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ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่นๆ

 
ส่วนที ่1 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
           ชื่อโรงเรียน โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ที่อยู่  หมู่ที่ 7 ต าบล กระตีบ อ าเภอ ก าแพงแสน 
จังหวัด นครปฐม โทรศัพท์ 034-996-461-462 โทรสาร 034-996-461  e-mail mtbk_thanbin@yahool.com 
website www.mtbk.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 
 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2562) 
      1) จ านวนบุคลากร 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่นๆ รวม 

ปีการศึกษา 2562 3 130 1 12 27 173 
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2)  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

 
 
   3)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

 
สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา 
ภาระการสอนเฉลี่ยของครู 

1 คน (ชม./สัปดาห์) 
1. บริหารการศึกษา 3 - 
2. ภาษาไทย 15 21.08 
3. คณิตศาสตร์ 15 18.94 
4. วิทยาศาสตร์ 18 16.13 
5. ภาษาต่างประเทศ 26 20.08 
6. สังคมศึกษา ฯ 17 20.11 
7. สุขศึกษาและพลศึกษา  8 20.63 
8. ศิลปะ  9 20.89 
9. การงานอาชีพฯ 30 16.19 
10. แนะแนว 3 23.67 

รวม 144  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 %
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25 %

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
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1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) 
      จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562  รวม 2,630 คน  
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 13 254 285 539 42 
ม.2 12 230 254 484 41 
ม.3 12 202 273 475 40 
รวม 37 686 812 1,498 41 
ม.4 10 174 261 435 44 
ม.5 9 146 223 369 41 
ม.6 9 119 209 328 37 
รวม 28 439 693 1,132 41 

รวมทั้งหมด 65 1,125 1,505 2,630 41 
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         แผนภูมิเปรียบเทียบสาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559-2561 

 

 
 
 
1.4  ข้อมูลร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
      1.4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 
                3 ขึ้นไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 

  

ชาย หญิง รวม เฉลี่ยต่อห้องเรียน

ปีการศึกษา 2559 1,040 1,202 2,242 37.7

ปีการศึกษา 2560 1,054 1,302 2,356 40.5

ปีการศึกษา 2561 1,126 1,396 2,522 41
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ม. 1 571 362 1,242 889 420 644 1,171 889 

ม. 2 549 267 261 1,016 418 518 1,021 1,059 

ม. 3 470 293 211 917 439 313 824 963 

รวม 1,590 922 1,714 2,822 1,277 1,475 3,016 2,911 

ร้อยละ 55.71 32.31 44.76 49.44 44.74 51.68 70.65 76.54 

ม. 4 384 232 651 543 127 691 664 360 

ม. 5 375 230 60 781 264 625 641 537 

ม. 6 476 206 209 326 203 576 593 471 

รวม 1,235 668 920 1,650 594 1,892 1,898 1,368 
ร้อยละ 59.12 31.98 38.45 45.68 28.43 90.57 90.86 80.99 
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      1.4.2  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป 
                  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อย
ละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 485 2 0 96 387 483 99.59 

ม. 2 489 0 11 236 242 478 97.75 

ม. 3 441 1 22 187 231 418 94.78 

รวม 1,415 3 33 519 890 1,379 97.46 

ม. 4 385 8 2 45 330 375 97.40 

ม. 5 344 12 5 25 302 327 95.06 

ม. 6 305 0 3 23 279 302 99.02 

รวม 1,034 20 10 93 911 1,004 97.10 
 
 
    1.4.3  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป   
                 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อย
ละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ม. 1 485 2 0 96 387 483 99.59 

