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 กำรท่ีประชำกรของประเทศ รวมทั้งเด็กเยำวชนเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงค์ ประพฤติตนในทำงท่ีดีงำม มีควำมรับผิดชอบ มีสติรู้ตวั จะช่วยให้ปัญหำต่ำงๆ ท่ีมีอยู่ 
ลดนอ้ยลง กำรปกครองง่ำยข้ึน ส่งผลท ำใหก้ำรพฒันำประเทศมีควำมเจริญรุ่งเรือง ประชำชนมีควำมพอ
เพียงพออยู่พอกินมีกำรด ำรงชีวิตท่ีสงบสุขอย่ำงย ัง่ยืนโดยเฉพำะเด็กเยำวชนในวยัเรียนเป็นทรัพยำกร
บุคคลท่ีมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งต่อกำรพฒันำประเทศชำติในปัจจุบนัและอนำคตจ ำเป็นตอ้งมีกำรปลูกฝังบ่ม
เพำะคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคใ์ห้เกิดข้ึนภำยในตวัเด็กตั้งแต่วยัเยำว ์เพรำะกำร
หล่อหลอมและกำรบ่มเพำะเมล็ดพันธ์ุต้องใช้เวลำนำนแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยพัฒนำผ่ำน
กระบวนกำรหรือกิจกรรมท่ีเสริมสร้ำงปัญญำภำยในให้มีสมำธิจดจ่อควบคู่กบักำรสร้ำงปัญญำภำยนอก 
ซ่ึงตอ้งอำศยัควำมร่วมมือจำกหลำยฝ่ำย  

รัฐบำลคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  จึงไดป้ระกำศนโยบำยในกำรสร้ำงค่ำนิยมหลกัของ
คนไทย 12 ประกำร  เพื่อตอ้งกำรพฒันำพฤติกรรมดำ้นคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีดี ใหเ้กิดข้ึนกบั
เด็กและเยำวชน     ตำมค ำแถลงนโยบำยคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน 2557  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัสูตรแกนกลำงศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศกัรำช 2551 ไดมุ้่งเนน้ในกำรพฒันำผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคเ์พื่อให้สำมำรถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งมีควำมสุขในฐำนะเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
ของโลก คือ ควำมรักชำติ ศำสน์ กษตัริย ์ ควำมซ่ือสัตย ์สุจริต  ควำมมีวินัย ใฝ่เรียนรู้       อยู่อย่ำง
พอเพียง มุ่งมัน่ในกำรท ำงำน  รักควำมเป็นไทยและมีจิตสำธำรณะ และสอดคลอ้งกบันโยบำยโครงกำร
โรงเรียนคุณธรรม ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ีมีกรอบแนวคิด 5 ดำ้น คือ  พอเพียง 
กตญัญู ซ่ือสัตย์สุจริต ควำมรับผิดชอบและอุดมกำรณ์คุณธรรม ซ่ึงคุณธรรมเหล่ำน้ีจะส่งเสริมให้
นกัเรียนเป็นคนดี ช่วยสร้ำงสรรคส์ังคมใหมี้ควำมสงบสุข   

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม เป็นกำรด ำเนินงำนเพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำนเดินตำมรอย
เบ้ืองพระยุคลบำทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ตำมพระรำชประสงค์ของ
สมเด็จพระเจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี 10 ซ่ึงรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงศึกษำธิกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยภำยใต้
กรอบยทุธศำสตร์ชำติเก่ียวกบัเร่ืองคุณธรรม โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในฐำนะ
หน่วยงำนรับผิดชอบกำรจดักำรศึกษำส ำหรับเยำวชนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นคนดี คนเก่งและมี
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ควำมสุข จึงตอ้งพฒันำคุณธรรมจริยธรรมโดยจดัท ำโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม” เพื่อพฒันำโรงเรียนใน
ระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซ่ึงรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมเป็นเร่ืองท่ีไม่ซบัซ้อนและท ำไดง่้ำย เป็น
กำรลงทุนต ่ำแต่ไดผ้ลสูง สำมำรถเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียนไดจ้ริง ช่วยใหพ้ฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ลดลง เสริมสร้ำงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์พิ่มข้ึน ถือวำ่เป็นกำรพฒันำเยำวชนไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 

ในปัจจุบนัควำมเจริญกำ้วหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรส่ือสำร ท ำให้เด็กและเยำวชนหลงใหล  
ไปกบัวฒันธรรม ค่ำนิยม ท่ีไม่ถูกตอ้ง กำรน ำเสนอข่ำวผ่ำนส่ือต่ำงๆ ส่วนมำกมกัมุ่งเน้นน ำเสนอภำพ
และเหตุกำรณ์ในด้ำนลบซ่ึงส่งผลให้เด็กและเยำวชนกล้ำคิดกล้ำท ำในส่ิงท่ีไม่เหมำะสมมำกข้ึนใน
ขณะท่ีเด็กและเยำวชนท่ีมีควำมประพฤติดีกลบัขำดพื้นท่ีและโอกำสท่ีดีในกำรไดรั้บยกยอ่งกำรส่งเสริม
ให้ก ำลงัใจ ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษ์ชัดเจนแล้วว่ำสังคมไทยก ำลงัเผชิญกบัปัญหำควำมเส่ือมถอยทำงด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และขำดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นอยำ่งมำก เด็กและเยำวชน มีค่ำนิยม            ท่ี
แตกต่ำงไปจำกเดิม มีควำมฝักใฝ่ทำงวตัถุมำกกวำ่กำรพฒันำดำ้นจิตใจก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่          พึง
ประสงค ์กำ้วร้ำว ผิดศีลธรรม เห็นผิดเป็นชอบ ไม่มีระเบียบวินยั ไม่อดทนไม่ใฝ่เรียนรู้ เห็นแก่ตวั เป็น
ปัญหำสังคมท่ีหน่วยงำนต่ำงๆ โรงเรียน บุคคลหลำยฝ่ำยตอ้งร่วมมือกนัในกำรแกไ้ขปัญหำ       อย่ำง
เร่งด่วน เพรำะในขณะน้ีเด็กและเยำวชนไทยขำดกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ท่ีย ัง่ยืน ไม่เกิดผลถำวร ซ่ึงสถำนบนักำรศึกษำตอ้งกำรผลิต ให้นักเรียน 
นกัศึกษำเป็นคนท่ีมีคุณภำพมีควำมสมบูรณ์ทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ มีสติปัญญำมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีค่ำนิยมท่ีดีและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อท่ีจะสำมำรถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งสงบสุข จึงกล่ำว
ได้ว่ำปัญหำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของเยำวชนเป็นปัญหำท่ีน่ำเป็นห่วงโดยเฉพำะกำรหลงไปกับ
กระแสสังคมผิดเพี้ยน เน้นวตัถุ เน้นบริโภค ละเลยส่ิงท่ีเป็นควำมดี ควำมจริงและควำมงดงำม ท ำให้
ประเทศโดยรวมถอยหลงัจึงจ ำเป็นท่ีเยำวชนคนไทยตอ้งช่วยกนัสร้ำงควำมดีใหบ้ำ้นเมือง   

ผูบ้ริหำรโรงเรียน มีหนำ้ท่ีในกำรบริหำรจดักำรงำนทั้ง 4 งำนใหบ้รรลุตำมวตัถุประสงค ์เนน้
กำรเสริมสร้ำงนักเรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์อนัจะส่งผลให้นกัเรียนเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ มีควำมรู้คู่คุณธรรม 
ด ำรงชีวิตอยำ่งมีควำมสุขตำมจุดมุ่งหมำยของหลกัสูตรท่ีมุ่งพฒันำคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์เป็น
คนท่ีมีสติปัญญำดีมีควำมสุขและมีควำมเป็นไทย มีศกัยภำพในกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพ ซ่ึงถือ
เป็นมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงคเ์ห็นคุณค่ำในตนเอง เรียน
ดี มีวินยัและปฏิบติัตนตำมหลกัธรรมของพระพุทธศำสนำหรือศำสนำท่ีตนนบัถือ ยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยำ่งมีควำมสุข  ดงันั้น กำรปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กบัเยำวชนจึงเป็นส่ิงส ำคญัและจ ำเป็นตอ้งกระท ำเป็นอยำ่งยิ่งและท ำเป็นกระบวนกำรอยำ่งต่อเน่ือง 
โดยบุคคล กลุ่มคนสถำบนั องคก์รต่ำงๆ และวยัท่ีตอ้งเนน้ย  ้ำเป็นอยำ่งยิง่คือวยัเด็ก ในกำรพฒันำประเทศ
จะตอ้งกระท ำทั้งทำงดำ้นวตัถุและดำ้นจิตใจไปพร้อมๆ กนัจึงจะเกิดผลดี กำรพฒันำคุณภำพดำ้นจิตใจ
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ให้เป็นมนุษย์ ท่ีสมบูรณ์ได้จะต้องเป็นคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม เพรำะเป็นรำกฐำนแห่งควำม
เจริญรุ่งเรืองมัน่คง ควำมสงบสุขของบุคคลและประเทศชำติ  ประกอบกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไดก้ ำหนดนโยบำยโครงกำรโรงเรียนคุณธรรมและให้โรงเรียนทุกแห่งจดักิจกรรม
เพื่อพฒันำ ตำมกรอบแนวคิดโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม 5 ดำ้น ประกอบดว้ย พอเพียง กตญัญู ซ่ือสัตย์
สุจริต ควำมรับผิดชอบ และอุดมกำรณ์คุณธรรม อยำ่งเป็นรูปธรรม ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษำหำกลยุทธ์
กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล  เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทำงกำรบริหำรจดักำร
พฒันำให้นกัเรียนมีคุณธรรมตำมกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม คู่กบักำรพฒันำดำ้นร่ำงกำย จิตใจ 
และสติปัญญำ มีควำมสุขในกำรด ำรงชีวิตอยำ่งย ัง่ยนืตลอดไป 
 
