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คำนำ 

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดำเนินการขับเคลื่อนโดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และแนวทางการ

จัดกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มี เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรม จริยธรรม ต่อยอดให้

นักเรียน ครู และผู้บริหาร ในโรงเรียนมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับ

คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและความพอเพียง นอกจากนี้ การ

ดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการสร้างนักเรียนดีให้บ้านเมือง สร้างครูดีให้ห้องเรียน สร้างผู้บริหารดีให้โรงเรียน และ

สร้างโรงเรียนดีให้ชุมชน 

 โรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ เรียบง่าย และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดย

หลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับทุกคนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  

เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง  และส่งเสริมให้เกิด

พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 ขอขอบคุณคณะทำงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานเล่มนี้จนสำเร็จด้วยดี และหวังเป็น

อย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาคุณธรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากร เพ่ือสร้างคนดีให้บ้านเมืองต่อไป 
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 



โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 

 

 
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่ตั ้ง 248/89  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  

จ ังหว ัดกร ุงเทพมหานคร ส ังก ัดสำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน  โทร. 0-2372-0228                   

โทรสาร 0-2373-0664  website : www.ntun.ac.th เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 เนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 44 ตารางวา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ก่อกำเนิดขึ ้นในวาระอันเป็นมหามงคลยิ ่ง ในปี

พุทธศักราช 2535 คือวาระเฉลิมฉลอง  60  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าส ิร ิก ิต ิ ์พระบรมราชิน ีนาถ   ใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่  9)  โดยกรมสามัญศึกษา มีโครงการจัดตั้ง  โรงเรียน

มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (72 ห้องเรียน)  จำนวน  9  โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพ่ือเฉลิม

พระเกียรติ 

 ด้วยการติดต่อประสานงานของคุณหญิงสุชาดา  ถิระวัฒน์  ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  คุณขนิษฐา  หาญอุตสาหะ  ศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คุณชูเกียรติ  

ลิ่มอรุณ ผู้จัดการหมู่บ้านสัมมากร ได้ติดต่อประสานงานกับ ดร.โกวิท  วรพิพัฒน์  อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา  เพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมของที่ดินจนเป็นที่พอใจ  กรมสามัญศึกษาได้รับพระราชทานที่ดิน  จำนวน  14  ไร่ 1 งาน  

44 ตารางวา   ในหมู่บ้านสัมมากร อันเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่  

24  ธันวาคม 2534  โดยนายเผดิม สุวรรณโพธิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ได้รับมอบ

อำนาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้ดำเนินการ ทำนิติกรรมรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขท่ี 219861 เล่มที่ 2147  

อันเป็นที่ดินในบริเวณหมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกรม

สามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นโรงเรียนพ่ีเลี้ยง 

 กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่  4  มีนาคม  2535  โดยใช้ชื ่อว่า

“เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2” ต่อมากรมสามัญศึกษา   ได้มีคำสั่งที่  1724/2535 สั่ง ณ วันที่ 26  มีนาคม 

2535 ให้นายเผดิม สุวรรณโพธิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

ผู ้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2 อีกหน้าที ่หนึ ่งพร้อมได้จัดสรรงบประมาณปี   2535 ผูกพัน

ปีงบประมาณ 2536 และปีงบประมาณ  2537 จำนวน 96 ล้านบาท   เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ   

เป็นตึก 7 ชั้น   มี 104  ห้องเรียน พร้อมทั้งห้องโสตทัศนศึกษา ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งครุภัณฑ์ประจำห้อง 

อาคารอเนกประสงค์สูง  3  ชั้น  พร้อมห้องประชุม สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานและสนามบาสเกตบอล 

 ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนพี่เลี้ยง โรงเรียนได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนรุ่น 1 ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 472 คนและดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2535  เป็นต้นมาโดยอาศัย

อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์บางส่วนของโรงเรียนพี่ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า) การบริหารการเรยีน

การสอน และการบริหารงานบุคคล  โดยการนำของผู้อำนวยการเผดิม สุวรรณโพธิ์  และด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่ง

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
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ของสมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซึ ่งได้ร่วมใจกันก่อตั ้งเป็น

คณะกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียน 

 ในว ันที ่  10 สิงหาคม  2535  กระทรวงศึกษาธ ิการได ้ม ีประกาศว ่า สมเด ็จพระนางเจ ้าส ิร ิก ิติ์

พระบรมราชิน ีนาถ  พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ช ื ่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติว ่า  

“โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ” จึงให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 2   

เป็น  “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า” 

 

อักษรย่อ   น.ต.อ.น. 

วันสถาปนาโรงเรียน  10 สิงหาคม 2535 

พื้นที่    ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์ 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระมหาราชทรงครุฑ 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน พระเกี้ยว 

ตราประจำโรงเรียน  มงกุฎขัตติยราชนารี ประดับพระนามาภิไธยย่อ สก. 

สีประจำโรงเรียน   ฟ้า-ชมพู 

ปรัชญาโรงเรียน   ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  

คติพจน์ของโรงเรียน  ความดีไม่ดับสูญ (ผู้อำนวยการเผดิม สุวรรณโพธิ์ มอบให้) 

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

วิสัยทัศน์   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

                      “มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และความรู้สู่มาตรฐานสากล  

    บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

พันธกิจ    พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม และความรู้ตามมาตรฐานสากล   

    โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  

    และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 

อัตลักษณ์        “ความเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้” 

เอกลักษณ์          “โรงเรียนวิชาการ” 
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คณะผู้บริหาร 

 

 

 

 
 

นายประภาส พริพล 

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

  นายกลงกรณ์ จ้าวตระกลู             นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชต ิ             นายอภิชา นิลวัฒน์                 นางเพียงใจ  วัฒนาสันติกุล 

             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        ครูปฏบิัติหน้าทีร่องผู้อำนวยการ 

                โรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ  

ข้อมูลบุคลากร (ปีการศึกษา 2563) 

ประเภท 

บุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี 

ผู้อำนวยการ 1 - - - 1 

รองผู้อำนวยการ 3 - - - 3 

ข้าราชการครู 45 100 - 111 34 

พนักงานราชการ 1 1 - 1 1 

ครูอัตราจ้าง 9 14 - 4 19 

นักการ/ภารโรง 4 11 15 - - 

ลูกจ้างประจำ 3 - 3 - - 

อ่ืน ๆ (ระบุ) 

คนขับรถ /ยาม 
5 - 4 1 - 

รวม 71 126 22 116 58 

1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
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รวมทั้งสิ้น 197 
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ส่วนที่ 2  

แบบรายงานการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว 
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แบบรายงาน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  สหวิทยาเขตเบญจบรูพา 

 

การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  2  ดาว  

1. กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท้ังโรงเรียน 

 1.1 การสร้างการรับรู้และการยอมรับ 

      โรงเรียนมีการจัดประชุมกันระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโครงการ

โรงเรียนคุณธรรมให้ทุกคนรับทราบเป้าหมายที่โรงเรียนดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ตาม

แผนปฏิบัติการของโรงเรียน และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนและร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืน 

 1.2 การสร้างครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ 

      โรงเรียนคัดเลือกครูแกนนำเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม แล้ว

นำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครูและนักเรียนแกนนำ โดยมีการวางแผนทำงานเป็นทีม เพื่อให้การดำเนินโครงการ

โรงเรียนคุณธรรมสำเร็จตามเป้าหมาย 

 1.3 การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

       โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันระดมความคิด พิจารณานำคุณธรรมเป้าหมายมากำหนดพฤติกรรมบ่งชี้  

เชิงบวกของทั้ง 3 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มาจัดทำเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 1.4 การกำหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

• การกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  

 โรงเรียนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

เพ่ือให้รับรู้ว่าปฏิบัติตนอย่างไร ในแต่ละด้านเพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหาที่ค้นพบ ดังนี้   

1. สำรวจและระดมความคิดของแต่ละกลุ่มบุคคลให้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

2. รวบรวมปัญหาที่ต้องการแก้ไขและหาสาเหตุ จัดลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วน และคัดเลือกปัญหา 

       ที่ต้องการแก้ไขเร่งด่วน 

3. ร่วมกันกำหนดพฤติกรรมเชิงบวกท่ีต้องการให้เกิดขึ้นและสอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุที่ค้นพบ  

• การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 

1. โรงเรียนสำรวจปัญหาและระดมความคิดจากผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย 

ของโรงเรียน 

2. รวบรวมปัญหาที่ต้องการแก้ไขและสาเหตุ   
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3. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

4. ร่วมกันวิเคราะห์คุณธรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบ 

       5. ร่วมกันระดมความคิด จัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้อง 

       ปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน 

 1.5 ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง (คุณธรรมอัตลักษณ์) 

      ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ ได้แก่ แต่งกายสุภาพ พูดจา

สุภาพ ตรงต่อเวลา ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยการยกย่อง ชื่นชม มอบเกียรติบัตรหน้าเสาธง  

พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย จัดป้ายนิเทศทุกห้องเรียน มีการจัดเวร

ประจำวันดูแลความสะอาดห้องเรียน อีกทั้งโรงเรียนมีนโยบายให้ครูผู้สอนทุกคน ที่สอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ ่มเวลารู ้ ให้สอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ ไว้ใน

กระบวนการการจัดการเรียนรู้ เช่น การทำงานกลุ่ม การทำโครงงาน การปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และสอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 

2. กลไกคณะทำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม 

 2.1 วางแผน 

       โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ทุกกลุ่มงานจัดทำโครงการ  

บูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมเข้าสู่โครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนและการทำงานปกติ

ของโรงเรียน และดำเนินโครงการค่ายคุณธรรม กิจกรรมคาบเรียนคุณธรรม สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นทุกปี

การศึกษา มีการประชุมชี้แจงให้ครูทุกคนรับทราบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

 2.2 การสร้างการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรง / การประเมินผลการดำเนิน

โครงการด้านคุณธรรม 

       ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมกันระดมความคิดในการสำรวจปัญหา ผ่านช่องทางออนไลน์และ

ออฟไลน์ แล้วคัดเลือกปัญหา จัดลำดับความสำคัญของปัญหา นำพฤติกรรมเชิงบวกและคุณธรรมเป้าหมายมา

พิจารณาร่วมกัน จัดทำเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรับทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร 

       ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมในรูปแบบต่าง  ๆ เช่น การ

สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ

โรงเรียน ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมสร้างคุณธรรมในชั้นเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนา

คุณธรรมของนักเรียน เช่น คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู สมาคมผู้ครองและครู เป็นต้น 

       โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรง เช่น มอบเกียรติให้นักเรียนที่ทำความดี ความประพฤติดี

เก็บของได้แล้วนำมาส่งคืน ในโครงการเด็กดีศรีนวมินทร์ฯ มีการมอบทุนการศึกษา รวมถึงคัดเลือกนักเรียน ที่มี

คุณธรรมจริยธรรมเข้ารับเกียรติเยาวชนดีเด่น 
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 2.3 การนิเทศติดตามและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

       โรงเรียนมีการนิเทศติดตามภายในอย่างสม่ำเสมอ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม

สาระ การเรียนรู้ หัวหน้าระดับ หัวหน้าคณะสี หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ข้อเสนอแนะร่วมกันสะท้อนผลการ 

ปฏิบัติงาน ร่วมกันแก้ปัญหาให้การพัฒนาคุณธรรมบรรลุเป้าหมาย 

 2.4 การถอดบทเรียน 

       จากการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนโดยใช้โครงการ/กิจกรรมคุณธรรม และการ 

สอดแทรกกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือ

ปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรมจนทำให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมข้ึน เกิดองค์ความรู้เป็นการปฏิบัติที่ดี  

       โรงเรียนได้วิเคราะห์หลังการปฏิบัติงาน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม จาก

การทำโครงงานของนักเรียน การสอดแทรกคุณธรรมในกระบวนการเรียนการสอน โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ของโรงเรียน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกใน

โรงเรียนเพิ่มขึ้น มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่

ความสำเร็จ และประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติจริงต่อไป 

