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    ๑.๑ เหตุผลที่เกิดแรงบันดาลใจ ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จะท าผลงานนวัตกรรม  

การศึกษานับว่าเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีไม่มีใครปฏิเสธได้ นักวิชาการ
ศึกษาเช่ือว่าถ้ามนุษย์ได้รับการศึกษาจะท าให้พวกเขามีความเจริญงอกงามท้ังทางกายอารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ดังนั้น สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลักในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมท่ีดีงามท้ัง
ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และจิตพิสัย (Affective 
Domain) โดยจัดหลักสูตรท่ีส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เจริญงอกงามท้ัง ๓ ด้านและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  นอกจากนี้ยังต้องจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกันด้วย ตลอดจนไม่ลืมท่ีจะสอดแทรกและปลูกฝังเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรม/ความดีความงามให้กับเด็ก ๆ โดยกระบวนการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องอีก
ด้วย ท้ังนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นเติบโตขึ้นไปเป็นคนดี คนเก่ง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สถานศึกษาจึงเป็นเสมือนเครื่องหลอมท่ีจะผลิตทรัพยากรบุคคลอันส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศใน
ปัจจุบันและอนาคต การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นทางด้านพุทธิปัญญาจะต้องกระท าควบคู่ไปพร้อมๆกับการเติมเต็ม
ศักยภาพนักเรียนในด้านทักษะปฏิบัติท่ีเช่ือมโยงสัมพันธ์กับระบบการอยู่ร่วมกันระหว่างนักเรียนกับสังคม 
นักเรียนจึงควรได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีสอดคล้องเหมาะสมในแต่ละบริบท ด้วยเหตุนี้การจัด
การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม สามารถตอบสนองสังคมได้โดยการสร้างเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้ท่ีมี
วินัยในตนเอง ท้ังนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียนและสังคม 
สามารถควบคุมดูแลตนเอง และสังคมส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข  

ท้ังนี้เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้มีจิตส านึกในบทบาทหน้าท่ีของ
ตัวเอง ปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระท าได้เสมอ โดยพร่ าสอน
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เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง การ
ด ารงชีวิตพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร โดยท าพอประมาณให้เหมาะสมกับตนเอง ไม่ฟุ้งเฟ้อและฝึกตนเองให้รู้จักความพอดี พอเหมาะ  

ดังนั้นโรงเรียนวัดทุ่งน้อยจึงได้จัดท านวัตกรรมรูปแบบการบริหารสร้างสรรค์คนดี TUNGNOI Model 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดีท่ีเป็นรูปธรรม ภายใต้บริบทของสถานศึกษาและกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกๆฝ่าย โดยมีเป้าหมายคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

 
๑.๒ แนวคิด หลักการส าคัญที่เก่ียวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม สามารถอ้างอิงถึงแนวคิด หลักการทฤษฎี 
รูปแบบ วิธีการ ฯลฯ ที่นามาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม  

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระ
ราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 โดยโรงเรียนแต่ละ
แห่งต้องวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรียน รวมไปถึงการพฒันาผู้บริหาร ครู และนักเรียนตามกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ดังนี ้

พอเพียง หมายถึง ด ารงชีวิตพอเพียงตามพระราชด ารัสค าสอน ด้วยความมุ่งมั่น ต้ังใจ สร้างสรรค์ 
ต้ังแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ  

กตญัญู หมายถึง ด ารงตนเรียบง่าย ไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิดความส าเร็จ ความดีงาม ต้องยกย่องเชิดชู 
บุพการี ครู อาจารย์ และทุกคนท่ีมีส่วนร่วม               

ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ โดยการปลูกฝังค่านิยมว่า
การทุจริตคอร์รัปชัน คือความย่อยยับอับปาง และความน่าอับอาย  

ความรับผิดชอบ โรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ฯลฯ มีภาระหน้าท่ีอันส าคัญ ต้อง ช่วยกัน
พร่ าสอน เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ยึดมั่นความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้ อดทน 
เสียสละ มีความเพียรด้วยปัญญา และความ รอบคอบ  

อุดมการณ์คุณธรรม หมายถึง ร่วมกันเสริมสร้างหลักการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองท่ีดี และปลูกฝัง
ความคิดเชิงอุดมการณ์ เพื่อให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง อันเป็นความ ยั่งยืนแห่งความ
ร่มเย็น และมั่นคงของระบบการศึกษาของชาติบ้านเมืองสืบไปใน 

