหน่วยงาน
ตน้สังกดัและการท างานเพื่อลด
ภาระงาน ท าใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
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9 ความก้าวหน้าที่เกดิขึน้ 

จากการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนท าให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการท างานทุกขั้นตอน มี
การวางแผนการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างเป็นระบบ ผูบ้ริหารให้ความส าคญัและเป็น
ผูน้ าในการขบัเคล่ือนพฒันาโรงเรียนคุณธรรม ครูมีการพฒันาตนเองตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนและมี
ส่วนร่วมในพฒันางาน นักเรียนมีการพฒันาตนเองตามคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบติั
โครงงาน ท างานเป็นทีมโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม รู้จกัการเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี โรงเรียนมีการปรับปรุงและพฒันา
บริเวณโรงเรียนใหส้ะอาด ร่มร่ืนน่าอยูเ่อ้ือต่อการเรียนรู้  

 
 

บทที ่ 3 

ระเบียบวธีิการประเมินผลโครงการ 

• เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  คือ  คุณธรรม จริยธรรม พฒันาเยาวชน เสริมภูมิปัญญา  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยแบ่งการประเมินออกเป็น  ๓  ตอน  คือ  

 ตอนท่ี  ๑  เป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบประเมิน 

 ตอนท่ี  ๒  เป็นขอ้มูลแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม  จ านวน  ๕  ขอ้  ส าหรับขอ้ค าถามใน

แต่ละขอ้ไดใ้ชม้าตรประมาณค่า (Rating  Scales)  โดยประเมินเป็น  ๕  ระดบัคือ  

 ระดบัมากท่ีสุด      เท่ากบั  ๕  คะแนน 

 ระดบัมาก    เท่ากบั  ๔  คะแนน 

 ระดบัปานกลาง      เท่ากบั  ๓  คะแนน 

 ระดบันอ้ย    เท่ากบั  ๒  คะแนน 

 ระดบันอ้ยท่ีสุด    เท่ากบั  ๑  คะแนน 
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 ตอนท่ี  ๓  เป็นขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม  ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามแบบปลายเปิด  เพื่อใหผู้ท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัโครงการน้ีไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการด าเนินงานใหมี้

ประสิทธิภาพดียิง่ขึ้นไป 

 

• วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูล  วิเคราะห์จากแบบประเมินโครงการเป็นหลกั  โดยตอนท่ี  ๑  และตอนท่ี  ๒ใช้ 

การค านวณหาค่าร้อยละ  ส่วนตอนท่ี  ๓  ซ่ึงเป็นขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม  ใชก้ารเขียนเชิง

พรรณนา   และเพื่อให้รายงานฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์และชดัเจนมากยิง่ขึ้น  ผูร้ายงานจึงไดวิ้เคราะห์จากเอกสาร

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการรวมทั้งวิเคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในระหวา่งการด าเนินงานของโครงการเพื่อ

เป็นขอ้มูลประกอบการอธิบายใหร้ายงานเล่มน้ีสมบูรณ์ยิง่ขึ้น 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

โครงงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ 
........................................................................... 

แบบประเมินโครงงานโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ  โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

 

 

ขอ้ท่ี 

 

รายการประเมิน 

ระดบัคุณภาพ : เฉล่ียร้อยละ 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ดา้นการวางแผนจดักิจกรรมตามโครงการ 

๑ กิจกรรมในโครงการบรรลุวตัถปุระสงค ์ ๕๑.๑๑ ๔๔.๔๔ ๔.๔๔   

๒ ความเหมาะสมของส่ือ วสัดุ อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  ๓๖.๑๑ ๓๘.๘๘ ๕๖.๒๕   

๓ ความเหมาะสม ความสามารถของวิทยากร บุคลากรท่ีด าเนิน

กิจกรรม 

๔๔.๔๔ ๕๐ ๕.๕๕   

๔ ความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีจดักิจกรรม ๔๐ ๔๔.๔๔ ๑๐ ๕.๕๕  

๕ ระยะเวลาท่ีใชใ้นการด าเนินการจดักิจกรรม ๕๑.๑๑ ๓๓.๓๓ ๑๑.๑๑ ๔.๔๔  

๖ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครู บุคลากรและนกัเรียน ๘๓.๓๓ ๑๑.๑๑ ๕.๕๕   

๗ ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ๕๐ ๓๘.๘๘ ๒.๒๒ ๓.๓๓  

ดา้นกิจกรรมตามวตัถุประสงคข์องโครงการ   

๘ นกัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร ๘๓.๓๓ ๑๑.๑๑ ๓.๓๓ ๒.๒๒  

๙ นกัเรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผูอ่ื้น และกตญัญูกตเวทีต่อผูมี้

พระคุณ 

๘๘.๘๘ ๖.๖๖ ๔.๔๔   

๑๐ นกัเรียนยอมรับความคิดเห็น และวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ๘๓.๓๓ ๑๑.๖๖ ๕   
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๑๑ นกัเรียนมีความตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม 

๘๘.๘๘ ๕.๕๕ ๕.๕๕   

๑๒ นกัเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาปรับใชใ้นการ

ด าเนินชีวิตประจ าวนัได ้

๗๗.๗๗ ๑๕.๕๕ ๖.๖๖   

 

ตอนท่ี ๓ ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

                      - 
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ภาคผนวก 
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ประชุมช้ีแจงสร้างความตระหนักให้กบั ครู ผู้ปกครอง นักเรียน  

และผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
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ประกาศก าหนดคุณธรรมอตัลกัษณ์ 
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  ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์  (ติดทุกห้องเรียน) 
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นักเรียนแต่ละห้องเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขผ่านการท าโครงงานคุณธรรม 
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ว 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

นักเรียนแต่ละปฏิบตัิโครงการคุณธรรม  

สู่ครอบครัว 
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โครงงานคุณธรรมน าสู่ความสะอาดห้องโรงเรียน 
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กจิกรรมคุณธรรมในโรงเรียน 
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การแสดงผลงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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