 
 
 
 

1. เพื่อทดลองใช้กลยุทธ์กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล โรงเรียนบำ้น
ปำกน ้ำ (เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์)   

2. เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรปฏิบติังำนตำมกลยุทธ์กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมี
สัมฤทธิผล โรงเรียนบำ้นปำกน ้ำ (เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์)  

3. เพื่อประเมินผลกำรทดลองใช้กลยุทธ์กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล 
โรงเรียนบำ้นปำกน ้ำ (เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) 

 
 

           

 3.1 ความหมายทีใ่ช้ในคู่มือด าเนินงาน 
กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล หมำยถึง กลยุทธ์กำรบริหำร

จดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผลโรงเรียนบำ้นปำกน ้ ำ(เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัชุมพร ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที ่(functional strategy) อนัเป็นภารกจิของโรงเรียน                ที่
ด าเนินการโดยการประยุกต์และบูรณาการ นโยบำยโรงเรียนคุณธรรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงสอดคลอ้งกบัภำรกิจประจ ำในกำรจดักำรศึกษำของโรงเรียน ทั้งในด้านการ
บริหารจัดการโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ การพฒันาบุคลากร การพฒันานักเรียน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

2. วตัถุประสงค์ของคู่มือด าเนินงาน 
 

 

3. รายละเอยีดประกอบคู่มือด าเนินงาน 



คู่มือด ำเนินงำนกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล  
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5 

และชุมชนเพื่อให้เกิดคุณภำพกำรศึกษำอยำ่งรอบดำ้น ตำมจุดมุ่งหมำยของหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พุทธศกัรำช 2551 และนโยบำยโรงเรียนคุณธรรม 

การบริหารจัดการทีม่ีสัมฤทธิผล หมำยถึง กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนโดยผูบ้ริหำร           ให้
ควำมส ำคัญต่อผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีได้เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือ
วตัถุประสงคท่ี์ก ำหนด ผำ่นมำตรฐำนโรงเรียนคุณธรรม ประกอบดว้ย 1)ดำ้นโรงเรียน 2) ดำ้นผูบ้ริหำร 
3) ด้ำนครู และ 4) ด้ำนนักเรียน และผ่ำนตวัช้ีวดัโรงเรียนคุณธรรม ประกอบด้วย 1) มีอุดมกำรณ์
คุณธรรมในกำรพฒันำโรงเรียนคุณธรรม 2) มีกลไกและเคร่ืองมือในกำรปฏิบติัคุณธรรมจริยธรรม
ร่วมกนัทั้งโรงเรียน 3) มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมพอเพียง ควำมกตญัญู 
ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต อดทนและเสียสละในโรงเรียนเพิ่มข้ึน 4) พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคล์ดนอ้ยลง 5) 
มีกระบวนกำรมีส่วนร่วม และสร้ำงควำมรับผิดชอบจำกผูเ้ก่ียวข้องในโรงเรียน 6) มีองค์ควำมรู้ 
นวตักรรมด้ำนคุณธรรมและบูรณำกำรไว้ในชั้ นเรียน 7) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม อย่ำงมี
สัมฤทธิผลและเป็นท่ียอมรับของบุคคลทัว่ไป 

การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน หมำยถึง ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนบำ้นปำกน ้ ำ(เผดิมจีน
นำวำสงเครำะห์) ซ่ึงมีส่ิงแวดลอ้มทำงธรรมชำติ ท่ีไดรั้บกำรดูแลรักษำใหร่้มร่ืน สวยงำม ปลอดภยั   ตำม
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์แต่ละฤดู  สภำพหอ้งเรียนสะอำด มีหอ้งพิเศษให้ควำมรู้เก่ียวกบัคุณธรรม จดั
แหล่งเรียนรู้ดำ้นคุณธรรมท่ีหลำกหลำย มีแผนพฒันำคุณธรรม มีระบบขอ้มูลสำรสนเทศทำงคุณธรรมท่ี
เป็นปัจจุบนั มีควำมผูกพนัระหวำ่งผูบ้ริหำร ครู นกัเรียน กรรมกำรสถำนศึกษำ ผูป้กครองนกัเรียนและ
ชุมชนร่วมกนัส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะชีวิต เกิดควำมตระหนกัรู้เห็นคุณค่ำในตนเองและผูอ่ื้น รู้จกัคิด
แกปั้ญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ จดักำรกบัอำรมณ์และควำมเครียดได ้ตลอดจนมีสัมพนัธภำพท่ีดีกบัทุกคน
โดยโรงเรียนได้บูรณำกำรผ่ำนกิจกรรมโครงงำนคุณธรรม ส่งผลให้ได้รับยกย่องจำกภำยในและ
ภำยนอกโรงเรียน 

การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน หมำยถึง กำรด ำเนินงำนของผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 
ซ่ึงท ำหน้ำท่ีบริหำรจัดกำรกิจกำรของโรงเรียน ประกอบด้วย กำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผน
ด ำเนินงำน กำรควบคุมดูแล กำรใชท้รัพยำกร กำรประสำนงำน กำรนิเทศติดตำม กำรประเมินผล กำร
ปรับปรุงแก้ไข กำรให้ค  ำแนะน ำและกำรให้บริกำรชุมชน ซ่ึงผูบ้ริหำรตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจด้ำน
คุณธรรม มีกระบวนกำรบริหำรงำนท่ีเป็นระบบ โปร่งใสตรวจสอบได ้ปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี อนั
ส่งผลต่อกำรพฒันำคุณภำพนกัเรียนตำมหลกัสูตรตำมมำตรฐำนและตวัช้ีวดัของโรงเรียนคุณธรรม จน
เป็นท่ียอมรับ 

การจัดการเรียนการสอนของครู หมายถึง กำรจดักำรเรียนกำรสอนของครูโรงเรียนบำ้น
ปำกน ้ ำ(เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) ท่ีจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำยให้นักเรียนแบบบูรณำกำร
โครงกำรโรงเรียนคุณธรรมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยใชส่ื้อ วสัดุ อุปกรณ์
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กำรเรียนกำรสอน แหล่งเรียนรู้คุณธรรมส่งผลให้นกัเรียนผำ่นเกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำน ตวัช้ีวดั
โรงเรียนคุณธรรม โดยครูผูส้อนตอ้งมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจดำ้นคุณธรรม สำมำรถจดักำรเรียนรู้ปลูกฝัง
และประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  มีควำมสำมำรถในกำรเป็นวิทยำกรคุณธรรม มีกำรสร้ำง
เครือขำ่ยกำรมีส่วนร่วม มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีควำมประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี            ดำ้น
คุณธรรมจนไดรั้บกำรยอมรับหรือยกยอ่งเชิดชูเกียรติจำกบุคคล หน่วยงำน องคก์รภำยในหรือภำยนอก 

การเรียนรู้และคุณภาพนักเรียน หมำยถึง กำรเรียนรู้และคุณภำพนักเรียนโรงเรียนบำ้น
ปำกน ้ ำ(เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) ท่ีไดเ้รียนรู้จำกกำรจดักำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมท่ีบูรณำกำรตำม
มำตรฐำน ตวัช้ีวดัโรงเรียนคุณธรรม ส่งผลใหน้กัเรียนมีคุณภำพดำ้นวชิำกำร ดำ้นกำรมีสมรรถนะ        ท่ี
จ  ำเป็นและมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเก่ียวกบัคุณธรรม จดัท ำโครงงำนคุณธรรมได้  ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี  มีควำมเป็นผูน้ ำ
ทำงดำ้นคุณธรรม  สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมตลอดจนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์        ใน
โรงเรียนเพิ่มข้ึน 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน หมำยถึง กำรมีส่วนร่วมของผูป้กครองนักเรียน
โรงเรียนบำ้นปำกน ้ำ(เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) และชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยู ่โดยผูป้กครองเขำ้มำ           มี
ส่วนร่วมในกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ร่วมกบัผูบ้ริหำรโรงเรียน ครู และนกัเรียนโรงเรียนบำ้นปำกน ้ ำ  
เช่น ร่วมกำรจดับรรยำกำศ สภำพแวดลอ้มแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรปลูกฝังคุณธรรมของโรงเรียน    ร่วม
วำงแผนพฒันำคุณธรรม ร่วมพฒันำคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบ แนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม ร่วมเผยแพร่ประชำสัมพนัธ์ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ือง  ร่วมสร้ำงเครือข่ำยและกำรมี
ส่วนร่วมในกำรประเมินคุณธรรมของโรงเรียน 

ผู้บิหาร หมำยถึง ผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนบำ้นปำกน ้ ำ(เผดิมจีนนำวำ
สงเครำะห์) ในปีกำรศึกษำ 2560 

ครู หมำยถึง ผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรจดักำรกำรเรียนสอนท่ีโรงเรียนบำ้นปำกน ้ำ(เผดิมจีนนำวำ
สงเครำะห์) ในปีกำรศึกษำ 2560 

