
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

โรงเรียน หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอ บางบ่อ ตำบล คลองด่าน     ระดับดาวดวงท่ี  ๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 

ข้อมูลด้านบริบทเบือ้งต้น 

สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง 

สภาพแวดล้อม 

 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุ เช่น บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน 

อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ ครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สิ่งชี้วัดถึงลักษณะสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพท่ีดี ได้แก่ ความชุ่มช่ืน การถูกสุขลักษณะ ความร่มรื่น ความ ฯลฯ 

 สภาพแวดล้อมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 

ตลอดจนการจัดบริการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ ประสบการณ์

ให้มากที่สุด ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ สอนสนุก เรียนสนุก ครูรักเด็ก เด็กรักครู รัก

เพื่อน ไม่มีบรรยากาศแห่งความกลัว หวาดผวา วิตกกังวล ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "อยากมาโรงเรียน" 

 บรรยากาศของโรงเรียน 

   โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดี จะทำให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกพอใจภูมิใจ อบอุ่นใจ 

สบายใจ รู้สึกในความเป็นเจ้าของ และอยากมาโรงเรียน  

 สภาพชุมชนใกล้เคียง 

 พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มใกล้ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และน้ำทะเลท่วมถึง มีลำคลองไหลผ่านกลาง

พื้นที่ ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณสองฝั่งของถนนสุขุมวิท และสองฝั่งคลองด่านที่เป็นเส้นทางสัญจร

ออกสู่ทะเล ประชาชนส่วนใหญ่ อาชีพทำการประมงและค้าขาย 

 สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 

 ในเขตเทศบาลตำบลคลองด่านมีผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้าเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นพื้นท่ีแพร่ระบาด

ของส่ิงเสพติด จึงทำให้มีการลักลอบเสพและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นท่ี โดยเทศบาลได้มีส่วนช่วยในการแก้ไข

ปัญหาตามอำนาจหน้าที่ เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การรับแจ้งเบาะแส รวมไปถึงการฝึกอบรมให้

ความสนับสนุนการจัดกิจกรรม เป็นต้น 



การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์ระดับ ๒ ดาว 

๑. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 

 โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง  

เป็นประจำทุกปีการศึกษา 

๒. โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา

กำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู ้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์            

ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

 โรงเรียนมีการดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี ้เชิงบวกและคุณธรรมในการ

แก้ปัญหากำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์

ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

๓. โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม 

 โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม โดยเมื่อเริ่มปีการศึกษามีการจัดโครงการค่ายศากยบุตรพุทธ

โฆษ โดยให้นักเรียนมีการมานอนพักแรมที่โรงเรียน มีการอบรมเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้

นักเรียนตระหนักถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ระเบียบ วิธี การปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้องตาม

ครรลอง 

๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 

 ทางโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้มีการจัดกิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม โดยมี

การสร้างสรรค์ให้ห้องเรียนภายในโรงเรียนมีการติดบอร์ดความรู้ หรือบอร์ดนิทรรศการคุณธรรมเพื่อให้

นักเรียนเกิดการซึมซับคุณธรรมอย่างแยบคาย 

๕. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช โดยทำพอประมาณให้เหมาะสมกับตนเอง ไม่ฟุ ้งเฟ้อและฝึกตนเองให้ร ู ้จักความพอดี 

พอเหมาะ อีกท้ังยังยึดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีว่า “ความซื่อสัตย์

สุจริตเป็นพื้นฐานฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรม ให้เกิดมีข้ึนในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้น

เป็นคนดี มีประโยชน์และมีชีวิตท่ีสะอาด ท่ีเจริญมั่นคง” 

 

 

 

 



๖. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม 

สพฐ. โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่น ๆ 

 คณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลัก

คุณธรรมเป็นประจำทุกภาคเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื ่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์โรงเรียนที่ว่า 

“ลูกหลวงพ่อปานเป็นคนดี” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนต้องมีจิตสำนึกในบทบาท 

และหน้าท่ีของตัวเอง และปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด เคารพกฎเกณฑ์กติกา พร้อมให้ตรวจสอบการกระทำได้เสมอ 

โดยพร่ำสอนเพื่อให้ลูกหลานเยาวชนก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อสร้างคนดีให้

บ้านเมือง 

๗. มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน 

 โรงเรียนมีผลงานโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โดยฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ และกลุ่มงานโรงเรียนคุณธรรม มีการประชุมคณะ

ครูท้ังโรงเรียน หัวหน้าสายช้ัน และผู้เกี่ยวข้อง ช้ีแจงให้รับทราบนโยบายและรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงงาน

คุณธรรมของห้องเรียน มอบหมายให้หัวหน้าสายชั้นประชุมคณะครูในสายชั้นร่วมกันวางแผนการดำเนิน