ม. 2 489 1 6 116 333 449 97.82 

ม. 3 441 2 1 175 263 438 99.32 

รวม 1,415 5 7 387 983 1,370 96.82 

ม. 4 385 8 0 10 367 377 97.92 

ม. 5 344 11 4 2 327 329 95.64 

ม. 6 305 0 2 8 295 303 99.34 

รวม 1,034 19 6 20 989 1,009 97.58 
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      1.4.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
      ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ ผลการประเมิน ระดับผ่าน
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
1.ความสามารถในการสื่อสาร - 24.04 61.68 14.29 100.00 100.00 
2.ความสามารถในการคิด - 27.21 52.38 20.41 100.00 100.00 
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา - 20.41 57.60 22.00 100.00 100.00 
4.ความสามารถในการใช้ทักษะ 
   ชีวิต 

- 20.41 46.49 33.11 100.00 100.00 

5.ความสามารถในการใช้ 
   เทคโนโลย ี

- 19.73 60.32 19.95 100.00 100.00 

รวม - 24.72 58.05 17.23 100.00 100.00 
 

 
       1.4.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
       ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6ในระดับผ่านขึ้นไป 
 

สมรรถนะส าคัญ ผลการประเมิน ระดับผ่าน
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
1.ความสามารถในการสื่อสาร - 17.38 47.54 35.08 100.00 100.00 
2.ความสามารถในการคิด - 16.72 49.18 34.10 100.00 100.00 
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา - 10.16 50.16 39.67 100.00 100.00 
4.ความสามารถในการใช้ทักษะ 
   ชีวิต 

- 7.21 54.10 38.69 100.00 100.00 

5.ความสามารถในการใช้ 
   เทคโนโลย ี

- 10.49 44.26 45.25 100.00 100.00 

รวม - 12.79 48.85 38.36 100.00 100.00 
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1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
 
          ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 54.65 55.04 54.42 
คณิตศาสตร ์ 28.43 30.28 30.04 
วิทยาศาสตร์ 34.88 36.43 36.10 
ภาษาอังกฤษ 27.00 29.10 29.45 

 
2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2560 – 2561 
 

 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 48.82 54.65 54.42 
คณิตศาสตร ์ 23.64 28.43 30.04 
วิทยาศาสตร์ 31.69 34.88 36.10 
ภาษาอังกฤษ 29.00 27.00 29.45 

 
           
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 
 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 50.74 48.16 47.31 
คณิตศาสตร ์ 30.03 31.04 30.72 
วิทยาศาสตร์ 29.54 30.75 30.51 
สังคมศึกษา 36.40 35.48 35.16 
ภาษาอังกฤษ 29.91 31.15 31.41 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2560 – 2561 
 

 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 48.58 50.74 47.31 
คณิตศาสตร ์ 22.17 30.03 30.72 
วิทยาศาสตร์ 27.75 29.54 30.51 
สังคมศึกษาฯ 35.04 36.40 35.16 
ภาษาอังกฤษ 26.70 29.91 31.41 
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ส่วนที ่2 
แบบรายงานการด าเนินกิจกรรม 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  

ระดับดาวดวงที ่2 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
จังหวัดนครปฐม  อ าเภอก าแพงแสน  ต าบลกระตีบ 

ระดับดาวดวงท่ี 2  ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 
  1. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง  
  สภาพแวดล้อม 
   โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มีพ้ืนที่ 65 ไร่ (ของกองทัพอากาศ) ตั้งอยู่ในรั้วของ
โรงเรียนการบิน ภายในโรงเรียนมีอาคารเรียนถาวร รวม 10 หลัง สนามกีฬา 7 สนาม จ านวนห้องเรียน
ทั้งหมด 92 ห้องเรียน จ านวนห้องเรียนประกอบได้แก่ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องดนตรี/นาฏศิลป์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องพยาบาล ห้องสมุด และห้องอ่ืน ๆ มีอาคารอ านวยการ
เป็นส านักงานกลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มบริหาร อาคารศูนย์การเรียนรู้  โรงอาหาร ลานธรรม เป็นต้น 
       