 2.5 การประชาสัมพันธ์ 

      โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน

การส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพให้กับนักเรียน ดังนี้  

      1. ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง เสียงตามสาย เว็บไซต์   

      2. บูรณาการสอดแทรกการพัฒนาคุณธรรมไว้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ของ 

          โรงเรียน   

      3. จัดป้ายนิเทศภายในโรงเรียน 
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3. พฤติกรรมของนักเรียนที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 3.1 นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกที่กำหนดในตารางคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิด 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของปีท่ีขอรับการประเมิน 

จากการประเมินนักเรียนของครูประจำชั้นในปีการศึกษา 2563 ปรากฏผลดังนี้   

ระดับชั้น 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความพอเพียง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 81.70 

มีความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 98.27 

มีความพอเพียง 

ร้อยละ 96.72 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 77.46 

มีความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 98.86 

มีความพอเพียง 

ร้อยละ 93.56 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 78.36 

มีความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 96.36 

มีความพอเพียง 

ร้อยละ 90.89 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 76.41 

มีความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 96.91 

มีความพอเพียง 

ร้อยละ 91.69 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 83.15 

มีความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 98.31 

มีความพอเพียง 

ร้อยละ 91.20 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ร้อยละ 79.10 

มีความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 96.93 

มีความพอเพียง 

ร้อยละ 90.37 

 

 นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ จากการประเมินนักเรียนของครูประจำชั้นใน       

ปีการศึกษา 2563 ผลสรุปเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมด มีความซื่อสัตย์สุจริตร้อยละ 79.36 มีความรับผิดชอบ 

ร้อยละ 97.61 และมีความพอเพียงร้อยละ 92.41 

 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการเดินแถวเป็นระเบียบ พูดจาสุภาพ 

รู้จักกาลเทศะ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา เข้าร่วมกิจกรรมของ

โรงเรียน รักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ ช่วยอนุรักษ์พลังงาน ปิดน้ำ ปิดไฟเมื่อใช้เสร็จแล้ว 

และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต  
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 3.2 นักเรียน / ห้องเรียนของนักเรียนมีโครงงานคุณธรรม 

      โรงเรียนมีโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนทุกห้องเรียน โดยหัวหน้าระดับชั้นเป็นผู้ประสานงาน 

คัดเลือกและจัดลำดับคุณธรรมอัตลักษณ์ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาเป็นหลักให้แต่ละชั้นปีร่วมกับ ครูประจำชั้น

ขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมทุกห้องเรียน 

ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม 

คุณธรรม 

อัตลักษณ์ ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 1 

ซ่ือสัตย์สุจริต 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  

ไม่ลอกการบ้าน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 
นางสาวสนธยา  อิ่มเอี่ยม 

นางสาวฉัตรวิมล  จันทร์หอม 

ตรรกะวิบัต ิ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4 
นางสาวกมลชนก  เทศเวช 

นางสาวทิพสุดา  เธียรถาวร 

ต่อแถวซักนิด สรา้งจิตสำนึกท่ีดีตอ่สังคม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5 
นายอภิศักดิ์ เช้ือสดีา. 

นายปิยะพงษ์ งันลาโสม 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

สมาธิดี.....ไม่มีมือถือขณะเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 
นางสาวสุวนีย์ เลียบสวัสดิ.์ 

นางสาวอริญา นาคชำนาญ 

พักจากโลกออนไลน์ มาตั้งใจเรียนหนังสือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 
นายปราโมทย์ ศรีคงคา. 

นายธงไชย  แววสระ 

รักเพื่อนอย่าเช็คช่ือแทน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/11 
นายเมธิศ  สุบิน 

นางสาวศิริพร บญุพรม. 

คุณธรรมที่ 2 

ความรับผิดชอบ 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

ส่งงานตรงเวลา พัฒนาความรับผดิชอบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 
นางสาวธัญญา เนติเวชวิทยา 

นางสาวพจนีย ์ ทองรุ่ง 

รู้จักหน้าท่ี  มีความรับผดิชอบ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5 
นางสาวมัลลิกา  มีหิรัญ 

นางสาวกมลชนก  คล้ายพิมพ ์

รับผิดชอบ สร้างวินัย น.ต.อ.น. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 
นางสาวพีรชยา  วิลาศ 

นางสาวนวีนา  ราษร์ทว ี

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

ห้องเรียนน่าอยู่ สะอาดปราศจากขยะ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/2 
นางสาวธัชชา  ไตรทอง 

นายอนุรักษ์  ด่านปาน 

แต่งกายดี เป็นศรี น.ต.อ.น. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/6 
นางศิริรุ่ง  เตียงนิล 

นางสาวจิณณัฐพร  กูลชัยชาญณัณภ์ 

เรื่องเล่าเช้านี้...ท่ีเสาธง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/10 

นางอัฉราวรรณ  จันทรเนตร ี

นางกานต์พิชชา  กระตุดเงิน 

นายศุภกฤต  โคนโสนเชือก 
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คุณธรรม 

อัตลักษณ์ ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ ครูที่ปรึกษา 

คุณธรรมที่ 3 

ความพอเพียง 

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

วิถีชีวิตแนวคิดแบบพอเพียง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3 

นางสาวพรเพ็ญ มูลคำ 

นางสาวโชติกา เรืองแจ่ม 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงพอใจ คงดี    

เด็กดีมเีงินออม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/4 
นางสาวจุฑามาศ หวังสมัด 

นางสาวโนรฮ์ีดาย สะมะแอ 

Save energy Save life นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/9 
นาสาวเขมจริา แซ่ตั้ง 

นางสาวทิพย์วิมล  เพ็ชรพันธุ ์

 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

ขวดพลาสติกมีค่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/2 
นางฉัตรวารินทร์ ต้นเถาว์. 

นางสาวอรุณกมล สุขพิบูลย ์

กล่องใส่กระดาษรีไซเคลิ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/3 ปลื้มจติต์ วันสมบัติเจริญ. 

ใช้พอดี มีพอใช้  ใจเป็นสุข นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/4 
นายสุรยิา     บังใบ. 

นางบุษราคัม    ศรีสวาสดิ ์

 

 3.3 นักเรียนสามารถนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม 

      ผู้รับผิดชอบโครงงานทุกคน ทำความเข้าใจในรายละเอียดและภาพรวมของโครงงานทั้งหมด แล้ว

ซักซ้อมการนำเสนอในประเด็นสำคัญๆ ไว้เพ่ือเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอ ซึ่งสมาชิกทุกคนมีทักษะในการนำเสนอ 

สื่อสารและถ่ายทอดโครงงานของตนเอง รวมทั้งครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำการนำเสนอโครงงานที่หลากหลาย นำไปสู่

การเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและชื่นชมการทำความดีของกันและกันด้วย 

 3.4 นักเรียนสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมขยายผลในโรงเรียน 

      นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและรู้จัก

ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และฝึกการทำงานเป็นระบบภายใต้การดำเนินงานแบบโครงงาน 

 3.5 นักเรียนจัดตั้ง / ชุมนุม /ชมรม ตามความสนใจ และปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรม 

      โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของนักเรียนเพ่ือตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้

และส่งเสริมคุณธรรม ดังนี้ 
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ตัวอย่าง 

รายช่ือชุมนุมและครูผู้สอน ปีการศึกษา 2563 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชื่อกิจกรรมชุมนุม ชื่อกิจกรรมชุมนุม ชื่อกิจกรรมชุมนุม ชื่อกิจกรรมชุมนุม 

A-Math นางสาวสุกัญญา หมอยา คณิตคิดสนุก นายสิทธินันท์ พ่วงจีน 

Beauty พาเพลิน 
นางสาวมินช์พิชญ์ชา จัตวานิน 

นางสาววิสุณีย์ ดีจิตร์ 
เกมมั๊ยเกมเมอร์ 

นางสาวจิรวรรณ เจียมรัตนะ 

นายณัฐพล คงชื่น 

Bio Club นางสาวสาวิตรี ตะวันอาไพ ภาษาพารวย นางสาวปรียา แสนหล้า 

Book worms นางวรรณดี แก้วหนูนวล ธนาคารโรงเรียน นายธงไชย แววสระ 

D.I.Y. นางสาวปิยนุช ภานุศุภวิมล มัคคุเทศก์พาเพลิน นางสาวพจนีย์ ทองรุ่ง 

Fun Learning นางสาวชไมพร ยืนยิ่ง พยาบาลจิตอาสา นายปภาวินท์ มุงคุณเนตร 

ICT นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์ 5 ส นางวีรวรรณ์ บุญธนพรรธน์ 

Math Art นางสาวศศิธร ใสสด ค่ายอาสา นางสาวกิตติวรรณ เข็มวงศ์ทอง 

Power พับ girls 
นายสุทธิศักดิ์ สวัสดิ์ภูม ิ

นายปราโมทย์ ศรีคงคา 

อากาศยาน 

บังคับวิทยุ 

นายศุภมิตร  เที่ยงตรง 

นายศุภกฤต  วังโณ 

School Theatre 
นางจุฑานาถ สุทธิสวาท 

นายพีระศักดิ์ หมั่นการ 

แกะสลักสร้างสรรค์

งานฝีมือ 
นางสาวทยิตา  นิ่มกลัด 

Science for Teen นางสาวมัลลิกา มีหิรัญ จิตอาสา นายวินัย            ลอยเจริญ 

Sudoku นางสาวกีรติ เพชรคง ฝรั่งเศสหรรษา นางสาวมณี ด่านพิทักษ์กุล 

TED Club 
นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท 

นางสาวสรญัญา ใจสีธ ิ
เพลินกับภาษาจีน 

นางสาววารุณี  อภิธนพงศ์ 

นายธนาธิป  ศรีปาล 

We Share นางสาวกัญญารัตน์ ขันธจิตร 

นางสาวปิยากร โกยกิจเจริญ 
นาฏศิลป์พื้นเมือง 

นางอัฉราวรรณ  จันทรเนตรี 

นางสาวศศิตาภรณ์  สุวรรณประทบี 

Wisdom นางสาววารินทร์ ไขประภาย อักษรสร้างสรรค์ นางสาวอรุณกมล  สุขพิบูลย์ 

Zero Waste นางสาวพิชญา รัตนธรรมเมธี ฟิสิกส์ประดิษฐ์ นายวุฒิศักดิ์   นารีเลิศ 
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4. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน) 

 4.1 มีการวางแผนในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

       โรงเรียนมีการวางแผนในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ผู้บริหาร ครู 

บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ผ่านโครงงานคุณธรรม (Moral Project) โรงเรียนกำหนดให้ทุกระดับชั้นมี

คาบคุณธรรมและกำหนดให้ครูประจำชั้นดำเนินกิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมแก่นักเรียน ผ่านกิจกรรมระดับชั้น

และโครงงานคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีพฤติกรรมเชิงบวกเป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์

ของโรงเรียน คือ ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและความพอเพียง ให้เกิดข้ึนตลอดปีการศึกษา  

 4.2 การปฏิบัติตามแผน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการมีส่วนร่วม 

      โรงเรียนประเมินผล เมื่อสิ้นสุดโครงการตามตัวชี้วัด โดยการสังเกต สอบถาม ประเมินผลงานและการ

ปฏิบัติจริง พบว่าผู้บริหารและครูมีคุณธรรมเชิงบวกมากขึ้น ตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ปฏิบัติงานตาม

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ส่วน

นักเรียนยังมีบางส่วนมาโรงเรียนสาย ไม่เข้าเรียนตามเวลา คณะกรรมการได้นำข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงต่อไป  เพ่ือ

พัฒนาให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกมากข้ึน 

 4.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนเห็นคุณค่า และเห็นประโยชน์ของการพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรม ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน 

      ผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็น

ผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม บริหารแบบมีธรรมาธิบาล ทุกคนมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ ตรง

ต่อเวลา การนิเทศการ สอนใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า วาจาสุภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี 

      นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้

ตามที่ดี จากการปฏิบัติโครงงาน มีการวิเคราะห์ แก้ปัญหา เข้าแถวเป็นระเบียบ พูดจาสุภาพขึ้น ส่งงานตรงเวลา 