กิจกรรม โดยให้ครูประจำช้ันเป็นท่ีปรึกษาโครงงานคุณธรรม ท้ังนี้จะบูรณาการเป็นโครงการของห้องเรียนหรือ

ในรายวิชาก็ได้แต่ต้องมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมอัตลักษณ์ลงสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้

เพิ่มเติมด้วย 

๘. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝัง ปฏิบัติด้านคุณธรรม 

 โรงเรียนมีการพัฒนาพื้นที่ให้ความสะอาด ร่มรื่น มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม โดยให้นักเรียนเป็นคนลงมือ

ปลูกเพื่อให้เกิดความรัก และหวงแหนต้นไม้ที่ตนลงมือปลูกเองเอง ติดไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย 

สร้างสภาพแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม บริเวณโรงเรียนมีป้ายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลท่ี ๙ และ ๑๐ นอกจากนี้ยังมีการติดบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับพุทธประวัติ พร้อมกับคติธรรม เพื่อให้ผู้

พบเห็นได้ข้อคิดเตือนใจและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

๙. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                    

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของนักเรียนท้ังหมด (ของปีท่ีขอรับการตรวจสอบ) 

 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานทำงาน

เป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รวมท้ังการ

ปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมทำความดีท่ีทำ MOU กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ไป 

รับประทานอาหารอย่างเป็นระเบียบ รักษาความสะอาด ท้ิงขยะลงถังขยะ เก็บขยะโดยไม่รอคำส่ังจากครู ปิด

ไฟ พัดลมทุกครั้งท่ีไม่ใช้งาน 
หมายเหตุ : กรณีที่โรงเรียนต้องการขอรับการตรวจสอบ ระดับดาวใด ให้จัดทำรายงานตามเกณฑ์การตรวจสอบของดาวระดับ

น้ันทุกข้อ ตามแบบฟอร์มน้ี 



การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 

 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (จำนวนตามกลุ่ม) 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
 

รู้หน้าท่ี 
 

บริหารบ ุ คลากรด ้วย
ความเสมอภาค และ
ความเป็นธรรม 

- ปฏ ิบัต ิหน้าท่ีให ้ เ ต็ม
กำลังความสามารถ 
 

ม ีความร ับผด ิชอบต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมายให้
สำเร็จล ุล ่วงและเสร็จ
ต าม เ ว ล าท ี ่ ก ำ ห น ด
ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา 

 
มีวินัย 

 

- ปฏิบติังานตรงต่อเวลา 
- แต ่ง ตัวถูก ระเบ ียบ
แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
โอกาส 

- ปฏิบติังานตรงต่อเวลา 
- แต ่ง ตัวถูก ระเบ ียบ
แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
โอกาส 

- ปฏิบติังานตรงต่อเวลา 
- แต ่ง ตัวถูก ระเบ ียบ
แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
โอกาส 

 
ใจคุณธรรม 

 

มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน
องค์กร 

รัก มีความรักในองค์กร
ใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
เคารพสิทธิผู้อื่นเคารพผู้
อาวุโส 

สามัคคี มีความสามัคคี 
“ คิดดี พูดดี ทำดี ” การ
ทำงานเป็นทีม มีความ
เอือ้อาทรต่อกัน 

 

สำหรับโรงเรียนท่ียังไม่ได้กำหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก และคุณธรรมเป้าหมาย เนื่องจาก (กรุณาระบุ) 
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.............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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



วิธีการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 

๑. การสื่อสารความเข้าใจ 

 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ

นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ให้ทุกคนรับทราบ

นโยบาย เป้าหมายที่โรงเรียนจะดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการของ

โรงเรียน และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนัก และร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

อย่างต่อเนื่อง 

๒. การสร้างแกนนำ 

 โรงเรียนคัดเลือกครูแกนนำ ได้แก่ ครูหัวหน้าระดับ ครูผู ้สอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม เข้ารับการอบรม 

แล้วนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครู และทำหน้าที่อบรมเพื่อนครู และนักเรียนแกนนำเป็นทีมงานของโรงเรียน

หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ที่ช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สำเร็จตามเป้าประสงค์ของ

โรงเรียน  

๓. ประชุมระดมสมอง  

 - การกำหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ให้ทุกกลุ่มที่เกี ่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก เพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่า ตนเองต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้านเพื่อมุ่งแก้ไข

ประเด็นปัญหาท่ีกลุ่มได้ค้นพบ ดังนี้ 

   ๑. สำรวจและระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร กลุ่มครู และ

กลุ่มนักเรียน 

   ๒. รวบรวมปัญหาท่ีต้องการแก้ไขและสาเหตุจากข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจ 

   ๓. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาท่ีต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

   ๔. เลือกปัญหาท่ีต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ ปัญหา 

   ๕. ร่วมกันกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการให้เกิดขึ้นและมีความสอดคลอ้ง