คณะกรรมการโรงเรียน หมำยถึง ผูป้ฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนบำ้นปำกน ้ำ(เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) ในปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียนบ้านปากน า้(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) หมำยถึง โรงเรียนบำ้นปำกน ้ำ(เผดิมจีนนำวำ
สงเครำะห์) ท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบำลต ำบลปำกน ้ำชุมพร หมู่ท่ี 2 ถนนปำกน ้ำ - ชุมพร ต ำบลปำกน ้ำ อ ำเภอ
เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 1ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

3.2 สัญลกัษณ์ในคู่มือด าเนินงาน 
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สัญลกัษณ์ในแนวด ำเนินงำนตำมรูปแบบ 

I    หมำยถึง   ปัจจยัป้อน (Inputs: I)  
P   หมำยถึง   กระบวนกำร (Process: P)  
O  หมำยถึง    ผลผลิต/ผลลพัธ์ (Outputs: O) 
* หมำยถึง  ค  ำอธิบำยกิจกรรมปฏิบติัท่ีตอ้งศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ  

     

 

 

 

 

1. เตรียมการ 
1.1 จดัท ำปฏิทินกำรทดลองส ำหรับผูว้จิยัและคณะครู  
1.2 ผูบ้ริหำรโรงเรียน ประชุมช้ีแจงคณะครูและผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเพื่อรับทรำบแนว

ทำงกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือด ำเนินงำน 
 

2. การทดลองตามคู่มือด าเนินงาน 
 2.1 มอบคู่มือด ำเนินงำนให้คณะครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทำง

ในกำรจดักิจกรรมและน ำไปใชใ้นกำรส่งเสริมคุณธรรม 
 2.2 ติดตำมตรวจเยี่ยมตำมปฏิทิน ให้ขอ้เสนอแนะและขวญัก ำลงัใจคณะครูและผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในโรงเรียน ในช่วงกำรทดลอง ระยะเวลำ 1 ปีกำรศึกษำ 
2.3 เป็นท่ีปรึกษำและให้ค  ำแนะน ำตำมรำยละเอียดของคู่มือด ำเนินงำนและให้ควำม

ช่วยเหลือเม่ือพบปัญหำหรืออุปสรรคต่ำงๆ อยำ่งใกลชิ้ด 
2.4 จดัประชุมคณะครูและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในโรงเรียน และจดัเก็บขอ้มูลหลงัเสร็จส้ิน

กำรทดลองอยำ่งเป็นระบบ 
 

3. น าผลการทดลองไปวเิคราะห์ข้อมูล 
3.1 วเิครำะห์ขอ้มูล 
3.2 สังเกต ตรวจสอบร่องรอยหลกัฐำนกำรปฏิบติังำนจริงในโรงเรียน 
3.3 สรุปผลกำรประเมินผลปฏิบติักำรเชิงสถิติ 
3.4 ร่วมกนัก ำหนดมำตรฐำนในกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 
 
 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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การด าเนินงานตามคู่มือนี ้มีวธีิกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
1. จดัประชุมช้ีแจง ประชำสัมพนัธ์ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยไดรั้บทรำบและเขำ้ใจตรงกนัใน

กำรด ำเนินงำนบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล โรงเรียนบำ้นปำกน ้ ำ(เผดิมจีนนำวำ
สงเครำะห์) ตำมคู่มือด ำเนินงำน 

2. มีกำรมอบหมำยให้ทีมครูหรือครูผูรั้บผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์หลักรำยกำรหรือ
กิจกรรมตำมกลยทุธ์ฯ อยำ่งชดัเจน 

3.  เ ม่ือมีการปฏิบัติตามกิจกรรมใดๆ โดยตรงหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมขอให้ครู
ผู้รับผดิชอบใส่เคร่ืองหมาย   ในช่องส่ีเหลีย่ม หน้ารายการน้ันๆ 

4. ให้ครูผูรั้บผิดชอบเก็บร่องรอยหลกัฐำนผลกำรปฏิบติังำนตำมคู่มือด ำเนินงำนและ
เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งรอรับกำรนิเทศติดตำมจำกผูว้ิจยั 

5. เม่ือส้ินระยะเวลำกำรวิจยั ผูว้ิจยัจะรวบรวมขอ้มูลโดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัมำวิเครำะห์ผล
ต่อไป 

6. ระยะเวลำในกำรทดลอง คือ ปีกำรศึกษำ 2560 ระหวำ่งเดือนพฤษภำคม 2560 ถึง เดือน
มีนำคม 2561 หรืออำจมีกำรเก็บขอ้มูลส้ินภำคเรียนเพื่อพฒันำกลยทุธ์ฯ ใหมี้คุณภำพมำกยิง่ข้ึน 

7. กำรติดตำมผลกำรวิจยัตำมปฏิทินแต่ละคร้ังขอให้ครูผูรั้บผิดชอบได้แสดงผลกำร
ปฏิบติัตำมและร่องรอยหลกัฐำน (Tracking) ท่ีไดป้ฏิบติัและปรำกฏตำมคู่มือด ำเนินงำน 

 
 
 
      
กลยุทธ์หลกัที ่1  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน   
 

กลยุทธ์ย่อย แนวด าเนินการของสถานศึกษา กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 
1.1  การจัด
บรรยากาศ 
ทีเ่อือ้ต่อการ
ปลูกฝัง
คุณธรรม 

1. จดัท ำแผนพฒันำภำพแวดลอ้ม 
ในโรงเรียนร่วมกบัครู นกัเรียน 
ผูป้กครองทุกปี (I) 

1. จดัประชุม ครู นกัเรียน ผูป้กครอง วำงแผน
พฒันำบริเวณโรงเรียน 
 2.  จดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
3. จดัถำนท่ี บริเวณ เวทีแสดงท่ีปลอดภยั 
 

 

 

6. ตัวอย่างการปฏิบัติตามคู่มือด าเนินงาน 

 

5. ค าช้ีแจง 
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ค าอธิบาย 
              จากตัวอย่างแสดงว่า กิจกรรมท่ีไดด้ ำเนินกำรปฏิบติัหรือจดักิจกรรม “จดัประชุม ครู นกัเรียน 
ผูป้กครองวำงแผนพฒันำบริเวณโรงเรียน จดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จดัถำนท่ี บริเวณ เวทีแสดงท่ี
ปลอดภยั”   
 
                                                     
 

1. ผูบ้ริหำรโรงเรียน คณะครู นกัเรียน ผูป้กครองและกรรมกำรสถำนศึกษำใหค้วำมร่วมมือร่วม
ใจในกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล โรงเรียนบำ้นปำกน ้ำ(เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) 
ตำมคู่มือด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งเป็นรูปธรรม 

2. ผูบ้ริหำรโรงเรียน คณะครูนกัเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีกำรจดักิจกรรมอยำ่งต่อเน่ืองและ
มีควำมพร้อมเพื่อกำรประเมินบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล โรงเรียนบำ้นปำกน ้ำ(เผดิม
จีนนำวำสงเครำะห์) เม่ือส้ินปีกำรศึกษำ 

3. นกัเรียนทุกระดบัชั้นในมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์พิ่มมำกข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
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ส่วนที่ 2 
 แนวคิดเก่ียวกบั 

กำรบริหำรจดักำร
โรงเรียนคุณธรรม 

ท่ีมีสมัฤทธิผล 
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แนวคดิที่เกีย่วกบัคุณธรรม 

 
 