รักษาความสะอาด เข้าแถวเป็นระเบียบเวลาชื้ออาหาร น้ำดื่ม การใช้ลิฟต์และเวลาเดินกลับบ้านตอนเลิกเรียน 

ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ปิดน้ำ ปิดไฟ เมื่อใช้เสร็จแล้ว 

 4.4 ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อช่วยให้บรรลุพฤติกรรมเชิงบวกที่กำหนด 

       โรงเรียนมีการจัดการประชุมผู้ปกครอง ซึ่งผู ้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม มีการคัดเลือกผู ้ปกครอง

เครือข่ายในห้องเรียน ผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นเรียน มาแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อช่วยให้ บรรลุ

พฤติกรรมเชิงบวกที่กำหนด ทั้งการมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการเรียน การทำการบ้าน การความซื่อสัตย์

สุจริต การช่วยเหลืองานบ้าน ช่วยเหลือผู้ปกครอง ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียน 

และร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

 4.5 ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับรู้เป้าหมายด้านคุณธรรมของโรงเรียนและช่วยเหลือด้านคุณธรรม 

      ชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน ให้เป็นเยาวชนที่ดีของชุมชน 

สนับสนุนด้านทรัพยากร การทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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5. องค์ความรู้ /นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม และมีการบรูณาการกับการจัดการเรียนรู้ชั้นเรียน 

 5.1 โรงเรียนมีการสรุปองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมท่ีได้จากการพัฒนาโครงงาน 

      โรงเรียนตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการมีคุณธรรม ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนในโรงเรียนอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างมีความสุข โดยอาศัยความคิดริเริ่มของคณะครูและการมีภาวะผู้นำของผู้บริหารเป็นหลักสำคัญ  ทุกคนใน

โรงเรียนร่วมกัน ที่เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงตนเองและโรงเรียนของเราให้มีพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์เพ่ิมข้ึน และร่วมกันลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้น้อยลง 

 5.2 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบูรณการในการแผนการจัดการเรียนรู้ 

      ครูผู้สอนทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ ที่เชื่อมโยงจากเนื้อหา

สาระในรายวิชาที่สอน รวมทั้งมีการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำงานกลุ่ม การทำโครงงาน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนสีเขียว และมีการฝึกนักเรียนให้ดำเนนิชีวิต

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC ) 

      ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาโครงการโรงเรียน

คุณธรรม วางแผน กำหนดเป้าหมายหรือมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ทั้งนี้ยังร่วมกันดำเนินงาน ร่วมสะท้อนผลการทำงาน 

และร่วมพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 5.4 มีการสร้างเครือข่ายครูในโรงเรียน  

      คณะครูและบุคลากร มีความมุ่งมั ่น ร่วมกันเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื ่อน แม้ว่าจะมีปัญหาและ

อุปสรรคในระหว่างดำเนินงานก็ไม่ท้อถอย โดยครูแต่ละระดับชั้นมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่าง

หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน แล้วนำไปบูรณาการกับครูระดับชั้น

อ่ืนๆ เป็นการสร้างเครือข่ายครูที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม 

 5.5 มีการพัฒนาคุณธรรมที่บูรณาการหรือสอดแทรกอยู่ ทั้งในการเรียนการสอนและการทำงานของ

บุคลากรในโรงเรียนตามรูปของโรงเรียนจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร (ดูที่คุณธรรมอัตลักษณ์) 

      โรงเรียนมีการพิจารณานำคุณธรรมเป้าหมายมากำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง 3 ฝ่าย คือ 

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มาจัดทำเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรมทั้งในการเรียน

การสอนและการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน และร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมบ่งช้ีทางบวก (จำนวนตามกลุ่ม) 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

1. ซื่อสัตย์สุจริต - มีความเป็นผู้นำที่ดี ตาม

หลักธรรมาภิบาล 

- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 

โรงเรียน และระเบียบแบบ 

แผนทางราชการ 

- ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้ง

ต่อหน้าและต่อวิชาชีพ 

- โรงเรียนและการเข้าสอน  

- ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมาย   

- ประพฤติตนตามวินัยครู 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- รับรู้หน้าที่ของตนเอง

และปฏิบัติอย่างเต็มท่ี

ถูกต้อง 

- เข้าแถวเมื่อซื้ออาหารและ

น้ำดื่ม ไม่แซงคิวกัน 

- ไม่พูดคำหยาบ พูดจา

สุภาพ รู้จักกาละเทศะ  

- ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือขณะ 

ที่กำลังเรียนหนังสือ  

- เมื่อยืมของแล้วต้องคืน  

ไม่ขโมยของผู้อ่ืน 

- ไม่ลอกการบ้าน หรือนำ

งานผู้อื่นมาส่ง 

2. ความรับผิดชอบ - ตรงต่อเวลา  

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บังคับบัญชา  

- รับผิดชอบต่อคำพูดและ 

คำสั่งของตนเอง  

- ไม่เบียดเบียนผู้ใต้บังคับ 

บัญชาบริหารงานด้วย 

ความยุติธรรม  

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ีได้ 

รับมอบหมาย และปฏิบัติ 

งานตามคำสั่ง  

- มาทำงานให้ตรงเวลา 

เช่น การปฏิบัติหน้าที่เวร

ประจำวัน และเวรวันหยุด 

ราชการ  

- เข้าสอนตรงเวลา และ 

จัดการเรียนการสอนเต็ม 

กำลังความสามารถ  

- ร่วมกิจกรรมของ 

โรงเรียนด้วยความเต็มใจ 

 

 

 

 

 

 

 

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ท่ี

ได้รับมอบหมาย เช่น เวร

ประจำวัน   

- ทำงานที่ได้รับมอบหมาย  

- เข้าเรียนและส่งงานตรง

ตามเวลาที่กำหนด  

- เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน 

จัดทุกครั้ง 

- แต่งการเรียบร้อย  

ถูกระเบียบตามกฎของ

โรงเรียน 
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คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมบ่งช้ีทางบวก (จำนวนตามกลุ่ม) 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

3. ความพอเพียง - ใช้ทรัพยากรในโรงเรียน 

อย่างคุ้มค่า   

- บริหารจัดการทรัพยากร 

บุคคลในโรงเรียนอย่างมี 

ประสิทธิภาพและเหมาะสม  

- ใช้ทรัพยากรในโรงเรียน 

อย่างประหยัด เช่น 

ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ 

- ช่วยกันรักษาทรัพยากร 

ของโรงเรียน   

- ปิดน้ำและไฟทุกครั้งหลัง

เลิกใช้งาน 

- ช่วยกันรักษาทรัพยากร

ของ โรงเรียน 

- ใช้จ่ายอย่างประหยัด รู้จัก

ออมเงิน 

- ใช ้จ ่ายงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการ 

- น้อมนำหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

ในการดำรงชีวิต 

- ใช้สื่อการเรียนรู้อย่าง 

คุ้มค่า 

- น้อมนำหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ

ใช้ในการดำรงชีวิต 

- มีความรอบรู้ รอบคอบที่

จะนำความรู้มาพิจารณาให้

เชื่อมโยงกัน  

- มีความอดทน มีความ

เพียร ใช้สติปัญญาในการ

ดำเนินชีวิต 

- น้อมนำหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

ในการดำรงชีวิต 
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6. เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม 

 6.1 มีนวัตกรรม โครงงานคุณธรรม/กิจกรรมคุณธรรมของผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เป็นแบบอย่าง 

ในโรงเรียน 

      โรงเรียนมีนวัตกรรม NTUN Model โครงงานคุณธรรม และกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างในโรงเรียน  ซึ่ง

โรงเรียนมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เช่น การทำ

โครงงานคุณธรรม มีการเลือกคุณธรรมอัตลักษณ์ในแต่ละดับชั้นจากการประชุมวางแผนของหัวหน้าระดับและครูที่

ปรึกษา เพื่อเป็นโจทย์ในการทำโครงงานในชั้นเรียน นำไปสู่การเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลดพฤติกรรมที่ไม่

พึงประสงค์ นอกจากยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การอบรมคุณธรรมของนักเรียน การอบรม

นักเรียนผู้นำ และการอบรมเชิงปฏิบัติการของครู เป็นต้น  

 6.2 มีนวัตกรรม โครงงานคุณธรรม/กิจกรรมคุณธรรมของผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เป็นแบบอย่างใน 

การศึกษาดูงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

      โรงเรียนให้ครูผู้สอนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ ที่เชื่อมโยง

จากเนื้อหาสาระในรายวิชาที่สอน เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน รวมทั้งมีการ

ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การทำงานกลุ่ม การส่งเสริมภาวะผู้นำของนักเรียน การทำ

โครงงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนสีเขียว มีการฝึกนักเรียนให้ดำเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม 

 6.3 มีการเผยแพร่โครงงานที่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ สื่อ

สิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ เสียงตามสาย เป็นต้น 

      โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ

ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพให้กับนักเรียน มีการเผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การจัดทำรายงาน 

การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน การนำเสนอผลงานของโรงเรียน เป็นต้น   

 6.4 มีความพร้อมในการบริหารจัดการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม 

      โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารจัดการคุณภาพภายในโรงเรียน การจัดการด้านสถานที่ และมี

บุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม 

 6.5 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 

      โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เกี ่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ทั้งการบริหารจัดการ และการจัด

กิจกรรม อาทิ กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ  วันสุนทรภู่  แห่เทียนวันเข้าพรรษา  

วันมาฆบูชา วันไหว้ครู กิจกรรมน้อมรับพระบรมราโชวาท ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายอาสาพัฒนาสังคม เป็นต้น 
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- มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ 

  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  

 

           คำสั่งแต่งตั้ง 
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           แผนพัฒนาและแผนปฏบิัติการของโรงเรยีน 

ภาคผนวก ค 

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) 

- แผนการปฏิบัติการประจำปี 

- แผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ  

ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

(SWOT Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

S : Strong ( จดุแข็ง ) 

1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิต  สุขนิสัยที่ดี   

   มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   

   รักการเรียนรู้  คิดเป็น  ทำเป็น 

2. ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่    

   รับผิดชอบ  มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 

3. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ  มีความสามารถในการบริหาร  

   จัดการ  มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน 

W : weak ( จุดอ่อน ) 

1. การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   ของผู้เรียน 

ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 

O : Opportunity ( โอกาส ) 

1. ชุมชนมีความเชื่อม่ันในการจัดการของสถานศึกษา 

2. องค์กรภายนอก  ชุมชน  ผู้ปกครอง พร้อมให้ความ 

   ช่วยเหลือสถานศึกษา 

3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  พร้อมให้  

   ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำการจัดการศึกษา 

4. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอยู่ 

   ใกล้สถานศึกษาจำนวนมาก 

T : threat ( อปุสรรค ) 

1. การคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร  เนื่องจาก 

    สถานศึกษาไม่อยู่ติดถนนสายหลัก  ไม่มีรถประจำ 

    ทางผ่าน 

2. ผู้ปกครองมีสถานภาพทางสังคมและแนวคิด   

   ความเชื่อที่แตกต่างกัน เป็นอุปสรรคต่อการดูแล 

   ช่วยเหลือผู้เรียน 

3. มีแหล่งอบายมุขอยู่ใกล้สถานศึกษาจำนวนมาก 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

                   “มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และความรู้สู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย” 

พันธกิจ  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม และความรู้ตามมาตรฐานสากล  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

                    พอเพียง บนพ้ืนฐานความเป็นไทย และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ 

อัตลักษณ์      “ความเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้” 

เอกลักษณ์        “โรงเรียนวิชาการ” 

 

เป้าหมาย (Goals) 

1.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ มีสำนึกในความเป็นไทย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ      

      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และสามารถอยู่ใน 

      สังคมอย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

2.   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านการประเมินระดับชาติอยู่ในระดับดี มีทักษะเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถ 

      ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ในอัตราสูงหรือมีผลการเรียนรู้ที่สามารถถ่ายโอนไปสู่นานาชาติได้ 

3.   ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สามารถผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโลก 

4.   ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุนทรียภาพ    

5.   ครูมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีคุณภาพทางวิชาการ สามารถใช้ 

       กระบวนการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 

6.   โรงเรียนจัดหลักสูตรอย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัด  

      และศักยภาพ ตามความต้องการของผู้เรียน 

7.   โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแบบมีส่วนร่วม 

8.   โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

     คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) และมาตรฐานสากล 
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กลยุทธก์ารพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  จิตสาธารณะสุขพลานามัยสมบูรณ์และสุนทรียภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมความร่วมมือของผู้ปกครอง  ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอย่าง 

                    กว้างขวางและท่ัวถึง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 1. ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดย

การกำหนดโครงการพัฒนาที่ตั้งเป้าหมายวัดผลชัดเจนในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์แต่ละปี มีการประเมินตรงตามเป้าหมาย

และพัฒนาเพิ่มข้ึนในแต่ละปีจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

  2. ทำโครงการเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย  จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการดำเนินงาน

ของสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและก้าวสู่สากล 

 3. กำหนดแนวทางการพัฒนาด้านวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน  

รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดทำบันทึกหลังสอน และบันทึกการสอนซ่อมเสริม ฯลฯ ที่ชัดเจน 
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กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  จิตสาธารณะสุขพลานามัยสมบูรณ์และสุนทรียภาพ 

 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี../ 

ตัวบ่งชี้ที่...) 