กับปัญหาและสาเหตุท่ีค้นพบ 

 - การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย 

  ๑. โรงเรียนสำรวจปัญหาและระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร กลุ่ม

ครู และกลุ่มนักเรียน เพื่อค้นหาคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 

  ๒. รวบรวมปัญหาท่ีต้องการแก้ไขและสาเหตุ 



  ๓. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาท่ีต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ ปัญหา 

  ๔. ร่วมกันวิเคราะห์คุณธรรมท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีกลุ่มได้ค้นพบ 

  ๕. ร่วมกันระดมความคิด จัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพื่อให้แต่ละกลุ่มรับรู้

ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน 

๔. การจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันระดมความคิด พิจารณานำคุณธรรมเป้าหมายมากำหนดพฤติกรรมบ่งช้ี

เชิงบวกของท้ัง ๓ ฝ่าย มาจัดทำเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ ดังนี้ 

 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (จำนวนตามกลุ่ม) 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
 

รู้หน้าท่ี 
 

บริหารบ ุ คลากรด ้วย
ความเสมอภาค และ
ความเป็นธรรม 

- ปฏ ิบัต ิหน้าท่ีให ้ เ ต็ม
กำลังความสามารถ 
 

ม ีความร ับผด ิชอบต่อ
งานท่ีได้รับมอบหมายให้
สำเร็จล ุล ่วงและเสร็จ
ต าม เ ว ล าท ี ่ ก ำ ห น ด
ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา 

 
มีวินัย 

 

- ปฏิบติังานตรงต่อเวลา 
- แต ่ง ตัวถูก ระเบ ียบ
แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
โอกาส 

- ปฏิบติังานตรงต่อเวลา 
- แต ่ง ตัวถูก ระเบ ียบ
แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
โอกาส 

- ปฏิบติังานตรงต่อเวลา 
- แต ่ง ตัวถูก ระเบ ียบ
แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม ต า ม
โอกาส 

 
ใจคุณธรรม 

 

มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วม
ทำ ร่วมแก้ไขปัญหาใน
องค์กร 

รัก มีความรักในองค์กร
ใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน มี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
เคารพสิทธิผู้อื่นเคารพผู้
อาวุโส 

สามัคคี มีความสามัคคี 
“ คิดดี พูดดี ทำดี ” การ
ทำงานเป็นทีม มีความ
เอือ้อาทรต่อกัน 

 

 

 

 

 

 

 



การกำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 

 

๑. การวางแผน/การจัดทำโครงงานคุณธรรม (การจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน หรือ แผนปฏิบัติ

การประจำปี) 

 มีการประชุมวางแผนการดำเนินงาน กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนสู่การทำงาน

ปกติตามกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง และร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดทำโครงการและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บูรณาการในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 

แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายหน้าท่ี พัฒนาครูแกนนำ พัฒนานักเรียนแกนนำเพื่อเป็นแกนนำใน

การดำเนินงาน 

๒. การเป็นแบบอย่างที่ดี 

 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ตามบทบาทหน้าที่และระเบียบวินัยของโรงเรียน เช่น การพูดสุภาพ การตรงเวลา การแต่งกายเป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีมีวินัย มีความรับผิดชอบ ด้วยการยกย่องชื่นชม

หน้าเสาธง ให้เกียรติบัตรแสดงความช่ืนชมในการเป็นแบบอย่างท่ีดีทุกครั้ง 

๓. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 

 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก ส่ือ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร และของนักเรียน 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๔. การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรียน 

 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู ้ที ่บูรณาการกับ

หลักธรรม และจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนได้มาตรฐานการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  

๕. การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

อย่างหลากหลายตามความสนใจ และความถนัด เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเพื่อพัฒนาส่งเสริม

ความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ และพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส และพัฒนานักเรียน

ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 



โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน 

 

คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมท่ี ๑  รู้หน้าท่ี 
คุณธรรมท่ี ๒  มีวินัย 
คุณธรรมท่ี ๓  ใจคุณธรรม 
 

๑ จิตอาสาพัฒนาเพื่อสังคมดีงาม 
๒ หยิบ จับ ขยับ สะอาด 
๓ เก็บไปบ่นไป ขยะใครไม่รู้ 
๔ โรงเรียนสวยด้วยสองมือเรา 
๕ เพื่อสังคม 
๖ สาธารณโภคี 
๗ จิตอาสาพาสะอาด 
๘ ประหยัดอดออมตามรอยพ่อ
หลวง 

นักเรียนช้ัน ม.๑/๑ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๒ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๓ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๔ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๕ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๖ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๗ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๘ 
ครูท่ีปรึกษา 