แนวคิดทีเ่กีย่วกบัคุณธรรม  
 เม่ือกล่ำวถึงค ำว่ำคุณธรรมและจริยธรรมนั้นมีควำมหมำยท่ีใกลเ้คียงกนัมำก คนส่วนใหญ่ 
จึงมกัจะใชร้วมกนัเป็นค ำว่ำคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงมีนกัวิชำกำรและนกักำรศึกษำไดใ้ห้ควำมหมำยไว ้
ดงัน้ี 
 ความหมายของคุณธรรม 
 คุณธรรมคืออุปนิสัยอันดีงำมซ่ึงสั่งสมอยู่ในดวงใจของบุคคลท่ีเกิดจำกควำมพยำยำมท่ี
ประพฤติปฏิบติัติดต่อกนัมำเป็นเวลำอนัยำวนำน 
 คุณธรรม เป็นหลกัธรรมท่ีสร้ำงควำมรู้สึก ผิดชอบชัว่ดีในทำงศีลธรรม มีคุณงำมควำมดีท่ี
เกิดจำกจิตใจ ปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบศีลธรรมอนัดีงำม ประพฤติตนเหมำะสมอยำ่งมีสติสัมปชญัญะเพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวติใหส้งบสุข 
 คุณธรรมคือหลกัของควำมดีงำมแห่งกำรประพฤติตนและลกัษณะของอุปนิสัยของบุคคล มี
คุณค่ำก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น คุณธรรมเกิดจำกกำรปลูกฝังโดยกำรไดฟั้ง กำรไดเ้ห็น 
หรือกำรไดอ่้ำนและคุณธรรมจำกสภำพแวดลอ้มท่ีอำศยัอยู ่
 จากความหมายของคุณธรรมดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม  เป็นหลกัของกำรประพฤติปฏิบติั
ตนท่ีเกิดจำกอุปนิสัยท่ีดีงำม โดยไดรั้บกำรปลูกฝังส่ิงท่ีดีงำมเหล่ำนั้นจำกกำรเห็น กำรฟัง กำรอ่ำน กำร
อบรมสั่งสอน และกำรฝึกฝนเป็นประจ ำซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณธรรมจะแสดงพฤติกรรมออกมำจำกจิตใจดว้ย
ควำมรักและศรัทธำโดยไม่มีใครบงัคบั ดงันั้น ในกำรบริหำรงำนตำมสภำพและบริบทของโรงเรียนเพื่อ
พฒันำคุณภำพนกัเรียน ผูบ้ริหำรโรงเรียนมีควำมจ ำเป็นตอ้งเปิดใจยอมรับพฤติกรรมของครูและนกัเรียน
แต่ละคน ใหค้วำมไวว้ำงใจและเห็นคุณค่ำในตวัครูและนกัเรียนและเป็นแบบอยำ่งท่ีดีตลอดเวลำ 
 ความส าคัญของคุณธรรม  
 โรงเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นเน้ือหำวิชำกำร 
เทคโนโลยีสมัยใหม่  กำรสืบค้น กำรสร้ำงนวัตกรรมซ่ึงเป็นวัตถุ ส่ิงของต่ำงๆ จนลืมสร้ำง                        
ควำมสมดุลด้ำนคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนทั้ งท่ีเป็นส่ิงจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิตอันสงบสุข                  
มีนกัวชิำกำร นกักำรศึกษำและหน่วยงำนไดก้ล่ำวถึงควำมส ำคญัของคุณธรรม  ดงัน้ี 
 พระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระรำชทำนเก่ียวกับกำรปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นกำรพฒันำคนไทย 4 ประกำร ดงัน้ี 1) กำรรักษำควำมสัตย ์ควำมจริงใจต่อ
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ตวัเองท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม 2) กำรรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้
ประพฤติปฏิบติัอยูใ่นควำมสัจ ควำมดี 3) กำรอดทน อดกลั้นและอดออม ท่ีจะไม่ ประพฤติล่วงควำมสัจ
สุจริต ไม่วำ่จะดว้ยเหตุผลประกำรใด และ 4) กำรรู้จกัละวำงควำมชัว่  ควำมทุจริต และรู้สละประโยชน์
ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบำ้นเมือง ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมดงักล่ำวประชำชนชำว
ไทยควรน ำไปประพฤติปฏิบติัเพื่อควำมสงบร่มเยน็ และส่งผลใหป้ระเทศมีควำมเจริญกำ้วหนำ้ 
 คุณธรรม มีควำมส ำคญัต่อกำรจดั   กำรเรียนกำรสอน ต่อกำรจดักำรศึกษำ สรุปได้ว่ำ 
คุณธรรม จริยธรรม จะท ำใหน้กัเรียนท่ีไดรั้บ กำรฝึกอบรมเป็นมนุษยท่ี์ดี มีควำมซ่ือสัตย ์มีศีลธรรม เป็น
พลเมืองดี มีควำมคิดชอบและประพฤติชอบดว้ยกำยวำจำใจ ประกอบอำชีพท่ีสุจริต ใชส้ติปัญญำให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ควำมส ำคญัของคุณธรรม  เป็นส่ิงท่ีจ  ำเป็นต่อเด็กและเยำวชนซ่ึงเป็น
ทรัพยำกรท่ีทรงคุณค่ำอยำ่งยิง่ต่อกำรพฒันำประเทศ โรงเรียนจ ำเป็นตอ้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ทั้งด้ำนควำมรู้ ทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต ควรปลูกฝังตั้งแต่วยัเด็ก
จนกระทัง่เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสร้ำงคุณประโยชน์ใหแ้ก่สังคมในปัจจุบนัและอนำคต 
 ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า คุณธรรม จริยธรรม มีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมเป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ของนกัเรียน เพื่อให้นกัเรียนมีคุณภำพ มีคุณลกัษณะท่ีดีอนัจะน ำไปสู่กำรเป็นคนดี คนเก่งคนมี
ควำมสุข ควรเนน้กำรประพฤติตนอยูใ่นกรอบศีลธรรม ค ำสอนของศำสนำ มีควำมรับผดิชอบต่อตนเอง
และสังคม กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมจึงมีควำมส ำคญัและจ ำเป็นอยำ่งยิง่ โดยเฉพำะแก่บุคคลทัว่ไป 
 
แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม 

โครงกำรโรงเรียนคุณธรรม เป็นกำรด ำเนินงำนเพื่อสืบสำนพระรำชปณิธำนเดินตำมรอย
เบ้ืองพระยุคลบำทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ตำมพระรำชประสงค์ของ
สมเด็จพระเจำ้อยูห่วั รัชกำลท่ี 10 ซ่ึงรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงศึกษำธิกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยภำยใต้
กรอบยทุธศำสตร์ชำติเก่ียวกบัเร่ืองคุณธรรม โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในฐำนะ
หน่วยงำนรับผิดชอบกำรจดักำรศึกษำส ำหรับเยำวชนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ควำมสุข จึงตอ้งพฒันำคุณธรรมจริยธรรมโดยจดัท ำโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม” เพื่อพฒันำโรงเรียนใน
ระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซ่ึงรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมเป็นเร่ืองท่ีไม่ซับซ้อนและท ำไดง่้ำยเป็น
กำรลงทุนต ่ำแต่ไดผ้ลสูง สำมำรถเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียนไดจ้ริง ช่วยใหพ้ฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ลดลง เสริมสร้ำงพฤติกรรมท่ีพึงประสงคเ์พิ่มข้ึน ถือวำ่เป็นกำรพฒันำเยำวชนไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 

วตัถุประสงค์โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
1. เพื่อให้ผูบ้ริหำร ครูและนกัเรียน ตระหนกัรู้ เขำ้ใจ และมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีเหตุผล 

ซึมซบัคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอยำ่งเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้สึกผิดชอบชัว่ดี และภูมิใจในกำรท ำ
ควำมดี 
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2. เพื่อให้ผูบ้ริหำร ครูและนกัเรียน สร้ำงเครือข่ำยชุมชนองคก์รแห่งคุณธรรม โดยขอควำม

ร่วมมือจำกหน่วยงำน และองคก์รท่ีท ำงำนดำ้นคุณธรรมอยำ่งเป็นรูปธรรม ชดัเจนและมีควำมต่อเน่ือง 
ตัวช้ีวดัความส าเร็จโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
1. จ  ำนวนนกัเรียนท่ีไดรั้บกำรพฒันำใหมี้พฤติกรรมท่ีพึงประสงคใ์นโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
2. จ ำนวนผูบ้ริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรพฒันำให้มีพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงคใ์นโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
3. จ ำนวนผูบ้ริหำร ครูและนกัเรียนท่ีไดรั้บกำรปลูกฝังคุณธรรม 5 ประกำร คือ ควำมพอเพียง 

ควำมกตญัญู ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต ควำมรับผดิชอบ และอุดมกำรณ์คุณธรรม 
เป้าหมายโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
1. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ ปีกำรศึกษำ 2560 ก ำหนดใหส้ ำนกังำนเขตพื้นกำรศึกษำ จ ำนวน 225 

เขต และโรงเรียนในสังกดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ร้อยละ 35 เขำ้ร่วมโครงกำร 
และขยำยผลกำรด ำเนินงำนใหมี้ควำมครอบคลุมโรงเรียนทุกแห่งในปีกำรศึกษำ 2561 

2. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ ผูบ้ริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียนทุกคนมีควำม
ตระหนักรู้ เขำ้ใจและคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำง
ควำมรู้สึกผิดชอบชัว่ดี ภูมิใจในกำรท ำควำมดี และร่วมกนัสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม
ด้วยกำรขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน และองค์กรท่ีท ำงำนด้ำนคุณธรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม ชัดเจน 
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

ตัวช้ีวดัโรงเรียนคุณธรรม 
1. มีอุดมกำรณ์คุณธรรมในกำรพฒันำในโรงเรียนคุณธรรม 
2. มีกลไกและเคร่ืองมือในกำรปฏิบติัคุณธรรมจริยธรรมร่วมกนัทั้งโรงเรียน 
3. มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์มีคุณธรรม จริยธรรม ควำมพอเพียง ควำมกตญัญู ควำมซ่ือสัตย์

สุจริต อดทนและเสียสละในโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
4. พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคล์ดนอ้ยลง 
5. มีกระบวนกำรมีส่วนร่วม และสร้ำงควำมรับผดิชอบจำกผูเ้ก่ียวขอ้งในโรงเรียน 
6. มีองคค์วำมรู้ นวตักรรมดำ้นคุณธรรมและบูรณำกำรไวใ้นชั้นเรียน 
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ดำ้นคุณธรรม 
ความส าคัญของการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม  
แผนพฒันำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี 12 ก ำหนดเป้ำหมำยประชำกรวยัเรียน        

มีกิจกรรมปฏิบัติตนท่ีสะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมโดยก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำในกำร
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ปรับเปล่ียนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย จิตสำธำรณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 

1. ส่งเสริมกำรเล้ียงดูในครอบครัวท่ีเน้นกำรฝึกเด็กให้รู้จกัพึ่งพำตนเอง มีควำมซ่ือสัตย ์มี
วินยั มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีควำมรับผิดชอบในรูปแบบกิจวตัรประจ ำวนั ให้พ่อแม่ผูป้กครอง
เป็นแบบอยำ่ง 

2. ส่งเสริมกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ควำมมีวจิยั จิตสำธำรณะ รวมทั้งสร้ำงสภำพแวดลอ้มภำยในและนอกโรงเรียน 