โรงเรียนวัดทุ่งน้อย ได้ด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  เพื่อพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งหวังพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและด ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ท่ีมีความพอเพียง มีความกตัญญู มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ 
มีอุดมการณ์คุณธรรม มีมารยาทงาม มีความสามัคคี และมีวินัย โดยใช้การบริหารรูปแบบ TUNGNOI Model 
ในการขับเคล่ือน  
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๒. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงานนวัตกรรม  
     2.1 จุดประสงค์ 
           1. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความพอเพียง มีความกตัญญู มีความ 
               ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีอุดมการณ์คุณธรรมและมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์คุณธรรรม 
               ของโรงเรียน  
           2. เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
     ๒.๒ เป้าหมาย  
           เชิงปริมาณ  
            ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๑๐ คน นักเรียน  ๑๒๒  คน  
           เชิงคุณภาพ  
            ๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งน้อย มีความพอเพียง มีความกตัญญู                    
                มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีอุดมการณ์คุณธรรมและมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์   
                คุณธรรรมของโรงเรียน  
            ๒. โรงเรียนวัดทุ่งน้อย มีรูปแบบการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนโดยใช้ TUNGNOI  
                Model ท่ีมีประสิทธิภาพ  
 
๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน  

TUNGNOI  Model  เป็นรูปแบบการบริหารจัดการ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เป็นคนดีมีคุณธรรม  

TUNGNOI  Model  เป็นรูปแบบการขับเคล่ือนท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และจาก
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการ ท าให้ได้นวัตกรรมรูปแบบการขับเคล่ือนท่ีมีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนวัดทุ่งน้อย โดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ  P-D-C-
A ในการด าเนินงาน ท าให้การด าเนินการการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน บรรลุตามเป้าหมาย มี
รายละเอียดของการด าเนินการใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการ ดังนี ้ 
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ส ารวจปัญหา 

พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ประชาสัมพันธ์ขยายผล 

การปรับปรุง/แก้ไข                

 

 
 

จัดล าดับความส าคัญ  
ก าหนดปัญหาและความต้องการ 

 
ประชุมช้ีแจง/ท าความข้าใจ 

(ครู/คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครองและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้ TUNGNOI MODELการบริหารโรงเรียนคุณธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     NO 

Yes                                  

รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต 
 โดยใช้ TUNGNOI MODEL 
   
                                                                                                                           Feedback 
 

 
 
 

* นโยบายโรงเรียน/วิสัยทัศน์ 
* ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู   
  บุคลากรทางการศึกษา 
* คณะกรรมการสถานศึกษา 
* นักเรียน 
* องค์กรภายนอก 

 
 
 

 T: Teamwork 
 การท างานเป็นทีม 

 U: Upright  
     ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 N: Nice People  
     ส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม 

 G: Goal   
     มีเป้าหมายร่วมกัน 

 N: Nationalism  
     ส่งเสริมความเป็นไทยบนวิถี  
     ความพอเพียง 

 O: Opportunity  
     โอกาสเป็นของทุกคน 

 I: Immunity 
    ส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
 
 

  คุณลักษณะครู  
  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 
* มีความพอเพียง 
* มีความกตัญญู 
* มคีวามซื่อสัตย์สุจริต 
* มีความรับผิดชอบ 
* มีอุดมการณ์คุณธรรม 
* มีมารยาทงาม 
* มีความสามัคคี 
* มีวินัย 
 
 

Process 
(กระบวนการ) 

 

Input 
(ปัจจัยน าเข้า) 

 

Output 
(ผลผลิต) 
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 ๓.๑ ขั้นวางแผน (Plan)  
ศึกษาปัจจัยน าเข้า (Input ) ได้แก่ วิสัยทัศน์และนโยบายโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ความเข้าใจและน า
แนวคิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการประชุมเพื่อร่วมวางแผนการพัฒนา เริ่มจากส ารวจและวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหาด้านคุณธรรม ในโรงเรียน ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท าให้มีการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน  

 
๓.๒ ขั้นปฏิบัติตามแผน (Do)  

เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อน ารูปแบบการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ TUNGNOI Model  ในการด าเนินงาน มีการก าหนดแนวทาง วิธีด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย ในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนให้สามารถใช้นวัตกรรม มีการท างานเป็นทีม                

การน ารูปแบบการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้ TUNGNOI Model นั้น           
โรงเรียนวัดทุ่งน้อยได้ด าเนินงานตามข้ันตอนการด าเนินงานแบบ P-D-C-A อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับรูปแบบ
ของนวัตกรรมการบริหารท่ีก าหนดไว้โดยมีกระบวนการ ในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี ้

 
         รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้ TUNGNOI MODELการบริหารโรงเรียนคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Feedback(No) 

 
 
 