คุณธรรมท่ี ๑  รู้หน้าท่ี 
คุณธรรมท่ี ๒  มีวินัย 
คุณธรรมท่ี ๓  ใจคุณธรรม 
 

๑ รู้คุณข้าว กินอยู่พอเพียง 
๒ สองมือน้อยๆ ช่วยลดภาวะโลก
ร้อน 
๓ การออม 
๔ สวนครัวพอเพียง 
๕ พัฒนาพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ 
๖ ความพอเพียง เล้ียงชีวิต 
๗ โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
๘ ความรับผิดชอบ 

นักเรียนช้ัน ม.๒/๑ 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๒ 
 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๓ 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๔ 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๕ 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๖ 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๗ 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๘ 
ครูท่ีปรึกษา 

คุณธรรมท่ี ๑  รู้หน้าท่ี 
คุณธรรมท่ี ๒  มีวินัย 
คุณธรรมท่ี ๓  ใจคุณธรรม 
 

๑ จิตอาสาพัฒนา EQ 
๒ ถุงนมลดโลกร้อน 
๓ ห้องเรียนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม 
๔ โรงเรียนน่าอยู่คู่ความสะอาด 
๕ รักษ์ความสะอาด 
๖ จิตอาสาพาสะอาด 
๗ สร้างสรรค์ผลงานจิตนาการ
ตามวัย 
๘ อาชีพสร้างรายได้ 

นักเรียนช้ัน ม.๓/๑ 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๒ 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๓ 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๔ 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๕ 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๖ 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๗ 
 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๘ 
ครูท่ีปรึกษา 



คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมท่ี ๑  รู้หน้าท่ี 
คุณธรรมท่ี ๒  มีวินัย 
คุณธรรมท่ี ๓  ใจคุณธรรม 

๑ Let’s reduce and recycle 
๒ ผลงานสร้างสรรค์ สร้างฝันวัย
ใส 
๓ สร้างสรรค์ความคิดพิชิตงาน
ศิลป์ 
๔ พัฒนาจิต พิชิตความสะอาด 

นักเรียนช้ัน ม.๔/๑ 
นักเรียนช้ัน ม.๔/๒ 
 
นักเรียนช้ัน ม.๔/๓ 
 
นักเรียนช้ัน ม.๔/๔ 
ครูท่ีปรึกษา 

คุณธรรมท่ี ๑  รู้หน้าท่ี 
คุณธรรมท่ี ๒  มีวินัย 
คุณธรรมท่ี ๓  ใจคุณธรรม 

๑ สร้างวินัยด้วยนิทานคุณธรรม 
๒ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
๓ โรงเรียนสะอาด ใจเป็นสุข 
๔ โรงเรียนสดใส ร่วมใจเก็บขยะ 

นักเรียนช้ัน ม.๕/๑ 
นักเรียนช้ัน ม.๕/๒ 
นักเรียนช้ัน ม.๕/๓ 
นักเรียนช้ัน ม.๕/๔ 
ครูท่ีปรึกษา 

คุณธรรมท่ี ๑  รู้หน้าท่ี 
คุณธรรมท่ี ๒  มีวินัย 
คุณธรรมท่ี ๓  ใจคุณธรรม 

๑ วางรองเท้าเข้าท่ีมีระเบียบ 
๒ แต่งกายดีเป็นศรีแก่โรงเรียน 
๓ เด็กดีมีเงินออม 
๔ บุหรี่มีโทษ โปรดอย่าสูบ 

นักเรียนช้ัน ม.๖/๑ 
นักเรียนช้ัน ม.๖/๒ 
นักเรียนช้ัน ม.๖/๓ 
นักเรียนช้ัน ม.๖/๔ 
ครูท่ีปรึกษา 

 

เคร่ืองมือสำคัญในการขับเคลื่อนสูเ่ป้าหมาย 

 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพื่อใหท้ราบเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน 

 โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักและความ

เข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ให้ทุกคนรับทราบนโยบายและเป้าหมายท่ีโรงเรียนจะดำเนินการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และผลที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิดควา

ตระหนักและร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

การสร้างแกนนำ (ครู-นักเรียน) เพือ่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 

 โรงเรียนคัดเลือกครูแกนนำเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

แล้วนำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนครู และทำหน้าท่ีอบรมเพื่อนครูในโรงเรียน และคัดเลือกนักเรียนแกนนำเข้ารับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานคุณธรรม เพื่อนำมาขยายผลให้กับเพื่อน ๆ ภายในห้องเรียน โดยมีครู

แกนนำเป็นทีมงานของโรงเรียนที ่ช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ดำเนินการ ไปตาม

เป้าประสงค์ของโรงเรียน 



การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ 

 โรงเรียนมีการนิเทศติดตามภายในอย่างสม่ำเสมอ มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการเป็นทางการ ได้แก่ 

ผู ้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานแต่ละฝ่าย หน้าหน้าสายชั้น และหัวหน้ากลุ ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้น ิเทศให้