1.โครงการส่งเสริมผูเ้รียนมี

คุณธรรม จรยิธรรม  

มีจิตสาธารณะ และมสีำนึก

ความเป็นไทย 

1. เพื่อสร้างภูมิคุม้กันทางสังคม

ให้แก่นักเรียนโดยให้มีคณุธรรมและ

จริยธรรม 

2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก คตินิยม 

และคณุค่าของความเป็นไทย 

3. เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณี

วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

1.  ด้านปริมาณ  นักเรียนจำนวน 

2,981 คน 

2.  ด้านคุณภาพ  นักเรียนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 85 มีการพัฒนา

ตนเองทั้งร่างกาย สติปญัญา 

สามารถอยู่ร่วมกันและทำงาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ในระดับดีขึ้นไป 

มฐ. 1 

 

 

2.โครงการส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ี

สุนทรียภาพ ด้านดนตรี 

ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา  

มีสุขภาพกาย สุขภาพจติที่ดี

ปลอดสิ่งเสพตดิ 

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการมี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี

2. เพื่อส่งเสรมิให้บุคลากรใน

โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจติ

รวมทั้งนำความรูสู้่สังคม 

1.  ด้านปริมาณ   นักเรียนใน

โรงเรียน จำนวน 2,981 คน และ

บุคลากร 

2.  ด้านคุณภาพ  นักเรียนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 85 มีสุนทรียภาพด้าน

ดนตรี ศลิปวัฒนธรรม และกีฬามี

สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี ปลอด

สิ่งเสพตดิ 

มฐ. 1 

3.  โครงการส่งเสริมนักเรียน

ให้มีสวัสดิภาพและคณุภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

 

1.  เพื่อให้นักเรียนตระหนักในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง 

2.  เพื่อให้นักเรียนมีสวสัดภิาพและ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

1.  ด้านปริมาณ   นักเรียน

จำนวน 2,981 คน 

2.  ด้านคุณภาพ  นักเรียนมี

สวัสดภิาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

มฐ. 1  
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กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมความร่วมมือของผู้ปกครอง  ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง 

       และท่ัวถึง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย  

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

(มฐ.ท่ี../ 

ตัวบ่งชี้ที่...) 

โครงการส่งเสริมใหผู้้ปกครอง 

ชุมชนและผู้เกีย่วข้องมีส่วน

ร่วมให้ความร่วมมือในการจดั

การศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 

1. ระดมสรรพกำลังท้ังภาครัฐ 

เอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษา

ทั้งภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ เข้ามามสี่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบ

การประชาสัมพันธ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2.  สร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชน 

สถาบันการศึกษาในการจัด

การศึกษา 

1.  ด้านปริมาณ  เครือข่าย

ผู้ปกครอง องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน

ทั้งภายในและระหว่างประเทศมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร้อย

ละ 90 

2.  ด้านคุณภาพ  เครือข่าย

ผู้ปกครอง องค์กรวิชาชีพ 

สถาบันการศึกษา ภาครัฐ เอกชน

ทั้งภายในและระหว่างประเทศมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดย

ผ่านระบบการประชาสมัพันธ์อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

มฐ. 3 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

มฐ.ท่ี../ 

ตัวบ่งชี้ที่...) 

1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผู้เรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน

ในทุกกลุ่มสาระฯสูงขึ้นอย่างน้อย  

ร้อยละ 5 

1.  ด้านปริมาณ   นักเรียน  

จำนวน 2,981 คน 

2.  ด้านคุณภาพ  นักเรียนมี

ทักษะทางด้านวิชาการดีขึ้น 

มฐ. 1,2,3 

 

 

2. โครงการส่งเสรมิศักยภาพ

ผู้เรยีนสู่ประชาคมอาเซียน

และมาตรฐานสากล 

1. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุน

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการและศลิปะดนตรีกีฬา 

2. เพื่อพัฒนาความสามารถนักเรยีน

ในด้านต่างๆให้เต็มศักยภาพเป็นที่

ประจักษ์ในระดับประเทศและสู่

สากล 

1.  ด้านปริมาณ   นักเรียน

จำนวน  2,981 คน 

2.  ด้านคุณภาพ  นักเรียนได้รบั

การส่งเสริมและสนับสนุนในการ

เข้าร่วมประกวดแข่งขันทั้งด้าน

วิชาการ และศลิปะ ดนตรี กีฬา 

เน้นการพัฒนาความสามารถเตม็

ศักยภาพสูส่ากล 

มฐ. 1,2,3 

 

 

3.โครงการส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ี

ทักษะในการใช้ภาษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศจาก

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

1.  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้

ภาษาที่ 2 

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่ง

เรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

1.  ด้านปริมาณ นักเรียน 

จำนวน 2,981คน  

2.  ด้านคุณภาพ  นักเรียน พูด

ภาษาที่ 2 ได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 

(ในโครงการ)  และสามารถสืบค้น

สารสนเทศจากแหล่งเรยีนรูไ้ด้ตาม

เกณฑ ์

มฐ. 1 

 

 

4.โครงการสนับสนุนครูเป็นครู

มืออาชีพและมีคณุภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

1. เพื่อให้ครูมีประสบการณต์รง มี

ภูมิรูส้มกับความเป็นครูและมี

วิสัยทัศน์กว้างไกล 

2. เพื่อส่งเสรมิความสามัคคีให้

เกิดขึ้นในหมู่คณะมีความเป็น

กัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน 

3. เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจในการ

ทำงาน 

4. เพื่อให้ครูเพิ่มศักยภาพในการ

ทำงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทำ

ให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

1.  ด้านปริมาณ   ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษา 220 คน 

2.  ด้านคุณภาพ 

2.1   ครูมีประสบการณ์ตรง มี

วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถจัด

บรรยากาศสภาพแวดล้อม และ

อำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกดิ

การเรยีนรู้ และมีความรอบรู ้

2.2   ครูมีขวัญ และกำลังใจใน

การปฏิบัตหิน้าท่ี ทำให้มีศักยภาพ

และคณุภาพเพิม่ขึ้น 

มฐ. 3 
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โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

มฐ.ท่ี../ 

ตัวบ่งชี้ที่...) 

5.โครงการพัฒนาโรงเรียนให้

ผ่านการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 

1. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานศักยภาพ

ตามความคาดหวังท่ีกำหนดไว ้

3. เพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาของ สมศ. 

ด้านปริมาณ/ด้านคุณภาพ 

1.ครูผู้ปกครอง และนักเรียน ร้อย

ละ 90 เห็นความสำคัญของการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

2.ครูจำนวน182 คนและนักเรียน

2,981 คนให้ความร่วมมือ

ดำเนินการตามมาตรฐานและ    

ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้

บรรลตุถุประสงค ์

มฐ. 2 

 

6.โครงการตามรอยพระยุคล

บาท 

1. เพื่อให้นักเรียนและครูเข้าใจหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม 

2. เพื่อให้นักเรียนเจริญรอยตามพระ

ยุคลบาท 

1.  ด้านปริมาณ  นักเรียนและครู

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 มีความ

เข้าใจเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับดีขึ้นไป 

2.  ด้านคุณภาพ นักเรียนและครู

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้

ตอบสนองพระราชดำริและตาม

รอยพระยคุลบาท 

มฐ. 2 

 

 

7.โครงการพัฒนาภมูิทัศน์และ

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ และบรรยากาศที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้ง  ภายใน

ห้องเรียน แหล่งเรียนรูต้่างๆ 

ภายนอกห้องเรียน   

1.  ด้านปริมาณ   จำนวน

นักเรียนจำนวน 2,981 คน 

2.  ด้านคุณภาพ  โรงเรียนมี      

ภูมิทัศน์ และบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรยีนรู ้

มฐ. 2 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณและ

คุณภาพ) 

ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน

การศึกษา 

ของสถานศึกษา 

มฐ.ท่ี../ 

ตัวบ่งชี้ที่...) 

1. โครงการสนับสนุน และ

พัฒนาประสิทธิภาพของ

การบริหารทั่วไป /

งบประมาณ/  วิชาการ

และบุคคล 

1. จัดหาวัสดุ อุปกรณต์่างๆตาม

ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 

2. สร้างขวัญและกำลังใจให้ครูและ

บุคลากรตามความเหมาะสม 

3. พัฒนางานของกลุ่มบริหารงานทั้ง 

4 ฝ่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

1.  ด้านปริมาณ   ครูและ

บุคลากรจำนวน 220 คน นักเรียน

จำนวน  2,981  คน 

2.  ด้านคุณภาพ  ครู บุคลากร

และนักเรียนมีความพึงพอใจ

มากกว่าร้อยละ 80 

มฐ.2 

 

 

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

เครือข่าย และสารสนเทศเพื่อ

การบริการ 

 

1. กลุ่มสาระฯวิชามีICTใช้ในการ

เรียนการสอน 

2. บริการสารสนเทศให้กับนักเรยีน 

ครู บุคลากรได้อย่างเพียงพอ 

 

 

1. ด้านปริมาณ   มี ICT บริการ

นักเรียน 2,981  คน และครู 

บุคลากรทางการศึกษา 220 คน 

2.  ด้านคุณภาพ  นักเรียนและครู 

พร้อมท้ังบุคลกรทางการศึกษา

มากกว่า ร้อยละ 80 มีความ         

พึงพอใจในการให้บริการ

สารสนเทศ 

มฐ. 2 
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งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ 2563 

 งาน/โครงการ  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีสำนึกความเป็นไทย 

แผนงานหลักด้าน 

 � โอกาสทางการศึกษา            5 คุณภาพการศึกษา        � ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา(3 มาตรฐาน) 

 มาตรฐานที ่1  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ สพม.2  

   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครอง 

  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย 

 สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และ 

สุนทรียภาพ 

สอดคล้องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

5 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   

5 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

5 3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
5 4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงแลทางอ้อม 

5 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม   

5 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

5 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

5 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ 

5 9. มีสติ รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 9 

5 10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ           

         รัชกาล ที่ 9 รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจำหน่าย และพร้อมขยาย         

         กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

5 11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ      

         บาปตามหลักของศาสนา 

5 12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ลักษณะงาน/โครงการ              � งาน/โครงการใหม่              5 งาน/โครงการต่อเนื่อง   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผิดชอบ   นายกิตติศักดิ์  วันงาม 

ระยะเวลาดำเนินการ   ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี  

คนเก่ง อยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข  และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง  ค้นพบความสามารถ  ความถนัดของ

ตนเอง  ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  ศีลธรรมจริยธรรม  รู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ  บำเพ็ญประโยชน์ให้