* นโยบายโรงเรียน/วิสัยทัศน์ 
* ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู   
  บุคลากรทางการศึกษา 
* คณะกรรมการสถานศึกษา 
* นักเรียน 
* องค์กรภายนอก 

 
 
 

 T: Teamwork 
 การท างานเป็นทีม 

 U: Upright  
     ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 N: Nice People  
     ส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม 

 G: Goal   
     มีเป้าหมายร่วมกัน 

 N: Nationalism  
     ส่งเสริมความเป็นไทยบนวิถี  
     ความพอเพียง 

 O: Opportunity  
     โอกาสเป็นของทุกคน 

 I: Immunity 
    ส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
 
 

  คุณลักษณะครู  
  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 
* มีความพอเพียง 
* มีความกตัญญู 
* มคีวามซื่อสัตย์สุจริต 
* มีความรับผิดชอบ 
* มีอุดมการณ์คุณธรรม 
* มีมารยาทงาม 
* มีความสามัคคี 
* มีวินัย 
 
 

Process 
(กระบวนการ) 

 

Input 
(ปัจจัยน าเข้า) 

 

Output 
(ผลผลิต) 
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T: Teamwork   การท างานเป็นทีม 
เป็นการท างานโดยผู้บริหารสถานศึกษากระจายอ านาจ ให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสเป็น

ผู้น าและ ผู้ตามในการท างาน มีบรรยากาศในการท างานท่ีเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างทีมงานท่ีมีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ส่งเสริมการเรียนรู้ของทีมงานเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณธรรมให้มีคุณภาพ บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนี้  

ร่วมใจ (Heart) หมายถึง ความรู้สึกของสมาชิกท่ีรักและศรัทธาในหัวหน้าทีม งานท่ีท า และเพื่อน ๆ 
ร่วมทีม มีความเอื้อเฟื้อห่วงใยซึ่งกันและกัน มีความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเกิดความไว้วางใจต่อกัน  

ร่วมคิด (Head) หมายถึง การใช้ความคิด เหตุผลให้เพื่อนร่วมงานเช่ือมั่นว่าท าแล้วดี มีประโยชน์ต่อ
ตัวเอง ต่อองค์กร โดยช่วยกันระดมสมอง ก าหนด เป้าหมาย วางแผน แบ่งงาน แบ่งหน้าท่ี  

ร่วมท า (Hand) หมายถึง การร่วมมือ ลงมือท างานซึ่งได้มีการวางแผนไว ้ซึ่งทุกคนมีพันธะสัญญาท่ี
จะต้องท างานทุกคน เนื่องจากได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมกัน  

 
U : Upright ส่งเสริมให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต 

เน้นให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ตระหนักรู ้เข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจเปล่ียนแปลง          
ความเช่ือ ความคิด และพฤติกรรม และคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าความดี ประพฤติตรงต่อตนเอง และ
ผู้อื่น ท้ังกาย วาจา และใจ สร้างความรู้สึกรับผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจในการท าความดี รังเกียจคนโกงและพร้อมท่ี
จะไม่เป็นคนโกง พูดความจริง ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงกับผู้อื่น ค าพูดดีท่ีต้ังใจจะพูด และการท าความดีท่ีต้ังใจจะท า 
โดยเริ่มจากการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงชีวิตประจ าวัน เช่นการเคารพกฎกติกาของโรงเรียนในการอยู่
ร่วมกันอย่างไม่มีปัญหา และมีความกล้าหาญทางจริยธรรมควบคู่กันไป สร้างความตระหนักในคุณธรรมด้าน
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน ใช้สติปัญญา ในการด าเนินชีวิต  

 
N : Nice People  ส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม มีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ 

เน้นการปลูกฝังและพัฒนาให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม         
มีความรู้ความสามารถ ในการท างาน เป็นแบบอย่างท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดย
ก าหนดพันธกิจในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดรับกับเป้าหมายใน
การสร้างครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี  เป็นผู้น าผู้
ตามท่ีดี และปฏิบัติตนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ คุณลักษณะ ๕ ประการของ
โรงเรียนคุณธรรมคือมีความพอเพียง มีความกตัญญู มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีอุดมการณ์
คุณธรรม และสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนในการมีมารยาทงาม มีความสามัคคี มีวินัย 

 
G: Goal   มีเป้าหมายร่วมกัน 

การพัฒนาคุณธรรม โดยใช้กระบวนการ TUNGNOI MODEL ของโรงเรียนวัดทุ่งน้อยด าเนินการโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ต้ังแต่ผู้อ านวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนและองค์กรภายนอก โดยทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือ มุ่งพัฒนาให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม มีความพอเพียง มีความกตัญญู มี
ความซื่อสัตย์สุจริต           มีความรับผิดชอบ มีอุดมการณ์คุณธรรมและมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์คุณธรรรม
ของโรงเรียนได้แก ่มีมารยาทงาม มีความสามัคคี มีวินัย ท้ังนี้เพื่อให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
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N: Nationalism  ส่งเสริมความเป็นไทยบนวิถีความพอเพียง  
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีความ

พอเหมาะ พอควร พอเพียง ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินต่างๆ ท้ังของตนเอง และของส่วนรวม อย่างประหยัด 
คุ้มค่า เก็บรักษาเพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป เช่น ปิด-เปิดไฟ พัดลมเครื่องปรับอากาศหลังการเลิกใช้งาน
ทันที กิจกรรมธนาคารขยะโดยครูเป็นตัวอย่างในการท้ิงขยะได้ถูกท่ี คัดแยกขยะได้ ท าส่ือการเรียนการสอน
จากวัสดุเหลือใช้ ครูใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพของผลงานให้คุ้มกับการลงทุน ไม่ใช้
ของฟุ่มเฟือย ใช้ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทั้งการ
ใช้เวลาอย่างเหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระท าผิดพลาด  
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออมผ่านกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียน กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อน าไปท าอาหาร
รับประทานท่ีบ้านและน าส่วนท่ีเหลือไปขายเป็นรายได้พิเศษ 

 
O: Opportunity   โอกาสเป็นของทุกคน โดยส่งเสริมให้ทุกคนท าความดี มีอุดมการณ์คุณธรรม 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรม ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม โรงเรียน ชุมชน สังคม มองเห็นถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม แล้วรู้สึกอยากเข้าไปมี
ส่วนในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นปัญหา หรือเกิดความเดือดร้อน โดยรู้ถึงสิทธิและหน้าท่ีในความ
รับผิดชอบ พร้อมลงมือปฏิบัติ ร่วมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่สังคมของเรา ท าให้เกิดความรู้สึกท่ี
ปรารถนาจะร่วมและมีส่วนช่วยเหลือสังคม นึกถึงพลังของตนว่าสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ และลงมือกระท า
เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับคนในสังคม จ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องอาศัยความมีน้ าใจไมตรีการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่หวังผลตอบแทน                          
การด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์นั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรา หรือ
เราไม่ได้เดือดร้อนด้วย แต่ก็เต็มใจท่ีจะแบ่งปันให้การช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน  

 
I: Immunity  ส่งเสริมให้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   

ส่งเสริมให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอบายมุข และส่ิงเสพติดทุกชนิด เพื่อให้
เกิดความภาคภูมิใจเมื่อพูดความจริง และปฏิบัติได้ถูกต้องมีความต้ังใจในการท างานให้ส าเร็จรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเอง ช่ืนชมและเผยแพร่ความดีของเพื่อน และน าตัวอย่างพฤติกรรมท่ีดีของเพื่อนไปเปน็
แบบอย่างและแรงบันดาลใจ มีความต้ังใจท่ีจะท าเพื่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ ในฐานะท่ีเป็น
พลเมืองของชาติมีทักษะกระบวนการคิด จ าแนกเปรียบเทียบ แยกแยะคิดเชิงเหตุผล คิดอย่างมีวิจารณญาณมี
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและสิทธิของตนเอง ประพฤติตรงความเป็นจริงต่อตนเอง และผู้อื่นท้ังทางกาย วาจา 
ใจปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ไม่หวังผลตอบแทน ร่วมกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมให้มีคุณธรรมในด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ความรับผิดชอบและ
ความมีวินัย ท าให้มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง พร้อมรับความเปล่ียนแปลงในทุกด้านของสังคมปัจจุบัน  
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๓.๓ ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลและตรวจสอบผลผลิต (Output)  
จากการใช้นวัตกรรม TUNGNOI Model ในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม โดยยึดวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ผลส าเร็จอย่างสมดุล ประเมินพฤติกรรมครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ตามคุณลักษณะ ๕ ประการ
ของโรงเรียนคุณธรรมและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอนัได้แก่ มีมารยาทงาม มีความสามัคคี มีวินัย  
ประเมินความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 
๓.๔ ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) เป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานตามสภาพจริง (Reflection)  