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกันแก้ปัญหา ทำให้

ได้องค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 

การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

 ผู้บริหารให้โอกาสทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล คำแนะนำ ให้โอกาสร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและ

ร่วมชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ ขับเคลื่อน

กิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการ

ปฏิบัติ เพื ่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนอย่างยั ่งยืน รวมท้ัง

มอบหมายให้ครูประจำชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนร่วมกันทำโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน ซึ่งเป็น

โครงงานที่นักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกันเลือก ร่วมกันทำ ทุกคนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริง ให้ครูบูรณาการจัด

กระบวนการเรียนรู้และแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่ทำอยู่ให้ขับเคลื่อนไปสู่คุณธรรม

เป้าหมายท่ีกำหนด ท่ีสะท้อน คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 

 โรงเรียนได้ทบทวนวิเคราะห์หลังการปฏิบัติงาน (After Action Review) ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการ 

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้โครงงานท่ีนักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกันเลือก ร่วมกันทำ การบูรณาการคุณธรรม

สู่การจัดการเรียนรู้และแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรม ทำ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนเพิ่มขึ้น โรงเรียนได้สรุปผลที่เกิดจากการดำเนินงาน

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เป็นองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน ปัจจัยสู่ความสำเร็จ จุดดีจุดด้อยที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้จริงในครั้ง

ต่อไป 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 จากการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียน โดยใช้โครงงานคุณธรรม/กิจกรรมคุณธรรม

การบูรณาการคุณธรรมสอดแทรกในการเรียนการสอนและการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน ท่ีทุกคนมีส่วน

ร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำ

ให้เกิดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติท่ีดี บทเรียนท่ีใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนได้จัดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุณธรรมกับเพื่อนครู และนักเรียนในโรงเรียน ผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น งาน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน้าเสาธงโรงเรียน ขึ้นป้ายนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป้ายประกาศ 

๑๐๕ ปชีาตกาล หลวงปู่มั่น ประกาศผลการจัดการสอบธรรมศึกษา เป็นต้น อีกท้ังโรงเรียนได้นำเสนอผลงาน



โครงงานที่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการโครงงานคุณธรรมร่วมกับกิจกรรมวัน

ภาษาไทย วันวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมในการแข่งขันกิจกรรมโครงงานคุณธรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน

ระดับกลุ่มโรงเรียนและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

การประเมินผลและการนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงาน 

 โรงเรียนมีการประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการตามตัวชี้วัด โดยใช้การสังเกต การสอบถาม การทำ AAR

ประเมินเชิงประจักษ์ และตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมพบว่า ผู้บริหาร คณะครู 

มีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น ตระหนัก และปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี

สำเร็จลุล่วงอย่างดี เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี แต่ในส่วน 

ของนักเรียนพบว่ามีนักเรียนบางส่วนยังไม่ได้ผลตามเป้าหมาย มีนักเรียนบางคนเข้าแถวเคารพธงชาติไม่เป็น

ระเบียบ หยอกล้อกันขณะเดินไปเรียน เข้าห้องเรียน ล่าช้า ใช้น้ำใช้ไฟฟ้าไม่ปิดหลังจากออกนอกห้อง ขาดจิต

สาธารณะ ท้ิงขยะไม่ลงถัง เป็นต้น ซึ่งคณะทำงานจะได้รวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขในครั้ง

ต่อไป 

การประชาสัมพันธ์ 

 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ทราบ

เพื่อให้เกิดความร่วมมือในส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน ดังนี้ 

 ๑. จัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทั้งจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน 

โรงเรียนส่ือส่ิงพิมพ์ และเวปไซต์โรงเรียน 

 ๒. บูรณาการโดยนำคุณธรรมอัตลักษณ์สอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 ๓. นำเสนอผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยการจัดนิทรรศการท้ังภายในภายและภายนอก 

โรงเรียน 

ผลการดำเนินงาน (ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้) 

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีความรู้ในการปฏิบัติโครงงาน มี

ใจรักในความพอเพียง ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัด ปิดไฟ ปิดพัดลม เมื่อไม่ใช้ มีวินัยดี ตั้งแต่การแต่ง

กายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนการเดินแถว การมีจิตอาสา รู้จักการแยกขยะ รักษาความสะอาด ท้ิงขยะ

ลงถังขยะ เก็บขยะโดยไม่รอคำสั่งจากครูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพิ่มขึ้น รู้จัก

การทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ การให้ความร่วมมือระหว่าง

เพื่อนๆ ในห้องเรียน มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ตนได้รับมอบหมาย การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีทักษะ

การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี 



ผลที่เกิดขึ้นกับครู 

 การพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในพัฒนางาน การมาทำงานและ