  บรรยากาศของโรงเรียน    
   โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ภายนอก
ห้องเรียนร่มรื่น สวยงาม สะอาดตา  มีแหล่งเรียนรู้ตามบริเวณต่าง ๆ มีป้ายพุทธศาสนสุภาษิต  วาทะ ค าคม
ค าสอนติดตามบริเวณต่าง ๆ  มีการคัดแยกประเภทขยะ มีถังขยะเพียงพอวางอยู่ทั่วบริเวณโรงเรียน  ภายใน
ห้องเรียนมีความพร้อม ทุกห้องเรียนจะมีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ทุกห้องเรียนมีเครื่องเสียงและ
อุปกรณ์ช่วยสอน สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความพร้อม  มีป้ายนิเทศ ผู้เรียนและบุคลากรรู้สึกมีความปลอดภัย
ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูรักและเมตตานักเรียน นักเรียนรักและเคารพครู บุคลากรใน
โรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้ครูท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 
  สภาพชุมชนใกล้เคียง  
   ชุมชนใกล้เคียงในพ้ืนที่โรงเรียนการบิน มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับ ข้าราชการ
ทหาร ข้าราชการพลเรือนที่อยู่ภายในโรงเรียนการบิน อีกทั้งยังเป็นแหล่งชุมชนของทหารอากาศ 
ประกอบด้วยโรงพยาบาล หอประชุม ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ  สวนสาธารณะ สถานที่
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  ภายนอกโรงเรียนการบินเป็นชุมชนขนาดกลางที่มีเขตติดต่อระหว่าง 3 จังหวัด
คือ นครปฐม สุพรรณบุรีและกาญจนบุรี มีวัดหลายแห่ง และประชาชนรวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียนจะ
ประกอบอาชีพ ค้าขาย เกษตรกรรม ปศุสัตว์  เลี้ยงกุ้ง  เป็นต้น 
 
  สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน  
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 สถานการณ์เสี่ยงของโรงเรียนอาจเป็นเพราะพ้ืนฐานครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะปาน
กลางและฐานะดีผู้ปกครองมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้นักเรียน เช่น โทรศัพท์มือถือ ทาให้ใช้โทรศัพท์ ใน
การเล่นเกม เล่นไลน์ เล่นเฟสบุ๊ค ผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งมีการอพยพย้ายถิ่นเข้ามารับจ้างแรงงานไม่
ค่อยมีเวลาในการดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ท าให้นักเรียนบางส่วนมีปัญหาด้านพฤติกรรม เรื่องความรับผิดชอบ 
ขาดระเบียบวินัย ไม่สนใจการเรียน เล่นเกมในโทรศัพท์ ไม่มีจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์ระดับ 2 ดาว 
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1. โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 
   โรงเรียนมีการวางแผนการด าเนินงานก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนสู่การ
ท างานปกติ ตามกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดท า
โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างคุณธรรมบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมอบหมายหน้าที่ชัดเจน พัฒนาครูแกนน า พัฒนานักเรียนแกนน าเพ่ือเป็นส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  
 
2. โรงเรียนด าเนินการคน้หาปัญหา สาเหตุ ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา
ก าหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค ์ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ยึดหลักการมีส่วนร่วมให้ทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องมีส่วนในการก าหนด
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้านเพ่ือมุ่งแก้ไขประเด็น
ปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบ 
  1. เมื่อได้พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกท่ีต้องการแล้ว ทั้งสามกลุ่มจะน ามาวิเคราะห์คุณธรรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  
  2. ก าหนดเป็นคุณธรรมเป้าหมายทั้ง 3 ข้อ แล้วรวมเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  3. ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ให้ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน โดยระบุคุณธรรมเป้าหมายให้ทราบ 
  4.จัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างใน
แต่ละด้านและน าไปท าโครงงานคุณธรรมต่อไป 
 
3. โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้ด าเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม  
มาอย่างต่อเนื่อง จากจุดเริ่มต้นที่มีนักเรียนแกนน าไปเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม ที่ทางส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้จัดขึ้น เราน านักเรียนแกนน ามาขยายผลให้กับนักเรียนในกลุ่มสภานักเรียน 
หลักจากนั้นปีต่อมา เราได้มีนักเรียนที่เป็นยุวชนคนคุณธรรมเพ่ิมขึ้นจากการ ท าค่ายอย่างต่อ เนื่องโดยเรามี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม แล้วน าความรู้ที่ได้รับไปจัดท าโครงงาน
คุณธรรม ระดับห้องเรียนต่อไป โดยในปีที่ 2 ที่เราจัด โรงเรียนได้ใช้ครูแกนน าโรงเรียนคุณธรรมที่เคยผ่านการ
อบรมมาแล้ว เป็นวิทยากรด าเนินการในค่ายของเราเอง เพ่ือขับเคลื่อนงานโรงเรียนคุณธรรมให้ตรงจุดและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
4. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
  เมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนจะแจกแบบ การออกแบบวางแผนการท า
โครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน เป็นการคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน โดยกิจกรรมจะให้ทุกห้องเรียนได้น าเสนอ
แนวคิดและวิธีการด าเนินการมาให้คณะกรรมการกลั่นกรอง และให้ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุมัติ แล้วจึง
ด าเนินการต่อจนสิ้นภาคเรียน จะมีการนิเทศติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งดูแลช่วยเหลือจนงานส าเร็จ  
5. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 



แบบรายงานการด าเนินกจิกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว | 14 

 

 โรงเรียนมธัยมฐานบินก าแพงแสน | mtbk.ac.th 

  นักเรียนส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและลงมือปฏิบัติ
โครงงาน ท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการท างานร่วมกันโดยมีครูประจ าชั้นเป็นที่ปรึกษา  รู้จักการเป็นผู้น าผู้
ตามที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา เป็นต้น ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นผล
พลอยได้ที่ตามมาจากการปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ คือ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตอาสา 
 
6. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิด โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
  ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และเตรียมการสอนของครูผู้สอนทั้ง  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระใน
รายวิชาที่สอน รวมทั้งการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระตาม
ความสนใจ ชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมจิตอาสา  ผสมผสานกับการมีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติจริงผ่านโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ 
 
7. มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน 
  ในการจัดกิจกรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน เมื่อด าเนินการโครงงานคุณธรรมส าเร็จก็จะเก็บข้อมูลไว้
เป็นผลงาน น าเสนอให้กับผู้ที่สนใจ หรือ น าไปปรับใช้ในการวางแผนการจัดท าโครงงานคุณธรรมในปีถัดไป 
โดยในระดับห้องเรียนที่ด าเนินการส าเร็จก็จะได้รับการยอมรับและชื่นชมจากคณะครูและนักเรียน 
 
8. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝัง ปฏิบัติด้านคุณธรรม 
  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มีการพัฒนาบริเวณโรงเรียน มีป้ายแสดง “คุณธรรมอัตลักษณ์”
อย่างชัดเจน มีการปรับปรุงสถานที่ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน มีสวนหย่อมที่สวยงาม สภาพแวดล้อม
สะอาด ปลูกไม้ประดับและมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาดูร่มรื่น บริเวณโรงเรียนมีป้ายพุทธธรรม  มีพุทธศานสุภาษิต
ประจ าห้องเรียน  มีป้ายพุทธประวัติบริเวณหน้าเสาธง มีพระราชด ารัสติดในบริเวณต่าง ๆ   ให้ผู้พบเห็นได้
ข้อคิดเตือนใจนาไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  มีลานธรรมที่ส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  
 
9. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) 
  นักเรียนร้อยละ 82  ของนักเรียนทั้งหมด มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนและลงมือปฏิบัติโครงงาน ท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการท างานร่วมกันโดยมีครูประจ าชั้นเป็นที่
ปรึกษา รู้จักการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ส่งงานตรงเวลาที่ครูก าหนด 
นักเรียนเก็บภาชนะหลังรับประทานอาหารในที่จัดเก็บให้เรียบร้อย  แต่งกายถูกระเบียบ  ร่วมกิจกรรมหน้าเสา
ธงอย่างเต็มใจ รักษาความสะอาดสมบัติส่วนรวม เก็บขยะโดยไม่รอค าสั่งจากครู  ช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 
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 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
    (ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก (จ านวนตามกลุ่ม) 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