จากการใช้นวัตกรรม TUNGNOI Model ในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม มาวิเคราะห์ผลสะท้อน
กลับ ข้อเสนอแนะ (Feedback) ว่ามีปัญหา อุปสรรคท่ีควรแก้ไขและพัฒนาหรือไม ่ถ้าหาก “ใช่”ก็จะน า
ปัญหา อุปสรรคท่ีพบมาเป็นส่ิงท่ีจะต้องแสวงหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง ในขั้นตอน ของการวางแผนเพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติอีกครั้ง ถ้าหาก “ไม่ใช่” แสดงว่านวัตกรรม TUNGNOI Model บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
สามารถประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่และขยายผลการด าเนินงานสู่โรงเรียนและหนว่ยงานอืน่ๆ  

 
๔. ผลการด าเนินการ/ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ  

การด าเนินการตามรูปแบบการขับเคล่ือน โรงเรียนสุจริต โดยใช้ TUNGNOI Model การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ครอบคลุมและเป็นไปตามจุดประสงค์ ดังนี้  

๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความพอเพียง มีความกตัญญู มีความซื่อสัตย์สุจริต     
มีความรับผิดชอบ มีอุดมการณ์คุณธรรมและมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์คุณธรรรมของโรงเรียน  

๒. โรงเรียนวัดทุ่งน้อย  มีรูปแบบการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ TUNGNOI 
Model ในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานมาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี  
๔. องค์กรภายนอก  ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา คณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้ปกครอง ร่วมประชุมวางแผน ให้ความร่วมมือและสนับสนุน ร่วมประเมินผล  
 

๕. ปัจจัยความส าเร็จ  
๑. การมีส่วนร่วม ผู้บริหาร มีเป้าหมายในการด าเนินงานชัดเจน ส่งเสริมและพัฒนา น าพาการปฏิบัติ 

และนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องแบบกัลยาณมิตร เป็นระยะๆ เพื่อสรุปและปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนการ เป็น
แบบอย่างท่ีดี เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

๒. ความเอาใจใส่ของคณะครู ความสามัคคีของบุคลากรในโรงเรียน การช่วยเหลือกัน การท างาน
อย่างเป็นระบบ การปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานท่ีก าหนดตามรูปแบบการขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้ TUNGNOI Model ในการบริหารจัดการ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

๓. ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้ความร่วมมือ ร่วมท ากิจกรรมของโรงเรียน และมี
จิตส านึก เสียสละ เต็มใจ ร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม) อย่างจริงจังต่อเนื่อง 

๔. คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมในการร่วมมือกับผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และนักเรียน ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านการสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ แรงงาน 
ภูมิปัญญา การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม มีบรรยากาศเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม  
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๕. ผู้ปกครอง/ชุมชน มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ ให้ความร่วมมือในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ท่ีติดตัวนักเรียน เช่นการมาโรงเรียนให้ทัน มีความต้ังใจในเรื่องการเรียน ส่งเสริมการท าโครงงาน ความมี
ระเบียบวินัย มีจิตอาสา  

 
๖. บทเรียนที่ได้รับ  

๖.๑ มีแนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีชัดเจนใน รูปแบบการขับเคล่ือน โดยใช้นวัตกรรม 
TUNGNOI Model ในการบริหารจัดการ  เพื่อเป็นการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม ประสบความส าเร็จได้โดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

๖.๒ ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา และ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน  

๖.๓ แบบอย่างท่ีดี มีค่ากว่าค าสอน การได้เห็นแบบอย่างท่ีดี สร้างองค์ความรู้ได้ดีท่ีสุด  
๖.๕ การนิเทศติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน อย่างต่อเนื่องและเป็นกัลยาณมิตรเพื่อให้การด าเนินงานมี

ประสิทธิภาพ 
 

๗. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ  
การเผยแพร่  
  การเผยแพร่นวัตกรรม TUNGNOI Model สร้างสรรค์คนดี สู่วิถีธรรม   ได้เผยแพร่นวัตกรรมให้กับ
โรงเรียนอืน่ๆ  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  
 
การได้รับการยอมรับ  

- เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีโรงเรียนอืน่ๆ มาศึกษาดูงาน  
 

รางวัลที่ได้รับ  
- โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ประจ าปี ๒๕๖๐ 
- ผู้บริหารได้รับการคัดเลือกผลงานท่ีเป็นเลิศ( Best Practice ) ด้านการบริหารการขับเคล่ือนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒  
-ผู้บริหารได้รับรางวัลระดับทอง การประกวดกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร

สถานศึกษาตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

- ผู้บริหารได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข  
- ครูได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จ านวน ๓ คน  
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๘. เง่ือนไขความส าเร็จ  
๑. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันท้ังหน่วยงานและมีแนวทางไปในทิศทาง

เดียวกัน  รวมถึงต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอก ในการสนับสนุนและมีส่วน
ร่วม 

๒. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลการพัฒนากับนวตักรรมในรูปแบบอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เหมาะสมต่อไป  