เข้าสอนตรงเวลา พูดจาสุภาพ เตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการสอน ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามกำหนด 

ช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ใช้อุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการทำงานอย่างประหยัดตาม

ความจำเป็น ปิดไฟ ปิดพัดลมเมื่อไม่ใช้งาน ออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการเรียนรู้ 

และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน  

ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 

ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาและเต็มเวลา ใช้วัสดุอุปกรณ์

อย่างคุ้มค่า พูดจาสุภาพ เป็นแบบอย่างท่ีดี 

ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 

 จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้แนวคิด หลักการ รูปแบบ และวิธีการท่ี

หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำให้เกิดองค์

ความรู้และแนวทางปฏิบัติท่ีดีในปีต่อ ๆ ไป 

 

ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 

 ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูก มีการพัฒนาตนเองด้านระเบียบวินัย มีความ

รับผิดชอบในการเรียน การทำการบ้าน การเข้านอน–ต่ืนนอนตรงเวลา เพื่อมาให้ทันเข้าแถวเคารพธงชาติ และ

มีการช่วยเหลืองานบ้าน ทำให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ความร่วมมือ ในการดูแล

นักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้น  

ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

 ชุมชนและหน่วยงานในชุมชน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนเพื่อ

เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนในด้านกำลังทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ และการเป็น

วิทยากรให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อีกท้ังนักเรียนยังได้ช่วยเหลือสังคมค่อนข้างมากในเชิงพระพุทธศาสนาและจิต

อาสา เช่น กิจกรรมวันเด็กที่สถานีตำรวจคลองด่าน กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากับวัดโดยรอบ

โรงเรียน กิจกรรมวันสำคัญทางพระมหากษัตริย์ไทย โดดยนักเรียนเข้าไปเป็นจิตอาสาช่วยงานจนแล้วเสร็จ 

 

 

 



องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดจากการดำเนินงาน 

องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

คุณธรรมเป้าหมาย องค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ดำเนินการพัฒนาโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรมท่ี ๑  รู้หน้าท่ี 
คุณธรรมท่ี ๒  มีวินัย 
คุณธรรมท่ี ๓  ใจคุณธรรม 
 

๑ จิตอาสาพัฒนาเพื่อสังคมดีงาม 
๒ หยิบ จับ ขยับ สะอาด 
๓ เก็บไปบ่นไป ขยะใครไม่รู้ 
๔ โรงเรียนสวยด้วยสองมือเรา 
๕ เพื่อสังคม 
๖ สาธารณโภคี 
๗ จิตอาสาพาสะอาด 
๘ ประหยัดอดออมตามรอยพ่อ
หลวง 

นักเรียนช้ัน ม.๑/๑ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๒ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๓ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๔ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๕ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๖ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๗ 
นักเรียนช้ัน ม.๑/๘ 
ครูท่ีปรึกษา 

คุณธรรมท่ี ๑  รู้หน้าท่ี 
คุณธรรมท่ี ๒  มีวินัย 
คุณธรรมท่ี ๓  ใจคุณธรรม 
 

๑ รู้คุณข้าว กินอยู่พอเพียง 
๒ สองมือน้อยๆ ช่วยลดภาวะโลก
ร้อน 
๓ การออม 
๔ สวนครัวพอเพียง 
๕ พัฒนาพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ 
๖ ความพอเพียง เล้ียงชีวิต 
๗ โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 
๘ ความรับผิดชอบ 

นักเรียนช้ัน ม.๒/๑ 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๒ 
 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๓ 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๔ 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๕ 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๖ 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๗ 
นักเรียนช้ัน ม.๒/๘ 
ครูท่ีปรึกษา 

คุณธรรมท่ี ๑  รู้หน้าท่ี 
คุณธรรมท่ี ๒  มีวินัย 
คุณธรรมท่ี ๓  ใจคุณธรรม 
 

๑ จิตอาสาพัฒนา EQ 
๒ ถุงนมลดโลกร้อน 
๓ ห้องเรียนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม 
๔ โรงเรียนน่าอยู่คู่ความสะอาด 
๕ รักษ์ความสะอาด 
๖ จิตอาสาพาสะอาด 
๗ สร้างสรรค์ผลงานจิตนาการ
ตามวัย 
๘ อาชีพสร้างรายได้ 

นักเรียนช้ัน ม.๓/๑ 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๒ 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๓ 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๔ 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๕ 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๖ 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๗ 
 
นักเรียนช้ัน ม.๓/๘ 
ครูท่ีปรึกษา 



คุณธรรมเป้าหมาย องค์ความรู้ที่เกิดจากการ
ดำเนินการพัฒนาโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรมท่ี ๑  รู้หน้าท่ี 
คุณธรรมท่ี ๒  มีวินัย 
คุณธรรมท่ี ๓  ใจคุณธรรม 