3. ปรับวิธีกำรเผยแผห่ลกัศำสนำให้มุ่งช้ีแนะแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตตำมหลกัธรรมค ำสอน
ท่ีเขำ้ใจง่ำยและปฏิบติัไดจ้ริง 

4. เสริมสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชุมชนในกำรมีส่วนร่วมจดักิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 
5. จดัส่ือกำรสร้ำงสรรคใ์นกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมอนัดีงำม 
6. น ำวฒันธรรมท่ีดีงำมท่ีพึงประสงค์ไปประยุกตใ์ชใ้นกำรท ำงำน เช่น ตรงต่อเวลำ รู้หนำ้ท่ี

ควำมรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั เคำรพกฎหมำย ขอ้บงัคบั กำรท ำงำนเป็นทีม ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
จะเห็นได้ว่ำ ควำมคำดหวงัของแผนพฒันำดังกล่ำว มุ่งให้เยำชนคนไทยมีทศันคติและ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ สร้ำงคนดีให้บำ้นเมือง จึงจ ำเป็นตอ้งมีกลยุทธ์ระดบัปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งและ
เหมำะสมกบับริบทในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้ำหมำย ซ่ึงกระบวนกำรโรงเรียน
คุณธรรมจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสำมำรถท ำใหป้ระสบผลส ำเร็จ 
 

แนวคิดเกีย่วกบัการด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมทีม่ีสัมฤทธิผล 

 

 ส าหรับการด าเนินงานตำมกลยุทธ์กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล โรงเรียน
บำ้นปำกน ้ำ (เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) อ ำเภอเมือง จงัหวดัชุมพร ประกอบไปดว้ย 3 ดำ้นไดแ้ก่          ดำ้น
ปัจจัยน ำเข้ำ (inputs) ด้ำนกระบวนกำร (process) และด้ำนผลผลิต (outputs) โดยมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) และสภำพแวดล้อม (environment) เป็นเง่ือนไขควำมส ำเร็จ ซ่ึงมีควำมสัมพนัธ์กนั มีกำร
ด ำเนินงำนร่วมกัน เพื่อให้กำรบริหำรจดักำร โรงเรียนคุณธรรมบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ตำม
มำตรฐำนและตวัช้ีวดั  ดงัน้ี 
 1. ดำ้นปัจจยัน ำเขำ้ (inputs) หมำยถึง ปัจจยัท่ีสนบัสนุนกำรบริกำรจดักำรเพื่อพฒันำตำม
มำตรฐำนและตวัช้ีวดัโรงเรียนคุณธรรมและคุณภำพกำรศึกษำของนกัเรียนให้บรรลุควำมส ำเร็จ เป็นส่ิง
ท่ีน ำเขำ้ผำ่นกระบวนกำร ขั้นตอนต่ำงๆ อนัเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อจดักระท ำกบัปัจจยัทำงกำร
บริหำรทั้งดำ้นบุคลำกร งบประมำณ วสัดุอุปกรณ์ ทรัพยำกรอ่ืนๆ รวมทั้งเทคนิควิธีกำรบริหำรจดักำร
ต่ำงๆ ซ่ึงน ำไปสู่กำรบริหำรจดักำรท่ีมีสัมฤทธิผล 
 2. ดำ้นกระบวนกำร (process) หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเปล่ียนสภำพปัจจยัน ำเขำ้
ไปสู่ปัจจยัส่งออกท่ีมีคุณค่ำ มีควำมหมำยเพิ่มสูงข้ึน อนัประกอบดว้ยแนวทำง วธีิกำร กำรลงมือปฏิบติั กำร
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เรียนรู้และกำรปรับตวั ตลอดจนกำรปฏิบติัอยำ่งเป็นขั้นตอนเพื่อให้ส่ิงท่ีมีควำมยุง่ยำก เช่น กระบวนกำร
บริหำรจดักำร กระบวนกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้มีรำยละเอียดท่ีชดัเจนและสำมำรถปฏิบติักำรอยำ่งรำบร่ืน
ไดจ้นน ำไปสู่ผลผลิตและผลลพัธ์ท่ีตอ้งกำร 
 3. ด้ำนผลผลิต (outputs) หมำยถึง ผลท่ีเกิดข้ึนจำกกำรท่ีปัจจัยท่ีป้อนเข้ำไปได้ผ่ำน
กระบวนกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ แลว้เกิดกำรเปล่ียนสภำพออกมำทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพโดย
สำมำรถตรวจวดัได้โดยกำรใช้เคร่ืองมือประเมินในลกัษณะต่ำงๆ เช่น  มำตรฐำนโรงเรียนคุณธรรม 
ตวัช้ีวดัโรงเรียนคุณธรรม ประเด็นพิจำรณำ รวมทั้งนกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ เป็นคนดี คน
เก่ง และสำมำรถด ำรงตนในสังคมไดอ้ยำ่งมีควำมสุขมำกยิง่ข้ึน โดยใชก้รอบแนวคิดสรุปได ้ดงัภำพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี   แสดงแนวคิดเชิงระบบในกำรบริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิผล 

  
 
ภาพที ่1  กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล 
 

ดังน้ันแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีสัมฤทธิผล มีควำมจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรอย่ำง
เป็นระบบ ตำมขั้นตอนหรือกระบวนกำร มีรำยละเอียดท่ีชดัเจนอนัเป็นแนวทำงปฏิบติัเป็นท่ียอมรับ
ร่วมกนัของครูในโรงเรียนท่ีจะร่วมกนัด ำเนินกำร รวมถึงบุคคลต่ำงๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียน 
นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชุน หน่วยงำนต่ำงๆ ท่ีตอ้งใหค้วำมช่วยเหลือสนบัสนุน กำรด ำเนินงำนใหด้ ำเนิน 
ไปดว้ยควำมเรียบร้อย บรรลุเป้ำหมำยท่ีคำดหวงั ซ่ึงอำจมีเง่ือนไขและปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จท่ีสำมำรถ
เปล่ียนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ของโลกในยคุโลกำภิวตัน์ 

กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล 

นกัเรียนท่ีมีประสิทธิผล 

สภาพแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 ข้อมูลย้อนกลบั 
เง่ือนไขควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรม 

 
 

                                 ข้อมูลย้อนกลบั 
เง่ือนไขควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจดักำรพฒันำคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ของนกัเรียน โดยใชกิ้จกรรมลูกเสือโรงเรียนบำ้นเหมืองแบ่ง 
 

 

 

 

 

 

ปัจจยัน าเข้า (inputs) 
   1.ผูบ้ริหำร 
   2.ทรัพยำกรบุคคล 
   3.ทรัพยำกรอ่ืน 

กระบวนการ (process) 
กำรบริหำรจดักำร

โรงเรียน 

ผลผลติ (outputs) 
คุณลกัษณะและ

คุณภำพของนกัเรียน 
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                 ในคู่มือนี้ กำรก ำหนดแนวด ำเนินงำนตำมกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล 
โรงเรียนบำ้นปำกน ้ ำ (เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) ไดน้ ำขอบข่ำยกำรวิเครำะห์แบบระบบโดยพิจำรณำ 
ปัจจยัน ำเขำ้ (Inputs) กระบวนกำร (Process) และผลผลิต (Outputs) มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดแนว
ด ำเนินงำนกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล ตำมองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย 
และวิธีกำรปฏิบติัของโรงเรียนได้วิเครำะห์กิจกรรมกำรปฏิบติัท่ีส่งผลให้เกิดคุณธรรม โดยมีกรอบ
แนวคิดของคู่มือด ำเนินงำน ดงัภำพท่ี 2 
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ภาพที ่2 แสดงกรอบแนวคิดคู่มือด ำเนินงำนกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมฯ 

กรอบแนวคดิคู่มือด าเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมทีม่สัีมฤทธิผล  
โรงเรียนบ้านปากน า้ (เผดมิจีนนาวาสงเคราะห์) 

1.  แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ 
2.  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกบักำรบริหำร
จดักำรโรงเรียนท่ีมีสมัฤทธิผล 
      2.1 กำรบริหำรจดักำรโรงเรียน 
      2.2 กำรบริหำรกำรจดักำรท่ีมี
สมัฤทธิผล 
3.  แนวคิดท่ีเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
4.  แนวคิดท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำร
โรงเรียนคุณธรรม 
5. แนวคิดท่ีเก่ียวกบักลยทุธ์หลกัของ 
กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรม 
     5.1  กำรจดัสภำพแวดลอ้ม 
ในโรงเรียน  
     5.2  กำรบริหำรจดักำรของผูบ้ริหำร
โรงเรียน   
     5.3  กำรจดักำรเรียนกำรสอนของครู  
     5.4  กำรเรียนรู้และคุณภำพนกัเรียน 
    5.5  กำรมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
และชุมชน 
6.  นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
เก่ียวกบัโรงเรียนคุณธรรม 
7.  บริบทโรงเรียนบำ้นปำกน ้ ำ 
(เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) 
8.  งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
 
คู่มือด าเนินงาน  
การบริหารจดัการ
โรงเรียนคุณธรรมที่

มสัีมฤทธิผล 
โรงเรียนบ้านปากน า้
(เผดมิจนีนาวา
สงเคราะห์) 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชุมพร 

             กลยุทธ์หลกั 
1.  กำรจดัสภำพแวดลอ้ม 
     ในโรงเรียน  
2.  กำรบริหำรจดักำรของผูบ้ริหำร  
     โรงเรียน   
3.  กำรจดักำรเรียนกำรสอน 
     ของครู  
4.  กำรเรียนรู้และคุณภำพนกัเรียน 
5.  กำรมีส่วนร่วมของผูป้กครอง 
     นกัเรียน 