ชุมชน สังคม ประเทศไทย และต้องการพัฒนาเพื่อสนองกลยุทธ์เสริมสร้างให้ผ้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม จิต

สาธารณะสุขพลานามัยสมบูรณ์และสุนทรียภาพ 

จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้โดยมีกิจกรรมที่จะจัดทำ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์จากการ

ปฏิบัติจริง  อันจะส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อสังคม  ประเทศชาติ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนโดยให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 2.2 เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึก คตินิยม และคุณค่าของความเป็นไทย 

 2.3 เพ่ืออนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

3. เป้าหมาย 

          3.1  ด้านปริมาณ   นักเรียนจำนวน 2,981 คน 

          3.2  ด้านคุณภาพ  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีการพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย สติปัญญา สามารถอยู่ 

      ร่วมกันและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ในระดับดีขึ้นไป   

4.  ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและสิ้นสุด) 

                    1 ต.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2563 

5. สถานที่ดำเนินการ 

1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

2. แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
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6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ดำเนินการประชุม

จัดทำแผนของแต่ละ

กิจกรรม 

 

             กลุ่มสาระฯ

และกลุ่ม

งานทุกกลุ่ม 

2. กิจกรรมวันพ่อ

แห่งชาติ 

นักเรียน

ทุกคน 

-             กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่มสาระฯ

สังคมศึกษา 

3. กิจกรรมพิธีถวาย

พระพรชัยมงคล แด่ 

พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลง

กรณฯ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว 

นักเรียน

ทุกคน 

-             

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

4. กิจกรรมพิธีไหว้ครู นักเรียน

ทุกคน 

-             กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

5. กิจกรรมพิธี

ประดับเข็มมงกุฏ   

ขัติยราชนารีฯ 

นักเรียน 

ม.4 ทุกคน 

20,000 

เงิน

รายได้ฯ 

            
กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

6. กิจกรรมค่าย

ส่งเสริมคุณธรรม-

จริยธรรม 

.ม.1 และ ม.4 

 

 

 

นักเรียน 

ม.1  

และ 

ม.4 

 

420,000

งบ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

            

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 
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กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

7. กิจกรรมพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพัน

ปีหลวง  

(วันแม่แห่งชาติ) 

นักเรียน

ทุกคน 

-             

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่มสาระฯ

สังคมศึกษา 

8. กิจกรรมพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้า

สุทิดา พัชรสุธาพิมล

ลักษณ พระบรม

ราชินี 

นักเรียน

ทุกคน 

-             

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่มสาระฯ

สังคมศึกษา 

9.วันสถาปนาลูกเสือ

แห่งชาติ 

ลูกเสือ 

และ 

เนตรนารี 

ทุกคน 

2,500 

งบ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

            

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

10.วันวชิราวุธและพิธี

เข้าประจำกองลูกเสือ

วันวชิราวธุ 

        

480 คน 

 

 

4,000 

งบ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

            

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

11.กิจกรรมลูกเสือ

ต้านภัยยาเสพติด 

ลูกเสือ 

และ 

เนตรนารี 

 

- 

            กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 
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กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

12. กิจกรรมเข้าค่าย

พักแรมลูกเสือกลุ่ม

เบญจบูรพา 

"เทอดพระเกียรติองค์

พระประมุขคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ" 

ลูกเสือ 

และ 

เนตรนารี

กลุ่มเบญจ

บูรพา 

84,000 

งบ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

            

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

13.กิจกรรมแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรม

นักเรียนเพื่อพัฒนา

ทักษะและส่งเสริม

ความเป็นเลิศทางการ

จัดการค่ายพักแรม

ลูกเสือ 

ลูกเสือ 

และ 

เนตรนารี 

8,000 

งบ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

            

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

14. กิจกรรมการฝึก

ภาคสนามนักศึกษา

วิชาทหาร 

นักเรียนที่

เข้าร่วม

โครงการ 

12,000 

 

            กลุ่มสาระฯ

สุขศึกษา 

และพล

ศึกษา 

15.กิจกรรมวันเด็ก นักเรียน

ทุกคน 

 -             กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

16. กิจกรรมปัจฉิม

นิเทศนักเรียน ม.3, 

และ ม.6 

นักเรียนม.

3,ม.6 

-             
กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

17. กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียน  

ม.1 และ  ม.4 

นักเรียน 

ม.1,ม.4 

70,000             
กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

18. กิจกรรมเยาวชน

ไทยให้โลหิต (บริจาค

โลหิต 2 ครั้ง/ปี) 

ครูและ

นักเรียน 

-             

งานอนามัย 
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กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

19. กิจกรรมวัน

สำคัญทางศาสนา/ 

สืบสานปณิธานทำ

ความดี 

ครู และ

นักเรียน 

-             

กลุ่มสาระฯ

สังคมศึกษา 

20. กิจกรรมอบรม

นักเรียนผู้นำ 

นักเรียน

100คน 

130,000 

งบ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

            

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

21. กิจกรรมงาน 

คณะสี 

นักเรียน

ทุกคน 

77,000             กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

22. กิจกรรมเด็กดีศรี 

     นวมินทร ์

นักเรียน

ทุกคน 

-             กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

23. กิจกรรมอบรม

กองร้อยพิเศษ 

นักเรียน 

50 คน 

3,000 

งบ

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

            

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

24.ส่งเสริมประชา 

ธิปไตย 

นักเรียน

ทุกคน 

-             กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

25.กิจกรรมน้อมรับ

พระบรมราโชวาท 

นักเรียน

ทุกคน 

-             กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

26. กิจกรรมสภา

นักเรียน 

สภา

นักเรียน 

-             กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 
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กิจกรรม/ขั้นตอน เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

27.ประเมินผลการ

ดำเนินงาน 

 - แบบประเมินผล  

 - สรุปผลการ

ดำเนินงานของแต่ละ

กิจกรรม 

               

 

7.งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด  830,500.00  บาท  แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

วงเงินงบประมาณ 

เงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายรายหัว 

(บาท) 

เงินรายได้ฯ 

เงินอุดหนุน 

งบกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน  

(บาท) 

หมายเหตุ 

จำนวนเงินทั้งสิ้น 159,000.00 20,000.00 651,500.00  

 

8.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล,กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,กลุ่มสาระฯศิลปศึกษา,งานอนามัย, 

งานธนาคาร 

9. การประเมินผล 

 1.สังเกต  2.สอบถาม 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติ  

ได้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะนำไปสู่การเพ่ิม 

พลเมืองที่ดีของชาติ 

11.  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

           นักเรียนเกิดความตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม นำไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนผังการพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      ผลการประเมินคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน 

ภาคผนวก ง 

-  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
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           โครงงานคุณธรรม 

ภาคผนวก จ 
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โครงงานคุณธรรม (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ) ปี 2563 

1.  ชื่อโครงงาน  ตรรกะวิบัติ  

2. ผู้รับผิดชอบ   นักเรียนระดับชั้น  ม.2/4 

3. ท่ีปรึกษาโครงงาน 

 3.1 นางสาวกมลชนก  เทศเวช 

 3.2 นางสาวทิพสุดา  เธียรถาวร 

4. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

  จากการดำเน ินช ีว ิตประจำว ันของน ักเร ียนช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  2 / 4  ป ีการศ ึกษา  2563                       

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พบว่านักเรียนใช้เวลาส่วนมากกับโลกออนไลน์ ทั้งนี้เนื่องจาก

เศรษฐกิจ ชีวิตและสังคมปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นักเรียนจึงได้รับอิทธิพลจากสื่ออย่างต่อเนื่อง โดยขาด

การคิดและวิเคราะห์สื่ออย่างเท่าทัน  

  จึงทำให้บางครั้ง นักเรียนห้อง ม.2/4 ขาดการใช้เหตุผลที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล รวมถึงการกล่าวอ้างหรือ

บิดเบือนประเด็นต่างๆโดยไม่คำนึงถึงความสัตย์จริง คำสัตย์สัญญารวมถึงประพฤติต่อตนเองและผู้อ่ืนตรงตามความ

เป็นจริง 

          ดังนั้น กลุ่มของข้าพเจ้า จึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงงานคุณธรรม เรื่อง ตรรกะ

วิบัติ  ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความซื่อสัตย์ การพูดข้อเท็จจริง การรักษาคำพูด การ

ปฏิบัติตามที่ให้คำสัตย์สัญญา  รวมถึงการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน การประพฤติต่อตนเองและผู้อื่นตรงตามความ

เป็นจริง ทั้งด้านกาย วาจา ใจ 

5. วัตถุประสงค ์

 5.1 ด้านความรู้   

  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดเชิ งวิพากษ์ Critical Thinking  ตัวอย่างตรรกะ

วิบัติ การรู้เท่าทันสื่อ ความหมายและคุณค่าของความซื่อสัตย์ต่อการสื่อสารด้วยคำพูด 

 5.2 ด้านกระบวนการ 

  เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมแสดงออกทางความคิด การกระทำอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการแสดงความ

คิดเห็นผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ หรือการตั้งคําถามบนพื้นฐานของเหตุผลและความจริงมาประกอบกับการ

ตัดสินใจอย่างซื่อสัตย์และมีเหตุผลตามข้อเท็จจริง 
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 5.3 ด้านเจตคติ 

  เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ การพูดข้อเท็จจริง การรักษาคำพูด การ

ปฏิบัติตามที่ให้คำสัตย์สัญญา  รวมถึงการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน การประพฤติต่อตนเองและผู้อื่นตรงตามความ

เป็นจริง ทั้งด้านกาย วาจา ใจ 

6. ปัญหา 

  นักเรียนห้อง 2/4 จำนวน 36 คน อยู่ในช่วงวัยเด็ก คือเยาวชนซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศ โดย

สภาพสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดความเสื่อมถอยทางคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีในการ

สื่อสาร ที่เป็นการสื่อสารทางเดียว จากการเชิญชวน โฆษณา กล่าวอ้าง รวมถึงการนำเสนอเพียงด้านเดียว อาจ

นำเสนอข้อมูลที่ขาดความจริงหรือมีความสัตย์จริงแค่บางส่วน  ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุที่ทำให้ สังคมไทยก้าวไปสู่จุด

วิกฤตได้ 

7. สาเหตุของปัญหา 

  นักเรียนห้อง 2/4 เกือบ 80% ใช้สื่อเทคโนโลยีตลอดเวลา เมื่อได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วจึงขาดการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ถึงเหตุและผล จึงทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ส่งผลต่อการแสดงออกต่อตนเองและ

ผู้อื่นที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

 8.1 เชิงปริมาณ 

  น ักเร ียนโรงเร ียนนวม ินทราช ิน ูท ิศ เตร ียมอ ุดมศ ึกษาน ้อมเกล ้า ช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่2/4 . 