๑ Let’s reduce and recycle 
๒ ผลงานสร้างสรรค์ สร้างฝันวัย
ใส 
๓ สร้างสรรค์ความคิดพิชิตงาน
ศิลป์ 
๔ พัฒนาจิต พิชิตความสะอาด 

นักเรียนช้ัน ม.๔/๑ 
นักเรียนช้ัน ม.๔/๒ 
 
นักเรียนช้ัน ม.๔/๓ 
 
นักเรียนช้ัน ม.๔/๔ 
ครูท่ีปรึกษา 

คุณธรรมท่ี ๑  รู้หน้าท่ี 
คุณธรรมท่ี ๒  มีวินัย 
คุณธรรมท่ี ๓  ใจคุณธรรม 

๑ สร้างวินัยด้วยนิทานคุณธรรม 
๒ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
๓ โรงเรียนสะอาด ใจเป็นสุข 
๔ โรงเรียนสดใส ร่วมใจเก็บขยะ 

นักเรียนช้ัน ม.๕/๑ 
นักเรียนช้ัน ม.๕/๒ 
นักเรียนช้ัน ม.๕/๓ 
นักเรียนช้ัน ม.๕/๔ 
ครูท่ีปรึกษา 

คุณธรรมท่ี ๑  รู้หน้าท่ี 
คุณธรรมท่ี ๒  มีวินัย 
คุณธรรมท่ี ๓  ใจคุณธรรม 

๑ วางรองเท้าเข้าท่ีมีระเบียบ 
๒ แต่งกายดีเป็นศรีแก่โรงเรียน 
๓ เด็กดีมีเงินออม 
๔ บุหรี่มีโทษ โปรดอย่าสูบ 

นักเรียนช้ัน ม.๖/๑ 
นักเรียนช้ัน ม.๖/๒ 
นักเรียนช้ัน ม.๖/๓ 
นักเรียนช้ัน ม.๖/๔ 
ครูท่ีปรึกษา 

 

นวัตกรรมที่คาดจะให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษาคุณธรรม 

๑. สร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ทำให้โครงงานก้าวสู่ความสำเร็จ 

๒. นักเรียนทุกคนเป็นเจ้าของโครงงานคุณธรรม ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม 

๓. บูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๔. มีโครงการ/กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนงานหลักของโรงเรียนตอบสนองคุณธรรมอัตลักษณ์ 

๕. จัดนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการรับรู้และนำไปพัฒนา 

๖. การพัฒนาการทำงานมีความเป็นระบบโดยใช้ระบบ PDCA นักเรียนทำงานเป็นทีม ร่วมคิดร่วมทำ 

มีผู้ประสานงานกับทุกฝ่าย 

๗. มีการนิเทศติดตาม มีแผนปฏิบัติการ ตัวบ่งช้ี 

 

 

 



บทเรียนที่เกิดจากการดำเนินงาน 

จากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมด้วยการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาด้วย

การลงมือปฏิบัติจริง ทำให้เกิดบทเรียน ดังนี้ 

๑. การรับรู้และการมีส่วนร่วม การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ต้องสร้างความตระหนัก ความเข้าใจให้ 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

๒. การบูรณาการคุณธรรมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใน

โรงเรียน คุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน การนำคุณธรรมบูรณา

การเชื่อมโยงเข้าสู ่การเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างหลากหลาย และ

สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และนำมาปฏิบัติสู่การหล่อหลอม

บ่มเพาะด้านคุณธรรมให้เกิดข้ึน 

๓. นักเรียนทำได้ตามศักยภาพ จากการที่ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้

ค้นหาปัญหา สาเหตุและวิธ ีแก้ไขปัญหา แล้วลงมือปฏิบัติด ้วยตนเอง ทำงานเป็นทีมโดยใช้

กระบวนการกลุ่มร่วมคิด ร่วมทำ ฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี การ

ประเมินผล การสรุปงานการนำเสนองาน การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ 

๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน นำมา

พัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนือง การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย การได้รับการยกย่องชมเชย ทำให้

เกิดความภาคภูมิใจ 

๕. การพัฒนาครูและพัฒนานักเรียนแกนนำ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมบรรลุ

ตามเป้าหมาย คือ ให้กลุ่มบุคคลทุกฝ่ายมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้น และมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์

ลดลงการดำเนินการต้องทำอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ 

ปฏิบัติได้และพัฒนานักเรียนแกนนำเป็นทีมงานของโรงเรียนที่ช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมสำเร็จตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

๖. การนิเทศติดตาม จากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองอย่าง

กัลยาณมิตร ได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียน มีข้อเสนอแนะสนับสนุนการดำเนินงานของ

โรงเรียน แนะนำการจัดทำคุณธรรมเป้าหมาย คุณธรรมอัตลักษณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การ

ใช้โครงงานคุณธรรมของนักเรียนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคุณธรรม ทำให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจ

แนวทางพัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณธรรมได้อย่างชัดเจน และจากการนิเทศภายในอย่างกัลยาณมิตร 

ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ปัญหาทำให้เกิดการยอมรับร่วมกันได้องค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนา

คุณธรรมอัตลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 



ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 

 ๑. กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน โรงเรียนได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน บรรจุไว้ใน

แผนปฏิบัติการประจำปี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ทำให้การ

ดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ 

 ๒. บทบาทผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรม เป็น

ผู้นำในการขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งนำไปสู่

การพัฒนาและปรับเปล่ียนเป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจให้คำปรึกษา

กับคณะครูและนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

 ๓. มีครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ ครูแกนนำและนักเรียนแกนนำท่ีเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“โครงงานคุณธรรม” ฝึกทำโครงงานคุณธรรม (Moral Project) แล้วนำมาขยายผลให้กับเพื่อนในโรงเรียน

เข้าใจเป็นกลุ่มท่ีมีความสำคัญ และเป็นทีมหลักในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมาย 

 ๔. การนิเทศจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ได้มานิเทศติดตาม

แบบกัลยาณมิตร คอยให้คำปรึกษาข้อแนะนำ ช้ีแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนในการขับเคล่ือนการ

ดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้ชัดเจนมากขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียน คณะครูใน

การสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้สามารถบรรลุ

เป้าหมาย 

 ๕. ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลหลาย

ฝ่ายท้ังในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ท่ีตระหนักและเห็นความสำคัญ จึงให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน

และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนเห็นคุณค่าและความสำคัญของการมีคุณธรรม จึงนำไปสู่การปรับเปลี่ยน

เป็นพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นเิทศ 

๑. โครงการตามนโยบายมีมาก เป้าหมาย คล้ายคลึง
กัน เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ, โครงการโรงเรียน 
คุณธรรม สพฐ., โครงการโรงเรียนสุจริต, การจัด
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตาม
การประเมินภายในสถานศึกษา ทำให ้คร ูและ
บุคลากรมีภาระงานมากขึ้น ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มท่ี 

ให้ครูบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้และแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน ที่ทำอยู่ปรับเข้ากับ
งานนโยบายของหน ่วยงานให ้ข ับเคล ื ่อน ไปสู่
เป้าหมายท่ีกำหนด 

๒. การทำโครงงานคุณธรรมต้องมีการ ดำเนินการ
อย ่างเป ็นกระบวนการ อย ่างม ีลำด ับข ั ้นตอน 
แก้ปัญหาอย่างมีระบบ และนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ ๑ ถึงชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๖ ยังไม่
สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองได้ท้ังหมด 

ให้ครูที ่ปรึกษาชวนคิดตั ้งคำถาม ชวนทำไปตาม
ขั้นตอน ให้แรงเสริมยกย่องชมเชยและให้กำลังใจกับ
นักเรียนในการดำเนินกิจกรรม 

 

การดำเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

 ๑. โรงเรียนบูรณาการกิจกรรมในแผนงานหลักของโรงเรียนเข้ากับกิจกรรมแผนงานจากหน่วยงานต้น 

สังกัดและการทำงานปกติเพื่อลดภาระงาน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒. โรงเรียนมอบหมายให้ครูที่ปรึกษานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 

๖ อธิบายชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจในการทำโครงงานคุณธรรมในแต่ละขั้นตอนช้า ๆ แล้วใช้เทคนิคชวนคิด

ชวนทำ ชื่นชมในแต่ละขั้นตอน ทำให้นักเรียนเรียนรู้และร่วมกันดำเนินการได้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ครูประจำช้ันเป็นผู้กำหนดโครงงานขึ้นมาเอง เพื่อฝึกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับนักเรียนไปก่อน เพื่อให้มีพื้นฐานก่อนขึ้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น 

 จากการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร

สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน ทำให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการ

ทำงานทุกขั้นตอน มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารให้

ความสำคัญและเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ครูมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอั ต

ลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในพัฒนางาน นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ

โรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงานทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รู ้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี 



โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ จากการปฏิบัติโดยใช้

แนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ เพื ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ทำให้เกิดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัต

ลักษณ์ของโรงเรียน 

 

 

 

ลงช่ือ ....................................................... ผู้รายงาน 

                                                                     (นายณัฐวุฒิ  จงจิต) 

                                                                     ครูโรงเรียน หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

 

 

ลงช่ือ ................................................ ผู้รับรองข้อมูล 

                                                               (นายวิสูตร  ยอดสุข) 

ผู้อำนวยการโรงเรียน หลวงพ่อปานคลองด่านอนสุรณ์ 

 

 

ลงช่ือ ............................................................ พยาน 

                                                                    (นายชูศักด์ิ  องค์ศิริพร) 

                                                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                                                       โรงเรียน หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