รายการ 
1.  ปัจจยัน ำเขำ้ (Input: I) 
2.  กระบวนกำร (Process : P) 
3.  ผลผลิต (Output: O) 
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ส่วนที่ 3  
แนวทางตามคู่มือด าเนินงาน 

การบริหารจดัการ 
โรงเรียนคุณธรรมทีม่ีสัมฤทธิผล 
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แนวทางตามคู่มือด าเนินงาน 

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมทีม่สัีมฤทธิผล 
โรงเรียนบ้านปากน า้(เผดมิจีนนาวาสงเคราะห์) 

 
กลยุทธ์หลกัที ่1  การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน   
 

กลยุทธ์ย่อย แนวด าเนินการของสถานศึกษา กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 

1.1 การจัด
บรรยากาศ 
ทีเ่อือ้ต่อการปลูกฝัง
คุณธรรม 

1. จดัท ำแผนพฒันำสภำพแวดลอ้ม 
ในโรงเรียนร่วมกบัครู นกัเรียน 
ผูป้กครองทุกปี (I) 
2. จดัท ำมำตรกำรรักษำควำมปลอดภยั 
อยำ่งชดัเจน (I) 
3. จดัสถำนท่ีในกำรจดักิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมท่ีปลอดภยั (P) 
4. จดัแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อกำรปลูกฝัง
คุณธรรมอยำ่งหลำกหลำย (P) 

 1.  จดัประชุม ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง วำงแผนพฒันำบริเวณ
โรงเรียน 
  2.  จดัระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
 3.  จดัถำนท่ี บริเวณ เวทีแสดง 
ท่ีปลอดภยั 
 4.  จดัท ำแหล่งเรียนรู้ดำ้นคุณธรรม 
 5.  จดับริเวณแสดงโครงงำน
คุณธรรมนกัเรียนท่ีน่ำสนใจ 
 6.  นกัเรียนร่วมท ำงำนเป็นทีม 
 

1.2 การก าหนด
คุณธรรม 
อตัลกัษณ์ 
ของโรงเรียน 

1. จดัท ำแผนพฒันำดำ้นคุณธรรม 
อยำ่งเป็นระบบ (I) 
2. กำรคน้หำปัญหำและสาเหตุทีแ่ท้จริง
ของปัญหาแลว้น ำมำก ำหนดพฤติกรรม
บ่งช้ีคุณธรรมในกำรแกปั้ญหำอยำ่งเป็น
ระบบ (P) 
3. กำรก ำหนดอตัลกัษณ์โรงเรียน
คุณธรรมท่ีชดัเจน (P) 
4. จดับริเวณใหผู้บ้ริหำร ครู และ
นกัเรียน ปฏิบติัตำมคุณธรรมอตัลกัษณ์
และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

 7. ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
มีส่วนร่วมท ำแผนพฒันำดำ้นคุณธรรม
โดยน ำขอ้มูลปัญหำและสำเหตุ 
ท่ีแทจ้ริงมำประกอบ 
 
 
 
 
 8. ครู นกัเรียน ผูป้กครองมีส่วนร่วม
ก ำหนดอตัลกัษณ์โรงเรียนคุณธรรม 
 9. จดับริเวณแสดงอตัลกัษณ์ 
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กลยุทธ์ย่อย แนวด าเนินการของสถานศึกษา กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 
ท่ีเหมำะสม (P) ท่ีสะอำด ปลอดภยั 

1.3 การจัดข้อมูล
สารสนเทศ 
และการเผยแพร่ 

1. จดัระบบขอ้มูลสำรสนเทศท่ีทนัสมยั  
บริเวณท่ีติดป้ำยนิเทศ และมีหอ้ง
คน้ควำ้เอกสำรดำ้นคุณธรรมท่ีสะอำด 
ปลอดภยั ใชก้ำรไดต้ลอดปี (P) 
 
2. จดัใหมี้เครือข่ำยคุณธรรมภำยใน
โรงเรียน ระหวำ่งโรงเรียน และสร้ำง
เครือข่ำยกบัหน่วยงำนอ่ืน (P) 
3. จดับริเวณ สถานทีแ่ละเทคนิควธีิการ
เผยแพร่ ประชำสัมพนัธ์ผลกำร
ด ำเนินงำนดำ้นคุณธรรม 
อยำ่งเหมำะสม (P) 

 10. จดัระบบขอ้มูลสำรสนเทศ 
ท่ีสืบคน้ไดง่้ำย 
 11. จดัป้ำยนิเทศท่ีน่ำสนใจ 
 12. จดัห้องคน้ควำ้เอกสำร 
ท่ีสะอำด ปลอดภยั 
 13. จดักำรสร้ำงเครือข่ำย 
และขยำยผลภำยในและกบัหน่วยงำน
ภำยนอกโรงเรียน 
 14. จดัใหทุ้กฝ่ำยไดร่้วมช่ืนชม
ผลงำนและรำงวลั 

รวม  3   
กลยุทธ์ย่อย 

รวม  11 รายการ 
 

รวม  14  กจิกรรมปฏิบัติ  
 

 
กลยุทธ์หลกัที ่2  การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน   
 

กลยุทธ์ย่อย แนวด าเนินการของสถานศึกษา กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 

2.1 องค์ความรู้ 
ของผู้บริหาร 

1. จดัรวบรวมองคค์วำมรู้เก่ียวกบั
คุณธรรมอตัลกัษณ์และกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรมอยำ่งเป็นระบบ (I) 
2. จดัท ำขั้นตอนกำรขบัเคล่ือนกำร
บริหำรงำนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
อยำ่งชดัเจน (I) 
3. จดัท ำปฏิทินกำรนิเทศ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
โรงเรียนคุณธรรมท่ีปฏิบติัได ้(I) 
 

 1. น ำองคค์วำมรู้เก่ียวกบัคุณธรรม 
อตัลกัษณ์และกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรมไปใช ้
 2. ท ำขั้นตอนกำรขบัเคล่ือน 
กำรบริหำรงำนโครงกำรโรงเรียน
คุณธรรม 
 3. จดัท ำปฏิทินกำรนิเทศ ติดตำม 
และประเมินผล 



คู่มือด ำเนินงำนกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล  
โรงเรียนบำ้นปำกน ้ำ (เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) 

 

21 

กลยุทธ์ย่อย แนวด าเนินการของสถานศึกษา กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 

2.2  การบริหาร
จัดการทีด่ี 

1.  น ำนโยบำยของหน่วยงำนตน้สังกดั
ก ำหนดเป็นกลยทุธ์  (I) 
 
2.  จดัใหมี้โครงสร้ำงกำรบริหำรจดักำร 
ดำ้นคุณธรรมท่ีสำมำรถปรับเปล่ียน 
ไดต้ำมสถำนกำรณ์ (I) 
3.  มีคู่มือด าเนินงานด้านคุณธรรมที่เป็น
ขั้นตอนอย่ำงชัดเจน และมีกระบวนกำร
นิเทศ ก ำกบั ติดตำม ประเมินผล 
ซ่ึงปฏิบัติได้จริง (I) 
4.  จดัใหน้ ำผลกำรประเมินไปใช ้
ในกำรพฒันำดำ้นคุณธรรม เป็นประจ ำ
ทุกภำคเรียน (P) 

 4. จดัท ำขั้นตอนพฒันำ
คุณธรรมอตัลกัษณ์ตำมกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
 5. มอบหมำยภำระงำนท่ี
เหมำะสม ตรงควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 
 6. จดัท ำคู่มือด ำเนินงำนฯ  โดย
ผูบ้ริหำร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
มีส่วนร่วม 
 
 7. ผูบ้ริหำรครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง ร่วมประเมินผล 
 8. น ำผลกำรประเมินไปส่งเสริม
คุณธรรมนกัเรียน 

2.3  การเป็น
แบบอย่างทีด่ี 

1.  ผูบ้ริหำรปฏิบติัตนตำมคู่มือ
ด ำเนินงำนตำมขั้นตอน 
อยำ่งสม ่ำเสมอ (P) 
2.  ผูบ้ริหำรประพฤติตนเป็นแบบอยำ่ง
ท่ีดีในกำรครองตน ครองคน และครอง
งำนเป็นท่ียอมรับ (O) 
3.   จัดให้ครู นักเรียน มีส่วนร่วมกับ
ผู้ปกครอง จดักิจกรรมดำ้นคุณธรรม 
ในชุมชนตำมควำมเหมำะสม (P) 
 

 9. ผูบ้ริหำรปฏิบติัตนตำมคู่มือ
ด ำเนินงำนอยำ่งเคร่งครัด 
 
 10. ผูบ้ริหำรเป็นแบบอยำ่งท่ีดี 
ทุกดำ้น 
 
 11. ครู นกัเรียน เป็นผูน้ ำ 
จดักิจกรรมดำ้นคุณธรรม 
 12. ครู นกัเรียน มีส่วนร่วมกบั
ผูป้กครองและชุมชนจดักิจกรรม
ดำ้นคุณธรรม 

รวม 3  
กลยุทธ์ย่อย 

รวม 10 รายการ 
 

รวม  12  กจิกรรมปฏิบัติ  
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กลยุทธ์หลกัที ่3     การจัดการเรียนการสอนของครู 
 

กลยุทธ์ย่อย แนวด าเนินการของสถานศึกษา กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 