ปีการศึกษา2563 จำนวน  36  คน 

 8.2 เชิงคุณภาพ 

  น ักเร ียนโรงเร ียนนวม ินทราช ิน ูท ิศ เตร ียมอ ุดมศ ึกษาน ้อมเกล ้า ช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่ 2/4  

ปีการศึกษา2563 ทุกคนมีส่วนรวมร่วมในการวิเคราะห์สังเคราะห์ต่อข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารต่าง ๆ สามารถตั้ง

คําถาม บนพื้นฐานของเหตุผลและความจริง เห็นคุณค่าของการเคารพความคิดเห็นของผู้ อื่น การรักษาคำพูด การ

ปฏิบัติตามที่ให้คำสัตย์สัญญา  และรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเอง  

 

  เป้าหมายระยะสั้น (ภายในภาคเรียนนี้)  นักเรียนเริ่มแยกประเภทของการสื่อสาร การโฆษณา การ

วิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากสื่อต่างๆ รวมถึงเข้าใจถึงจุดประสงค์ของสื่อท่ี ถูกนำเสนอออกมา 

 

  เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 1 ปี)  นักเรียนสามารถสะท้อนย้อนคิด ตรวจสอบความคิดของตัวเอง หรือ

ข้อถกเถียงอย่างมีคุณภาพโดยปราศจากตรรกะวิบัติ ควบคู่กับความซื่อสัตย์ต่อความคิดและการกระทำของตนเองที่

แสดงออกท้ังกาย วาจา ใจ 
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9. วิธีการแก้ไขปัญหา 

 ครูจัดกิจกรรมสอดแทรกผ่าน เกมส์ และกระบวนการในคาบคุณธรรม ระดับชั้น ม.2 ทุกวันพุธคาบ 8  

กิจกรรม “สโลแกนของโฆษณา” 

- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน 6 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แต่ละกลุ่มจะได้ชมคลิปโฆษณาสั้นๆ รวมถึงฟังสโลแกน

ของโฆษณา เช่น “ มิตรคู่เรือน..เพ่ือนครูครัว” ครูให้เด็ก ๆ แต่ละกลุ่มทายว่าเป็น สโลแกนของสินค้า

ตัวใด 

- ครูเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มแสดงความเห็นว่า...เหตุใดเราจึง ทราบว่ามันคือสินค้าตัวนี้ 

- ครูสรุปขั้นตอนและเทคนิคของการผลิตสื่อโฆษณา  

กิจกรรม “Yes or No” 

  -    ครูแบ่งฝั่งของห้องเรียน มีฝั่ง Yes และ ฝั่ง No 

  -    ครูอ่านข่าวสั้นๆ และให้นักเรียนตัดสินใจว่าข้อมูลข่าวที่ครูเล่าใช่ หรือไม่ผ่านการเดินไปเลือกฝั่ง 

-    ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละฝั่งแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงของแต่ละฝั่ง  

     เพ่ือให้เกิดการยอมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นภายในห้องแบบไม่ใช้การตัดสินหรือเอาชนะ 

กิจกรรม “Prison break” 

- ครูจำลองสถานการณ์ว่าทุกคนเป็นนักโทษมีความผิดและต้องได้รับโทษ 

- นักเรียนแต่ละคนจับคู่  

- เมื่อได้คู่ แต่ละคู่ของนักเรียนต้องโดนแยกฝั่งA และฝั่ง B 

- ครูจะเสนอทางรอดให้นักโทษทุกคน ผ่านเงื่อนไข 3 ข้อ  

- แต่ละคนสามารถเลือกเง่ือนไขได้ 1 ข้อ เพ่ือพ้นโทษ  

- แต่ละคู่มา หงายการ์ดหน้าห้องว่าตนเองเลือกเงื่อนไขข้อใด  

- ครูอธิบายหลักเหตุและผลของเกมส์นี้ เพื่อให้นักเรียนได้เจอบรรยากาศที่ถูกบีบบังคับให้ตัดสินใจ

เลือกเพ่ือสิ่งที่ดีที่สุดให้ตนเอง  

กิจกรรม “Think pair share” 

- ให้นักเรียนจับคู่ 2 คน 

- ครูกำหนดหัวข้อการแลกเปลี่ยนพูดคุย เช่น เหตุการณ์ใดท่ีนักเรียนรู้สึกภูมิใจมากท่ีสุด  

- นักเรียนเริ่มแลกเปลี่ยนกันในคู่ และสลับกันในกลุ่ม และแชร์กันในห้อง 

- ครูเข้าสู่หัวข้อ “ตรรกะวิบัติ” ผ่านบัตรคำ ให้นักเรียนได้เลือก เช่น ผู้ชายหล่อมักเจ้าชู้  , ขับรถแบบ

นี้คนกรุงเทพแน่เลย ฯลฯ 

- ครูให้นักเรียนเริ่มแชร์ความคิดเห็น 

- ครูอธิบายความหมายของ ตรรกะวิบัติ พร้อมยกตัวอย่าง 
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กิจกรรม “คำที่มักเขียนผิด Online” 

- ครูสร้างห้องประชุมออนไลน์ทางMeet และห้องประชุมย่อย 

- ครูมอบหมายนักเรียน 5 คนเป็น Admin ประจำห้องประชุมย่อยเพ่ือทำการจับเวลาเพ่ือน ในการพูด

แสดงความคิดเห็นประเด็นต่างๆจนครบทุกคน 

- ครCูHECK-IN ผ่านเกมส์ คำท่ีมักเขียนผิด 

- ครูให้นักเรียนเข้ากลุ่มย่อย ผ่านการกดลิ้งค์ประกาศgoogle slide ใน Google classroom ห้อง 2/4 

- ครแูจกบัตรคำให้แต่ละห้องประชุมย่อย 

- ทุกกลุ่มใช้เวลา 15 นาทีเพ่ือระดมความคิดเห็น 

- ทุกคนกลับมาห้องประชุมรวม ละนำเสนอทีละกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความเห็นกันในห้องรวม 

- ครูให้ความรู้เพ่ิมเติมเรื่อง ตรรกะวิบัตร 

- สรุปกิจกรรมและทำแบบประเมิน 

10. หลักธรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ 

  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า  “ความซื่อสัตย์สุจริตเป็น

พื้นฐานฐานของความดีทุกอย่าง เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นใน ตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มี

ประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง” 

11. ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ 

 ; ซื่อสัตย์สุจริต 

  พฤติกรรมบ่งชี ้เชิงบวก นักเรียนร้อยละ 80  ขึ ้นไปนักเรียนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง

สร้างสรรค์ พูดในสิ่งที่เป็นความจริงและเป็นประโยชน์ สามารถทำงานได้ด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจถูกต้อง ทำการ

ต่อต้านการทุจริต การบิดเบือนความจริงจากสื่อทุกรูปแบบ และผลการเรียนอยู่ในระดับปกติ ผ่านเกณฑ์ 

12. วิธีการวัดและประเมินผล 

วัตถุประสงค์ วิธีการวัดผล เครื่องมือที่ใช้   ระยะเวลาที่วัดผล 

ด้านความรู้ 

 

 

 

เกมส์ กิจกรรม กระบวนการ 

เพื่อนสอนเพื่อน และมี

นักเรียนแกนนำคอยสังเกต 

บันทึกผล 

แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อน 

และแบบประเมินตนเอง 

 

 

 

10 กรกฎาคม 2563 

ถึง 

28 มีนาคม 2564 

ด้านกระบวนการ 

 

 

ประเมินจากการการทำงาน

ของนักเรียนด้วยตนเอง 

แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อน 

ด้านเจตคต ิ

 

 

ประเมินจากการการทำงาน

ของนักเรียนด้วยตนเอง 

แบบบันทึกการทำงานของ

นักเรียนด้วยตนเอง 



โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 64 

 

ภาคผนวก 

    
นักเรียนม.2/4 แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนในห้องอย่างสร้างสรรค์  

ผ่านการวิเคราะห์จากสมาชิกในห้องเรียน ในคาบเรียนคุณธรรม 

          
ครูผู้เป็นเพียงแค่คนแนะนำ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการดำเนินกิจกรรม

   
นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมจากกิจกรรมที่ส่งเสริม ด้านการคิดเชิงวิพากษ์ 
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นักเรียนทุกคนได้รับบัตรคำ เพ่ือตัดสินใจแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานความจริง 

   
นักเรียนร่วมกันเรียนรู้ ผ่านการจำลองสถานการณ์ 

   
 

แต่ละกลุ่มได้เขียน คิด และ ถกเถียงอย่างมีเหตุและผลบนพ้ืนฐานของความจริง 
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ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  การทำงานด้วยตนเอง การสื่อสารด้วยความจริงต่อตนเองละผู้อ่ืน 

 

กิจกรรมในช่วงโรงเรียนมีการจัดการสอนออนไลน์ในช่วง COVID-19 

 

 
            ครูสร้างห้องประชุมออนไลน์ทางMeet และห้องประชุมย่อย 
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ครูกมลชนกและครูทิพสุดา มอบหมายนักเรียน 5 คนเป็น Admin ประจำห้องประชุมย่อยเพ่ือทำการจับเวลา

เพ่ือน ในการพูดแสดงความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ จนครบทุกคน 

 

    
แต่ละห้องประชุมย่อย จะได้บัตรคำหรือสถานการณ์ที่แตกแต่งกัน 



โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 68 

 

 
ทุกคนกลับมาห้องประชุมรวม ละนำเสนอทีละกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความเห็นกันในห้องรวม ครูให้ความรู้เพิ่มเติม

เรื่อง ตรรกะวิบัตร และสรุปกิจกรรม 

 

 

 
แบบประเมินท้ายคาบ 
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แบบประเมินท้ายคาบ 

 

    
 

 

แบบประเมินโดยครูเป็นผู้ปะเมินครั้งท่ี 1 และ 2 
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ตารางเปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ในตนเองของนักเรียนชั้น ม.2/4          

   ปีการศึกษา 2563  

เลขที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล 
ประเมินโดยเพื่อน (%) 

เพ่ือน(คน) 
5 4 3 2 1 

1 18856 เด็กหญิงเฌอ บุญศรี 42.9 34.3 17.1 0 5.7 35 

2 18941 เด็กชายภูมิภัทร งามลักษณ์ 54.3 31.4 14.3 0 0 35 

3 18942 เด็กชายภัทรพล แก้วอุดม 20.0 28.6 28.6 22.9 0 35 

4 18943 เด็กหญิงพัสวีรักษ์ เลาหสุรโยธิน 48.6 25.7 22.9 2.9 0 35 

5 18944 เด็กชายกันตพัฒน์ มณีนวล 31.4 37.1 17.1 11.4 2.9 35 

6 18945 เด็กหญิงปพิชชา 
เทพชัยวรกำ

แหง 
51.4 31.4 17.1 0 0 35 

7 18946 เด็กชายรัชยพล แซ่ติ้ง 22.9 17.1 37.1 20.0 2.9 35 

8 18947 เด็กชายจิรัฏฐ์ รุ่งวรโศภิต 28.6 31.4 25.7 11.4 2.9 35 

9 18948 เด็กหญิงศุจิภา ศุขพิมาย 48.6 42.9 8.6 0 0 35 

10 18949 เด็กหญิงฐิตาพร พรหมพันใจ 34.3 40.0 20.0 5.7 0 35 

11 18950 เด็กหญิงธัญชนิต สันเต๊ะ 60.0 28.6 2.9 5.7 2.9 35 

12 18951 เด็กหญิงณัฐธิดา คุ้มสุวรรณ 65.7 17.1 11.4 2.9 2.9 35 

13 18952 เด็กชายโชยดิษฐ์ มณีโชติ 20.0 28.6 37.1 11.4 2.9 35 

14 18953 เด็กชายชัยมงคล ชมัฒพงษ์ 31.4 28.6 37.1 2.9 0 35 

15 18954 เด็กหญิงณัฐนันต์ คำสอน 62.9 22.9 14.3 0 0 35 

16 18955 เด็กชายปุณยวีร์ แก้วสาธร 28.6 45.7 22.9 2.9 0 35 

17 18956 เด็กชายเตชินท์ ขวัญกิจสกุลวีระ 17.1 42.9 28.6 8.6 2.9 35 

18 18957 เด็กหญิงสิรินภา วะนา 54.3 34.3 8.6 2.9 0 35 

19 18958 เด็กหญิงวรฤทัย มีนชัยนันท์ 40.0 31.4 17.1 8.6 2.9 35 

20 18959 เด็กชายวรรณชัย รัตนวิไล 8.6 31.4 42.9 17.1 0 35 

21 18960 เด็กหญิงอัยยาวีร์ นามวงษ์ 31.4 20.0 42.9 5.7 0 35 

22 18961 เด็กหญิงอภิชญา พงษ์เทศ 45.7 28.6 22.9 2.9 0 35 

23 18962 เด็กหญิงสิริพร ฉุนราชา 51.4 42.9 5.7 0 0 35 

24 18963 เด็กหญิงณภัทร คงยืนยงวาณิชย์ 42.9 31.4 22.9 2.9 0 35 

25 18965 เด็กชายสิรภพ ชีพพานิช 17.1 37.1 40.0 5.7 0 35 

26 18966 เด็กหญิงพิมพ์มาดา จุดแก้ว 42.9 31.4 22.9 2.9 0 35 
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ตารางเปรียบเทียบการประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์ในตนเองของนักเรียนชั้น ม.2/4          

   ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 

เลขที่ รหัส ชื่อ-นามสกุล 
ประเมินโดยเพื่อน (%) 

เพ่ือน(คน) 
5 4 3 2 1 

27 18967 เด็กหญิงนันท์นภัส เลิศเจริญฤกษ์ 54.3 34.3 11.4 0 0 35 

28 18968 เด็กชายดลฤทธิ์ จันทร์เพ็ง 34.3 45.7 17.1 2.9 0 35 

29 18969 เด็กหญิงภัทธิรา เสริฐลือชา 20.0 28.6 34.3 5.7 11.4 35 

30 18970 เด็กชายวรกฤต จันทร์น้อย 14.3 20.0 20.0 31.4 14.3 35 

31 18971 เด็กชายกันตพงศ์ ช่วยมี 28.6 37.1 28.6 2.9 2.9 35 

32 18972 เด็กชายธาดา เสลาโชต ิ 34.3 25.7 37.1 2.9 0 35 

33 18973 เด็กชายอภิเดช บุญสิริ 11.4 17.1 54.3 17.1 0 35 

34 18974 เด็กชายธนภูมิ พ่ึงโพธิ์สภ 11.4 31.4 37.1 17.1 2.9 35 

35 18975 เด็กหญิงภัทรวดี สวนสำราญ 42.9 28.6 20.0 8.6 0 35 

36 18976 เด็กชายอดิเทพ นามพันดุง 34.3 37.1 28.6 0 0 35 

 

สรุป แบบประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน โดยเพื่อนร่วมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2563 

 

** จำนวนนักเรียน 36 คน  คะแนนเต็มคนละ 35 คะแนน 

สรุป แบบประเมินคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน โดยครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศึกษา 2563 

 

 

**ครูจำนวน 2 คน คะแนนเต็มคนละ 35 คะแนน 

ครั้งที่ ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1 รวม คะแนน 

1 451 395 307 88 19 1,260 

2 446 516 257 29 12 1,260 

ครั้งที่ 5 4 3 2 1 รวม 

1 13 29 21 9 0 72 

2 21 30 18 3 0 72 
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โครงงานคุณธรรม (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ)  

ปีการศึกษา 2563 
 

1.  ชื่อโครงงาน           ห้องเรียนน่าอยู่ สะอาดปราศจากขยะ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

3. ที่ปรึกษาโครงงาน . 

 3.1 นางสาวธัชชา  ไตรทอง . 

 3.2 นายอนุรักษ์  ด่านปาน  

4. ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

  จากสภาพห้องเรียนพบว่ามีขยะและสิ่งสกปรกจากการที่นักเรียนนำอาหารเข้ามารับประทานในห้องเรียน  

โต๊ะเก้าอ้ีไม่เป็นระเบียบ  พ้ืนไม่สะอาด ของห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมิ

นทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ซ่ึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวร

ประจำวันที่ได้รับมอบหมายจึงทำให้ห้องเรียนสกปรก ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ทางลบ 

          ดังนั้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงงานคุณธรรม เรื ่อง   

ห้องเรียนน่าอยู่ สะอาดปราศจากขยะขึ้นเพื่อให้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมายซึ่งเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ทางบวก อันแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมที่ดีงาม  

5. วัตถุประสงค์ 

 5.1 ด้านความรู้   

  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 5.2 ด้านกระบวนการ 

  เพ่ือให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 5.3 ด้านเจตคติ 

  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

6. ปัญหา 

  หลังจากการเรียนการสอนห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จะพบขยะและโต๊ะเรียนที่

จัดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย พ้ืนห้องเรียนไม่สะอาด สภาวะแวดล้อมในห้องเรียนมีกลิ่นจากอาหาร เช่น  ขนม เป็นต้น 

มีกลิ่นอับ และมีฝุ่นซึ่งในห้องนั้นติดเครื่องปรับอากาศ  อาจส่งผลในการเพาะเชื้อโรคพวกแบคทีเรีย  หรือเชื้อไวรัสได้  

และยังสร้างภาระการดูแลให้แก่แม่บ้าน นักการภารโรง และเป็นบรรยากาศโดยรวมทีไ่ม่น่ามองภายในโรงเรียน 
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7. สาเหตุของปัญหา 

  7.1 นักเรียนไม่ทำความสะอาดห้องเรียนของตนเองตามหน้าที่เวรประจำวันที่ได้รับมอบหมาย อีกท้ังไม่มี

มาตรการในการปฏิบตัิหน้าที่เวรของนักเรียน นักเรียนจึงขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวรประจำวันของตนเองที่

ได้รับมอบหมาย  

  7.2   นักเรียนทิ้งขยะไม่ถูกที่  และไม่สนใจปล่อยปะละเลยการดูแลความสะอาดทุกคาบเรียน 

  7.3   นักเรียนนำขนมมารับประทานในห้องโดยไม่ได้รับอนุญาต 

8. กลุ่มเป้าหมาย 

  8.1   เชิงปริมาณ 

  นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  ปีการศึกษา 

2563  จำนวน 25 คน 

  8.2   เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5/2 ปีการศึกษา 2563 

พฤติกรรมนักเรียนด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวรประจำวันของตนเองที่ได้รับมอบหมายและร่วมกันดูแลรักษา

ความสะอาด 

  เป้าหมายระยะสั้น (ภายในภาคเรียนนี้)  ระยะเวลา 6 เดือนแรกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ทำ

เวรประจำวันตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

  เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 1 ป)ี   ระยะเวลา 12 เดือน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2  

ทำเวรประจำวันตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด ร้อยละ 100  

9. วิธีการแก้ไขปัญหา 

  9.1 ผู้รับผิดชอบโครงการให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการทำ

เวรประจำวัน และดูแลรักษาความสะอาด 

  9.2 ผู้รับผิดชอบโครงการทำแบบสังเกตพฤติกรรมการทำเวรประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที5่/2แล้วบันทึกส่งครูประจำชั้น 

  9.3 มอบหมายหัวหน้าเวรในแต่ละวันเป็นผู้ตรวจผลปฏิบัติตามแบบสังเกตพฤติกรรมของเวรวันอื่น

สลับกันไป 

  9.4 ครูประจำชั้นสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมเมื่อสิ้นภาคเรียนการศึกษาให้นักเรียนทราบเป็นคะแนน

ตามลำดับ 1-5 

  9.5 ผู้รับผิดชอบโครงการให้รางวัลเวรประจำวันที่ชนะเพ่ือสร้างแรงเสริมให้ปฏิบัติพฤติกรรมและมีการ

พัฒนาพฤติกรรมให้ดียิ่งข้ึนต่อไป 
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10. หลักธรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ 

  10.1 อิทธิบาท 4  ทางไปสู่ความสำเร็จ คือ 

     10.1.1. ฉันทะ การมีใจรักในสิ่งที่ทำ  นักเรียนต้องทำเวรประจำวันตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเต็ม

ใจ โดยไม่มองว่าเป็นการบังคับ จะทำช่วงไหนก็ได้  ตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงวันเวลาเรียนในโรงเรียน  

     10.1.2. วิริยะ ความขยัน หมั่นเพียรในสิ่งที่ทำ นักเรียนต้องทำเวรประจำวันตามที่ได้รับมอบหมาย  

        10.1.3.จิตตะ ความเอาใจใส่ จดจ่อในสิ่งที่ทำ นักเรียนต้องทำเวรประจำวันตามที่ได้รับมอบหมาย  

อย่างเอาใจใส่ ต้องรู้รับผิดชอบต่อเวรของตนในวันที่ตนรับผิดชอบ ไม่ต้องให้ใครมาคอยเตือนหรือบอกว่าต้องทำอะไร  

            10.1.4. วิมังสา ไตร่ตรอง ทบทวน หาเหตุผลในสิ่งที่ทำ  นักเรียนต้องทำเวรประจำวันตามที่ได้รับ

มอบหมายด้วยการมีเหตุและมีผลทำอย่างไร  ที่จะให้ห้องเรียนเรานั้นสะอาด  ปลอดขยะ  น่าอยู่  บรรยากาศดี    

   10.2  มงคลสูตร 38 คือ มงคลข้อที่ 9 การมีวินัย  สอดคล้องกับนักเรียนต้องทำเวรประจำวันตามที่ได้รับ

มอบหมาย  ในส่วนที่นักเรียนนั้นต้องรู้  ระเบียบ กฎ  ข้อบังคับเพ่ือควบคุมพฤติกรรมตนเองทั้งทางกายและวาจา  

เพ่ือให้สังคมน่าอยู่  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ฝึกให้นักเรียนรู้ว่า  การทิ้งขยะให้ถูกท่ี  เคารพการนำอาหารมา

รับประทานในห้องเรียน การร่วมกันดูแลโต๊ะนักเรียนของตนเองให้สะอาดเสมอตลอดเวลา  และการไม่สร้างภาระ

และสิ่งสกปรกแก่ผู้อ่ืนๆ 

11. ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์  

 5 ความรับผิดชอบ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวรประจำวันของ

ตนเอง  และดูแลรักษาความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมาย 

12. วิธีการวัดและประเมินผล 

วัตถุประสงค์ วิธีการวัดผล เครื่องมือที่ใช้   ระยะเวลาที่วัดผล 

ด้านความรู ้

นักเรียนมีความรู้และความ

เข้าใจเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ีไดร้ับ

มอบหมาย 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม กรกฎาคม – มีนาคม 

ด้านกระบวนการ 

นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก

ด้านความรบัผิดชอบต่อ

หน้าท่ีเวรประจำวันของ

ตนเองที่ได้รับมอบหมาย 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม กรกฎาคม – มีนาคม 

ด้านเจตคต ิ

นักเรียนได้รับการปลูกฝัง

คุณธรรม ด้านความ

รับผิดชอบต่อหนา้ที่ท่ีไดร้ับ

มอบหมาย 

การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม กรกฎาคม – มีนาคม 
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แบบสังเกตพฤติกรรม 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวรประจำวันที่ได้รับมอบหมาย 

คำสั่ง  ให้ผู้ตรวจเวรเป็นผู้ใหค้ะแนนผลการปฏิบัติงานการรับผิดชอบ โดยกรอกคะแนนตั้งแต่ 1-5 ตามเกณฑ์ท่ี

กำหนด 

เวร

ประจำ 

วัน 

สัปดาห์ที ่ รว

ม 

รวม

ทั้งหม

ด 

ผู ้

ตรว

จ 

ลงช่ือ หมาย

เหต ุ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

 

จันทร์ 

                      อ   

                     พ  

                     พฤ  

                     ศ  

 

อังคาร 

                      จ   

                     พ  

                     พฤ  

                     ศ  

 

พุธ 

                      จ   

                     อ  

                     พฤ  

                     ศ  

 

พฤหัส 

                           จ   

                     อ  

                     พ  

                     ศ  

 

ศกุร ์

                      จ   

                     อ  

                     พ  

                     พฤ  

 

ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง(คร)ู ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง(คร)ู 

   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2                                      ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

 

 

ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง(คร)ู 

                                    หวัหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 
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เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวรประจำวันที่ได้รับมอบหมาย 

 

5  หมายถึง  สะอาดมากท่ีสุด ไม่มีเศษขยะ ไม่มีกลิ่นอับภายในห้องเรียน  สภาพพ้ืนและกระดานสะอาด  โต๊ะและ

สิ่งของจัดวางอย่างเป็นระเบียบ  ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม รู้หน้าที่และพร้อมเพรียงร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความเต็มใจ  ความสะอาดโดยภาพรวมตลอดท้ังวัน 100 %  

4 หมายถึง  สะอาดมาก มีเศษขยะเล็กน้อย  ไม่เกิน 2 ชิ้น  ไม่มีกลิ่นอับภายในห้องเรียน  สภาพพ้ืนและกระดาน

สะอาด  โต๊ะและสิ่งของจัดวางมีบางส่วนวางไม่เป็นระเบียบ  ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม มีคนไม่ทำหน้าที่  1 

คนโดยไม่มีเหตุผล  หรือมีผู้หลีกเลี่ยงเป็นประจำ 1 คน 

ของการร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ความสะอาดโดยภาพรวมตลอดทั้งวัน 70%   

3 หมายถึง  สะอาดปานกลาง  มีเศษขยะเล็กน้อย  ไม่เกิน 6 ชิ้น  มีกลิ่นอับภายในห้องเรียนเล็กน้อย  สภาพพ้ืนยังมี

บางส่วนมีคราบสกปรกและกระดานสะอาด  โต๊ะและสิ่งของจัดวางมีบางส่วนครึ่งห้องเรียนวางไม่เป็นระเบียบ  

ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม มีคนไม่ทำหน้าที่ก่ึงหนึ่งของสมาชิกในกลุ่ม  

ที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่  ความสะอาดโดยภาพรวมตลอดทั้งวัน 50%   

2 หมายถึง  สะอาดน้อย  มีเศษขยะเล็กน้อย  ไม่เกิน 10 ชิ้น  มีกลิ่นอับภายในห้องเรียนเล็กน้อย  สภาพพ้ืนยังมี

บางส่วนและกระดานสกปรก 

โต๊ะและสิ่งของจัดวางมีบางส่วนเกินครึ่งห้องเรียนวางไม่เป็นระเบียบ  ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม มีคนไม่ทำ

หน้าที่  2 ใน 3 ของสมาชิกในกลุ่ม  

ที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่  ความสะอาดโดยภาพรวมตลอดทั้งวัน 30%   

 

1  หมายถึง ไม่สะอาด (สกปรก) มากท่ีสุด มีเศษขยะจำนวนมาก มีกลิ่นอับภายในห้องเรียน  สภาพพ้ืนและกระดาน

สกปรก  โต๊ะและสิ่งของจัดวางอย่างไม่เป็นระเบียบ  ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม ไม่มีคนทำ  เกี่ยงหน้าที่กัน  

ความสะอาดโดยภาพรวมตลอดทั้งวัน 0%    

     

ผู้ตรวจเวร คือ  หัวหน้าเวรประจำวัน  

ผู้รับรองแบบสังเกตพฤติกรรม  คือ ครูประจำชั้น และ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่    5  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 

ภาคผนวก ฉ 
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แบบสรุปรายงานการจัดทำ “นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ชื่อผลงานนวัตกรรม NTUN Model 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

ประเภทผลงาน  

 ; ด้านการบริหาร 

 ; ด้านการเรียนการสอน 

สอดคล้องกับคุณลักษณะโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 ; ความพอเพียง   

 � ความกตัญญู   

 ; ความซื่อสัตย์สุจริต 

  ; ความรับผิดชอบ  

 � อุดมการณ์คุณธรรม 

 

รายละเอียดเอกสารการนำเสนอผลงานนวัตกรรม 

 1. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอ 

 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  ซึ่งโรงเรียน

เป็นหน่วยงานทางสังคมที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด จึงมีความสำคัญในการพัฒนานักเรียนทั้งทางด้าน

ความรู้และด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โรงเรียน

นวมินทราชินู-ทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ามีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ควบคู่คุณธรรม จิตสาธารณะ มีสำนึกใน

ความเป็นไทย โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนิน

ชีวิต สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน คือ ความเป็น

เลิศทางวิชาการและคุณธรรม รวมถึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภายใต้บริบทของโรงเรียน เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 

โดยมุ่งพัฒนาทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้มีการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี มี

ความรับผิดชอบ และมีค่านิยมท่ีเหมาะสมกับสังคมไทย   
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 จากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 

พบว่า นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ า เป็นผู ้ที ่มีความรู ้ความสามารถและมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ความเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้” มีความสามารถในการอ่าน การ

เขียน การสื่อสารการคิดคำนวณ ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่

ดีต่องานอาชีพ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมเชิงบวกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี

ตามท่ีสถานศึกษากำหนด ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย รวมถึงการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย โรงเรียนจึงได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาให้นักเรียนมีพฤติกรรมพึงที่ประสงค์ คือ NTUN Model เป็น

นวัตกรรมการบริหารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน รวมถึง

การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ 3 ประการ คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ 

และพอเพียง โรงเรียนได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อใช้บริหารจัดการการดำเนินงานด้านคุณธรรมของ

โรงเรียน ภายใต้บริบทของสถานศึกษาและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยวงจรการบริหารงาน

คุณภาพ PDCA โดยใช้หลักการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย มีเป้าหมายที่นักเรียน ครู ผู ้บริหารพัฒนาให้มีทัศนคติ 

วิสัยทัศน์เชิงบวก มีความรับผิดชอบและการประพฤติตนปฏิบัติหน้าที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม  

 

 2. จุดประสงค์และเป้าหมาย 

  2.1 จุดประสงค์ 

   1. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

   2. เพ่ือพัฒนาทั้งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้มีการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนคุณธรรม 

   จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลดพฤติกรรมที่ไม่พึง 

   ประสงค์ 

   3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี   

  2.2 เป้าหมาย 

   ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์และเป้าหมายของ 

  โรงเรียน โดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง 
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 3. กระบวนการผลิตนวัตกรรม 

  การพัฒนานวัตกรรม NTUN Model แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร

 ของโรงเรียน โดยศึกษาข้อมูลและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมถึงการแสวงหาแนวคิดและหลักการ

การศึกษาเอกสารงานวิจัยและประสบการของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามิน บลูม การวิจัยและ

พัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ด้านความรับผิดชอบ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี ได้แก่ มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร

สถานศึกษา คุณธรรมจริยธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมของครู 

จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน เป็นต้น 

 ขั้นที่ 2 การสร้าง NTUN Model เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร

ให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน มีการกำหนดอัตลักษณ์และเป้าหมาย คุณธรรม

ของโรงเรียน จากนั้นประชุมวางแผนกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ กำหนดแนวทาง/วิธีการ พัฒนา

คุณธรรมในรูปของโครงการ/กิจกรรม/วิถีประจำวันที่ส่งเสริมคุณธรรม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

สอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียน มีการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  

เพ่ือศึกษาผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย มีการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC สำหรับการ

บริหารจัดการ โดยยกย่องผู้บริหาร ครู นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญ

และกำลังใจใน การเป็นแบบอย่างที่ดี 

 ขั้นที่ 3 การทดลองใช้ NTUN Model ทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โดย 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน จากนั้นประเมินการใช้รูปแบบระบบการบริหารจัดการ โดยศึกษาจาก

การประเมินพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของนักเรียน 

 ขั้นที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดยขั้นตอนนี้เป็นการนำเอาผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอน

การทดลองใช้มาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะ และนำไปสู่การเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานผลการ

พัฒนา เว็บไซต์โรงเรียน การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

 4. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

  4.1 ผลการพิจารณารูปแบบ 

  จากการพิจารณา พบว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการบริหารจัดการ มีความ

เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบมากขึ้น โดย

อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลการทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน โดยแบ่งการดำเนินงาน ออกเป็น 4 ขั้น 

ได้แก่ ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการดำเนินงาน (Do) ขั้นการตรวจสอบ (Check) และข้ันสะท้อนผล (Act)  
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 4.2 ประสิทธิผลของรูปแบบ 

   1. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

   นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่ดีตามที่โรงเรียนกำหนด 

เป็นขั้นตอนตามระดับชั้น ส่งผลให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม มีวินัย ประหยัดอดออม    

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 

   2. ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู 

   ครูประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดี ทำงานเต็มเวลา และตรงเวลา มุ่งมั่น อุทิศตนต่อ

ส่วนรวม เสียสละ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ สุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กับนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 

   3. ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้บริหาร 

   ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญในด้านการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร มีภาวะผู ้นำ 

บริหารจัดการงาน อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมภิบาล มีความรับผิดชอบ ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติ

หน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ครูและนักเรียน 

   4. ผลท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียน 

   ผลการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรมมีทิศทางที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ส่งผลต่อความเชื่อม่ันและความไว้วางใจต่อชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อ 

   5. ผลท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน    

     ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนทั้งทางด้าน

ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมของนักเรียน ทำให้ผู ้ปกครองตระหนัก และเล็งเห็นถึง

ความสำคัญในดูแลเอาใจใส่นักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึน ตลอดจนการเป็นแบบอย่างท่ีดี 

   6. ผลท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน 

   ชุมชนและสังคมเล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรยีน

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม โรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการทำกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง เช่น โครงการจิตอาสาในการพัฒนาสังคม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เป็นต้น 
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6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)  

 จากการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรม โดยอาศัยกระบวนการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด 

ร่วมทำ ร่วมพัฒนา โดยใช้โครงงานคุณธรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของ

โรงเรียน ซึ ่งมีการแก้ไชปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าที ่เกิดขึ ้นเพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ และการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยความรู้ที่นักเรียนได้รับเกิดจากการลงมือปฏิบัติโครงงาน

คุณธรรมซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่คงทนและส่งผลต่อความยั่งยืน 

 7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ  

 โรงเรียนมีการเผยแพร่ด ้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ จัดทำรายงานการพัฒนานวัตกรรม การเผยแพร่ 

ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน การจัดประชุมสัมมนา เป็นต้น 

 8. เงื่อนไขความสำเร็จ  

 การเสริมสร้างภาวะผู้นำ โดยสร้างความตระหนัก การรับรู้ การยอมรับเข้าใจในบริบทและสภาพการ 

เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 

NTUN Model 

New habit 
การรับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือ เป็นการเลือกหาตัวแบบที่สนใจ เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนเป็นนิสัยใหม่ 

Trait 

ทำตามแบบหรือตามทีช่ี้แนะ ฝึกตามแบบที่ตนสนใจและพยายามทำซ้ำ 

เพ่ือที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถปฏิบัติงานได้ตาม

ข้อแนะนำจนเกิดเป็นอุปนิสัย 

Unique 
การกระทำอย่างต่อเนื่อง หลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเองจะ

กระทำตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  

New normal 

การกระทำอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นพฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่องจน

ปฏิบัติโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติ และเกิดเป็นวิถีชีวิตใหม่ของ       

ลูกนวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ 
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การประชุมเพ่ือพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมและกิจกรรมทีส่่งเสริมคุณธรรม 

การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู 

และนักเรียนแกนนำ  

เกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 

งานส่งเสริมคุณธรรมและครูแกนนำระดับช้ัน ร่วมกัน

ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินโครงงานคุณธรรม 
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ทำบุญตักบาตรร่วมกัน  

ในวันสำคัญทางศาสนา 

 

ตัวอย่างกิจกรรมด้านคุณธรรม 
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a 

 

  

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
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ห้องเรียนจริยธรรม 

ห้องละหมาด 

ห้องศูนย์การเรียนจริยธรรม  

ห้องละหมาดของศาสนาอิสลาม 
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รณรงค์การประหยัดพลังงาน 
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ตลาดนัดเฟ่ืองฟ้าสภานักเรียน รักษาสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม  

รู้จักการออมเงิน ใช้ทรัพยากร

ที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด  

คุ้มค่าและพอเพียง  
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การเข้าแถวซื้ออาหารและน้ำดื่ม 

เข้าแถวซื้ออาหารและน้ำดื่มอย่างเป็นระเบียบ 

ไม่แซงคิวกัน 
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เวรทำความสะอาดประจำวัน 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  

ช่วยกันรักษาความสะอาด 

สภาพแวดล้อมและในห้องเรียน 



โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริม สนับสนุนเดก็และเยาวชนทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 

ส่งเสริม สนับสนุน 

เด็กและเยาวชน 

ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม 

นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้ารับ

เกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น 

ประจำปีการศึกษา 2563 
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นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 

แกนนำนักเรียนช่วยเหลือ 

กิจกรรมของโรงเรียน 
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กิจกรรม NTUN Zero Waste 

สร้างความตระหนักถึงปญัหาของขยะพลาสติก  

แล้วนำไปสู่กิจกรรมที่ลดขยะให้เป็นศูนย์ 
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การระดมความคิดของนักเรียน 