3.1 องค์ความรู้ 
ของครู 

1. จดัใหมี้องคค์วำมรู้เก่ียวกบักำร
ออกแบบกำรเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม 
อยำ่งเป็นระบบและสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง (I) 
 
2.  จดัสร้ำง จดัหำส่ือกำรเรียนกำรสอน
ปลูกฝังคุณธรรมอยำ่งเพียงพอ (P) 
 
 
3.  แสวงหำ เทคนิค วธีิกำรถ่ำยทอด 
องคค์วำมรู้คุณธรรมอตัลกัษณ์ 
และกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
ทุกภำคเรียน (P) 

 1. ครูจดัท ำแผนกำรเรียนรู้ดำ้น
คุณธรรม 
 2. ครูจดักำรเรียนกำรสอนดำ้น
คุณธรรมตำมแผนกำรเรียนรู้ 
 
 3. จดัใหมี้ส่ือ อุปกรณ์ดำ้น
คุณธรรมหลำยประเภท 
 4. ครูใชส่ื้อกำรเรียนกำรสอน
คุณธรรม 
 5. ครูมีเทคนิค วธีิสอนท่ีน่ำสนใจ 

3.2  การจัดการเรียน
การสอน 

1.  จดัท าแผนจัดการเรียนรู้ท่ีเนน้กำร
ส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ตำมกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม ผำ่นโครงงำน
คุณธรรมและกิจกรรมหลำกหลำย  
ทุกภาคเรียน (P) 
2.  น ำแผนกำรจดักำรเรียนรู้ไปใช ้
จดักิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม โดยให้
นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมทุกคร้ัง (P) 
3.  มีกำรจดับูรณำกำรโครงงำน
คุณธรรมในกิจกรรมลดเวลำเรียน 
เพิ่มเวลำรู้โดยนกัเรียนไดป้ฏิบติั
กิจกรรมอยำ่งสม ่ำเสมอ (P) 
4.  จดัใหมี้กำรวดัประเมินดำ้น 
คุณธรรมและน ำผลกำรประเมิน 
ไปพฒันำนกัเรียนทุกภำคเรียน (P) 

 6. จดัท ำแผนจดักำรเรียนรู้
คุณธรรมอตัลกัษณ์ท่ีเขำ้ใจง่ำย ใชไ้ด้
จริง 
 
 
 7. ครูใหน้กัเรียนจดัท ำโครงงำน
คุณธรรม 
 
 8. นกัเรียนท ำโครงงำนคุณธรรม
บูรณำกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
 
 
 9. ครู นกัเรียน ร่วมประเมินผล
โครงงำนคุณธรรม 
 10. น ำผลกำรประเมิน 
ไปปรับปรุงพฒันำ 
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กลยุทธ์ย่อย แนวด าเนินการของสถานศึกษา กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 
 

3.3  การเป็น
แบบอย่างทีด่ี 

1.  มอบหมำยใหค้รูสร้ำงเครือข่ำย
ภำยในโรงเรียน และสร้ำงเครือข่ำยกบั
ครูภำยนอกโรงเรียนและหน่วยงำนอ่ืน
เตม็รูปแบบ (P) 
2.  จดัใหค้รูเผยแพร่ผลงำน  แลกเปล่ียน
เรียนรู้ดำ้นคุณธรรมอยำ่ง เป็นรูปธรรม
ท่ีชดัเจน (O) 
3.  มีกำรสนบัใหค้รู ปฏิบติัตนตำม
คุณธรรมอตัลกัษณ์และกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรมอยำ่งเป็นรูปธรรม
และต่อเน่ือง (P) 
4.  จดัใหค้รูร่วมงำนดำ้นคุณธรรม 
 สร้ำงองคค์วำมรู้ และใหค้วำม
ช่วยเหลือก ำหนดขั้นตอนพิธีกำรต่ำงๆ 
แก่ผูป้กครองและชุมชนตำมควำม
เหมำะสม (P) 

ครูมีเครือข่ำยคุณธรรม 
ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 
 

ครูสนทนำแลกเปล่ียนเรียนรู้
ดว้ยกระบวนกำร PLC 

ครูแสดงผลงำนดำ้นคุณธรรม
ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพื้นท่ี  

ครูร่วมงำนต่ำงๆ เป็นผูน้ ำ
ร่วมกบัชุมชน 
 

ครูช่วยแนะน ำขั้นตอน  
พิธีกำรดำ้นคุณธรรมแก่ผูป้กครอง 

ครู ปฏิบติัตนตำมคุณธรรม   
อตัลกัษณ์และกรอบแนวคิด   
โรงเรียนคุณธรรม 

รวม  3  
กลยุทธ์ย่อย 

  
รวม 11  รายการ 

 

รวม  16   กจิกรรมปฏิบัติ  
 

 
กลยุทธ์หลกัที ่  4  การเรียนรู้และคุณภาพนักเรียน 
 

กลยุทธ์ย่อย แนวด าเนินการของสถานศึกษา กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 

4.1  การเรียนรู้ 
ของนักเรียน 

1.  จดักิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ
เก่ียวกบัคุณธรรมอตัลกัษณ์ 
ตำมกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม
อยำ่งถูกตอ้ง (P) 
2. จดัใหน้กัเรียนท ำโครงงำนคุณธรรม
ตำมคุณธรรมอตัลกัษณ์และกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

 1. ช้ีแจงให้นกัเรียนเขำ้ใจคุณธรรม 
อตัลกัษณ์ 
 
 
 2. นกัเรียนท ำโครงงำนคุณธรรม
ทุกชั้น 
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กลยุทธ์ย่อย แนวด าเนินการของสถานศึกษา กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 
ทุกระดบัชั้น (P) 
3.  จดัใหน้กัเรียนน ำเสนอและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โครงงำนคุณธรรม 
ทุกภำคเรียน (O) 
4.  จดัใหน้กัเรียนสรุปองคค์วำมรู้จำก
โครงงำนคุณธรรม เผยแพร่สู่ชุมชน 
ดว้ยวธีิกำรหลำกหลำย (O) 

 
 3. นกัเรียนน ำเสนอและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้โครงงำนคุณธรรม 
 
 4. นกัเรียนสรุปองคค์วำมรู้    
จำกโครงงำนคุณธรรม 
 5. นกัเรียนเผยแพร่โครงงำน 
สู่ชุมชน 

4.2   คุณภาพ 
ของนักเรียน 

1.  ฝึกใหน้กัเรียนมีควำมรับผิดชอบ 
และกลำ้แสดงออกอยำ่งสร้ำงสรรคใ์น
กำรจดักิจกรรมดำ้นคุณธรรม 
อยำ่งหลำกหลำยและสม ่ำเสมอ (P) 
2.  ฝึกฝนใหน้กัเรียนเป็นผูน้ ำและ 
ผูต้ำมท่ีดีในกำรจดักิจกรรมคุณธรรม 
อตัลกัษณ์ตำมกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรมอยำ่งต่อเน่ือง (P) 
3.  ฝึกฝนใหน้กัเรียนน ำเสนอผลงำน
กำรจดักิจกรรมคุณธรรมอตัลกัษณ์  
ตำมกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 
ทุกภำคเรียน (O) 

 6.  ฝึกใหน้กัเรียนเป็นผูน้ ำ 
และกลำ้แสดงออก 
 
 
 7. ฝึกนกัเรียนจดักิจกรรม 
ดำ้นคุณธรรมดว้ยตนเอง 
 8. ฝึกนกัเรียนเปิดใจ ยอมรับ 
คนอ่ืน เห็นคุณค่ำตนเองและผูอ่ื้น 
 9. ฝึกนกัเรียนโตว้ำทีดำ้น
คุณธรรม 
 
 

4.3  การเป็น
แบบอย่างทีด่ี 

1.  จดัใหน้กัเรียนรวมกลุ่มตำมควำม
สนใจ เพื่อปฏิบติักิจกรรมโครงงาน
คุณธรรม กำรขยำยผล แลกเปล่ียนเรียนรู้
ภำยในโรงเรียน (P) 
2.  จดัใหน้กัเรียนรวมกลุ่มตำมควำม
สนใจ ปฏิบติักิจกรรมคุณธรรม 
ท่ีหลำกหลำย  ขยำยผล แลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหวำ่งโรงเรียนและหน่วยงำน
อ่ืน (P) 
 

 10. รวมกลุ่มควำมสนใจ  
จดักิจกรรมโครงงำนคุณธรรม 
ในโรงเรียน 
 
 11. รวมกลุ่มควำมสนใจ 
 จดักิจกรรมคุณธรรม ขยำยผล
ระหวำ่งโรงเรียน 
 12. รวมกลุ่มควำมสนใจจดั
กิจกรรมขยำยกบัหน่วยงำนอ่ืนๆ 
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กลยุทธ์ย่อย แนวด าเนินการของสถานศึกษา กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 
3.  ฝึกฝนใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมอนัพึง
ประสงคคุ์ณธรรมอตัลกัษณ์ตำมกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรมและหลกัสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
น ำไปใชใ้นชีวติประจ ำวนั (O) 

 13. จดักิจกรรมส่งเสริม
พฤติกรรมอนัพึงประสงค ์
 14.. ส่งเสริมใหน้กัเรียนแสดง
คุณลกัษณะท่ีดีทั้งในและนอก
โรงเรียน 

รวม 3  
กลยุทธ์ย่อย 

 

 รวม 10  รายการ 
 

รวม  14  กจิกรรมปฏิบัติ  

 
กลยุทธ์หลกัที ่  5  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียน 
 

กลยุทธ์ย่อย แนวด าเนินการของสถานศึกษา กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 

5.1  การสร้างองค์
ความรู้ 
ให้ผู้ปกครอง
นักเรียน 

1.  จดัสัมมนำแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ร่วมกนัระหวำ่งผูบ้ริหำร ครู นกัเรียน 
ผูป้กครองและชุมชนเก่ียวกบัวธีิกำร
ส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ 
ตำมกรอบแนวคิดโรงเรียน 
คุณธรรม (O) 
2.  จดัประชุมเชิงปฏิบติักำรจดัท ำคู่มือ
ส่งเสริมนิสัยคุณธรรมดว้ยควำมร่วมมือ
ของผูบ้ริหำร ครู นกัเรียนผูป้กครอง
และชุมชนโดยมีผูเ้ช่ียวชำญเป็น
วทิยำกร (P) 
3.  มีกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของ
ผูป้กครองแลว้น ำมำก ำหนดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมอตัลกัษณ์ตำมกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรม  
ทุกภำคเรียน (P) 

 1. สัมมนำแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกนัระหวำ่งผูบ้ริหำร ครู นกัเรียน 
ผูป้กครอง 
 
 
 
 2. ผูริ้หำร ครู นกัเรียน ผูป้กครอง
จดัท ำคู่มือส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีดี 
 3. เชิญผูเ้ช่ียวชำญดำ้นคุณธรรม 
มำใหค้วำมรู้และวธีิปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง 
 
 4. ก ำหนดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมตำมควำมตอ้งกำรของ
ผูป้กครอง 

5.2 การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง
นักเรียน 

1.  จดัใหผู้ป้กครองและชุมชนไดร่้วม
ปรับปรุงสภำพแวดลอ้มในโรงเรียน 
ร่วมกำรจดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
ร่วมแกปั้ญหำและพฒันำพฤติกรรม 

ใหผู้ป้กครองและชุมชน 
ไดร่้วมปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
ในโรงเรียน 
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กลยุทธ์ย่อย แนวด าเนินการของสถานศึกษา กจิกรรมทีป่ฏิบัติ 
ท่ีพึงประสงคน์กัเรียนทุกภำคเรียน (P) 
2.  จดัใหผู้ป้กครองและชุมชนไดร่้วม
สัมมนำ  อภิปรำยหลงักำรจดักิจกรรม
คุณธรรม เพื่อแกปั้ญหำและพฒันำ
นกัเรียนรำยบุคคลทุกภำคเรียน (P) 
3. จดัใหผู้ป้กครองเขำ้ร่วมประเมิน 
ตดัสินผลกำรจดักิจกรรมคุณธรรม 
ประกวดกำรโครงงำนคุณธรรมและ
น ำเสนอผลกำรพฒันำทุกภำคเรียน (O) 
4.  มีกำรจดักิจกรรม “ครอบครัว
คุณธรรม” โดยใหน้กัเรียนและผูป้กครอง
ปฏิบติัตำมคุณธรรมอตัลกัษณ์หรือ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรมช่วงปิด 
ภำคเรียน พร้อมใหน้กัเรียนบนัทึก 
กำรกิจกรรมท่ีปฏิบติั ทุกภาคเรียน (P) 
5.  จดัใหมี้กิจกรรมศึกษำดูงำนโรงเรียน
คุณธรรมตน้แบบร่วมกบัครู นกัเรียน 
และผูป้กครองนกัเรียนทุกปี (P) 

 
 6. ใหผู้ป้กครองร่วมแกปั้ญหำ
และพฒันำพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์
นกัเรียน 
 
 7. ผูป้กครองและชุมชนไดร่้วม
สัมมนำ  อภิปรำยหลงักำรจดั
กิจกรรมคุณธรรม 
 
 8. ใหผู้ป้กครองเขำ้ร่วมประเมิน 
ตดัสินผลกำรจดักิจกรรมคุณธรรม 
ประกวดโครงงำนคุณธรรม 
 9. จดักิจกรรม “ครอบครัว
คุณธรรม” ตำมคุณธรรม 
อตัลกัษณ์ 
 10. กิจกรรมศึกษำดูงำนโรงเรียน
คุณธรรมตน้แบบร่วมกบัครู 
นกัเรียน และผูป้กครองนกัเรียน 

รวม 2  
กลยุทธ์ย่อย 

 
 รวม 8 รายการ 

 
รวม 10  กจิกรรมปฏิบัติ  

 
รวมทั้งส้ิน 14       
กลยุทธ์ย่อย            

รวมทั้งส้ิน 50  รายการ                  
 

รวมทั้งส้ิน 66  กจิกรรมปฏิบัติ 

 
บันทกึเพิม่เติม 
 องคป์ระกอบหลกัท่ี 1.............................................................................................................. 
 องคป์ระกอบหลกัท่ี 2.............................................................................................................. 
 องคป์ระกอบหลกัท่ี 3.............................................................................................................. 
 องคป์ระกอบหลกัท่ี 4.............................................................................................................. 
 องคป์ระกอบหลกัท่ี 5.............................................................................................................. 
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     เอกสารอ้างองิ                                                                  
เอกสารอ้างองิ 
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ภาคผนวก  ก   รำยช่ือคณะครูโรงเรียนบำ้นปำกน ้ำ(เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์)  
 
1. นำยธีระ ขนับุตร ผอ.ร.ร. 
2. นำยวโิรจน์  พงษศิ์ริกุล ครู คศ.2  
3. นำยพิศำล  เจริญวนิช ครู คศ.2 
4. นำงอุบลวรรณ  รสสุคนธ์ ครู คศ.3 
5. นำงสุจิตรำ  ไลกระโทก ครู คศ.3 
6. นำงกนกวลีย ์ รังคะกนก ครู คศ.2 
7. นำงสำวแกว้หทยั  จนัทรพิพฒัน์ ครู คศ.3 
8. นำงกญัญำมำศ  สิงห์บุตร ครู คศ.3 
9. นำงพรรณี  คงชนะ ครู คศ.3 
10. นำงเบญจมำศ  โสมพะโยม ครู คศ.2 
11. นำงวจิิตรำ  หนูคง ครู คศ.2 
12. นำงจีรพรรณ  นนัทตนัติ ครู คศ.2 
13. นำงกรกมล สุวรรณเกิด ครู คศ.1 
14. นำงนวลศรี  สุตรำม ครู คศ.1 
15. น.ส.อุบลวรรณ ดีช่วย ครู คศ.2 
16. น.ส.ภทัรพร  ชูจิต ครู คศ.1 
17. นำยวติรี สมำฤกษ ครู ผช. 
18. น.ส.ศศิธร  มิตรชู ครู ผช. 
19. นำยสุชำติ เรียบร้อย ครู คศ.1 
20. นำงสำวอุไรภรณ์ ชยัชนะ ครู ผช. 
21. นำงสำวเอมิกำร์ มุธุสิทธ์ิ ครู ผช. 
22. นำงสำวจนัทนิภำ  หนูอ่ิม ครู ผช. 
23. นำงกรรณิกำร์ กำญจนประทุม ครู ผช. 
 
 
 
 
 



คู่มือด ำเนินงำนกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณธรรมท่ีมีสัมฤทธิผล  
โรงเรียนบำ้นปำกน ้ำ (เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์) 

 

30 

 
ภาคผนวก ข  จ ำนวนนกัเรียนโรงเรียนบำ้นปำกน ้ำ(เผดิมจีนนำวำสงเครำะห์)   
 

จ านวนห้องเรียนและนักเรียน ปีการศึกษา 2560 
 

ช้ัน จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญงิ รวม 
อนุบำล 2 2 36 36 72 

อนุบำล 3 2 45 24 69 

รวมปฐมวัย 4 81 61 142 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 2 42 21 63 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 2 2 31 26 57 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 2 32 31 63 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 4 2 35 36 71 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 2 35 22 57 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 2 45 34 79 

รวมประถมศึกษา 12 220 170 390 

รวมทั้งส้ิน 17 301 231 532 
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ภาคผนวก ค   แบบสรุปผลกำรจดักิจกรรมของโรงเรียนตำมคู่มือด ำเนินงำนฯ 
 

 
องค์ประกอบหลกั 

องค์ 
ประกอบ
ย่อย 

จ านวน
แนวทาง
ด าเนินการ 

จ านวน
กจิกรรม
ทีป่ฏิบัติ 

จ านวน 
กจิกรรมที่
ปฏิบัติจริง
ตามคู่มือ 

ร้อยละ
กจิกรรมที่
ปฏิบัติจริง
ตามคู่มือ 

องค์ประกอบหลกัที ่1 กำรจดั
สภำพแวดลอ้มในโรงเรียน 

3 11 14   

องค์ประกอบหลกัที ่2  กำรบริหำร
จดักำรของผูบ้ริหำรโรงเรียน   

3 10 12   

องค์ประกอบหลกัที ่3 กำรจดักำร
เรียนกำรสอนของครู 

3 11 16   

องค์ประกอบหลกัที ่4 กำรเรียนรู้
และคุณภำพนกัเรียน 

3 10 14   

องค์ประกอบหลกัที ่5 กำรมีส่วน
ร่วมของผูป้กครองนกัเรียน 

2 8 10   

           
รวม 

 

 
14 

 
50 

 
66 
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ภาคผนวก ง  ภำพตวัอยำ่ง กำรด ำเนินงำนตำมคู่มือด ำเนินงำนฯ  
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