รับผิดชอบดี 

 

1. นิเทศ ติดตาม ผลการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตามก าหนดการ  

1. ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  
2. ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามก าหนด  

1. ส่งงานตรงเวลาที่ครู
ก าหนด  
2.นักเรียนเก็บภาชนะหลัง
รับประทานอาหารในที่
จัดเกบ็ให้เรียบร้อย 

มีวินัย 

 

1.แต่งกายชุดข้าราชการ 
ชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ถูกต้อง เหมาะสม 
2.ร่วมกิจกรรมหน้าเสา
ธงอย่างสม่ าเสมอ 

1.แต่งกายชุดข้าราชการ 
ชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ถูกต้อง เหมาะสม 
2.ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
อย่างสม่ าเสมอ 

1.แต่งกายถูกระเบียบ 
2.ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
อย่างสม่ าเสมอด้วยความ
เรียบร้อย 

ใจอาสา 

 

1. ปฏิบัติหน้าที่ท้ังใน
และนอกเวลาราชการ  

1.ช่วยเหลืองานของ
โรงเรียนด้วยความเต็มใจ
และเต็มความสามารถ  

1. รักษาความสะอาดสมบัติ
ส่วนรวม เก็บขยะโดยไม่รอ
ค าสั่งจากครู  
2. ช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ  

 

วิธีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 

  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนได้ให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนน าที่ เข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของ มยส. น ามาขยายผลในการประชุมร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม 
ให้ทุกคนรับทราบนโยบาย เป้าหมายที่โรงเรียนจะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง และผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือให้ทุกคนเกิดความตระหนัก และร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างจริงจัง  
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 2. การสร้างแกนน า 
  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนคัดเลือกครูแกนน าเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ 
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของ มยส. จากคุณสมบัติที่ต้องเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมประกอบไปด้วยครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูหัวหน้าระดับชั้น ครูในกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แล้วน ามาถ่ายทอดให้กับเพ่ือนครู และท าหน้าที่ขยายผล ให้ค าแนะน ากับเพ่ือนครู และนักเรียนแกน
น าที่มาจากประธานสายชั้นของแต่ละระดับชั้นมาขยายผลให้สภานักเรียนเพ่ือเป็นทีมงานของโรงเรียนที่ช่วยให้
การด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรมให้ส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน 
  
 3. ประชุมระดมสมอง 
  - การก าหนดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 
  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ยึดหลักการมีส่วนร่วมให้ทุกกลุ่มที่เก่ียวข้องมีส่วนในการก าหนด
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้านเพ่ือมุ่งแก้ไขประเด็น
ปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบตามข้ันตอน ดังนี้  
   1. ส ารวจและระดมความคิดของกลุ่มตนเอง ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู และกลุ่มนักเรียน  
   2. รวบรวมปัญหาที่ต้องการแก้ไขและสาเหตุ จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ จากใบงานที่แจกให้ 
   3. จัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเรียงล าดับ 3 อันดับที่ต้อง
แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  
   4. ร่วมกันก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกท่ีต้องการให้เกิดขึ้นและมีความสอดคล้องกับปัญหาและ
สาเหตุที่ค้นพบ 

  - การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
  1. เมื่อได้พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกท่ีต้องการแล้ว ทั้งสามกลุ่มจะน ามาวิเคราะห์คุณธรรมที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  
  2. ก าหนดเป็นคุณธรรมเป้าหมายทั้ง 3 ข้อ แล้วรวมเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  3. ประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ให้ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน โดยระบุคุณธรรมเป้าหมายให้ทราบ 
   4.จัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างใน
แต่ละด้านและน าไปท าโครงงานคุณธรรมต่อไป 
    
4. การจัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนมีการประชุมร่วมกันระดมความคิด พิจารณา น าคุณธรรมเป้าหมาย
มาก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง 3 ฝ่ายมา จัดท าเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ ดังนี้ 
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(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก (จ านวนตามกลุ่ม) 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

รับผิดชอบดี 

 

1. นิเทศ ติดตาม ผลการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตามก าหนดการ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  
2. ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามก าหนด  

1. ส่งงานตรงเวลาที่ครู
ก าหนด  
2.นักเรียนเก็บภาชนะหลัง
รับประทานอาหารในที่
จัดเกบ็ให้เรียบร้อย 

มีวินัย 

 

1.แต่งกายชุดข้าราชการ 
ชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ถูกต้อง เหมาะสม 
2.ร่วมกิจกรรมหน้าเสา
ธงอย่างสม่ าเสมอ 

1.แต่งกายชุดข้าราชการ 
ชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ถูกต้อง เหมาะสม 
2.ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
อย่างสม่ าเสมอ 

1.แต่งกายถูกระเบียบ 
2.ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
อย่างสม่ าเสมอด้วยความ
เรียบร้อย 

ใจอาสา 

 

1. ปฏิบัติหน้าที่ท้ังใน
และนอกเวลาราชการ  

1.ช่วยเหลืองานของ
โรงเรียนด้วยความเต็มใจ
และเต็มความสามารถ  

1. รักษาความสะอาดสมบัติ
ส่วนรวม เก็บขยะโดยไม่รอ
ค าสั่งจากครู  
2. ช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ  

 

การก าหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 

1 การวางแผน / การจัดท าโครงงานคุณธรรม (การจัดท าแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียน หรือแผนปฏิบัติ

การประจ าปี) 

  โรงเรียนมีการวางแผนการด าเนินงานก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนสู่การท างาน
ปกติ ตามกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดท า
โครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เสริมสร้างคุณธรรมบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมอบหมายหน้าที่ชัดเจน พัฒนาครูแกนน า พัฒนานักเรียนแกนน าเพ่ือเป็นส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม  
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2 การเป็นแบบอย่างที่ดี 
    การเป็นแบบอย่างทีดี ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีการปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลังตามบทบาทหน้าที่และระเบียบวินัยของโรงเรียน เช่น 
การแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีมีวินัย  มีความรับผิดชอบ 
ส่งงานตรงเวลา  เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียง ด้วยการยกย่อง ชื่นชมความดีหน้าเสาธง ให้
เกียรติบัตรแสดงความชื่นชมในการเป็นแบบอย่างที่ดี   นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ครู เป็นผู้น าด้านการเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นต้นแบบให้นักเรียนในด้านพฤติกรรมต่าง ๆ  เช่น ส่งเสริมให้ครูงดเหล้าเข้าพรรษา  ส่งเสริม
ให้ครูปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ห่างไกลอบายมุข จนได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เป็นต้น 
 
3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 
    โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มีการพัฒนาบริเวณโรงเรียน มีป้ายแสดง “คุณธรรมอัต
ลักษณ์”อย่างชัดเจน มีการปรับปรุงสถานที่ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน มีสวนหย่อมที่สวยงาม 
สภาพแวดล้อมสะอาด ปลูกไม้ประดับและมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาดูร่มรื่น บริเวณโรงเรียนมีป้ายพุทธธรรม  มี
พุทธศานสุภาษิตประจ าห้องเรียน  มีป้ายพุทธประวัติบริเวณหน้าเสาธง มีพระราชด ารัสติดในบริเวณต่าง ๆ   
ให้ผู้พบเห็นได้ข้อคิดเตือนใจนาไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  มีลานธรรมที่ส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
 
4 การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน / ในชั้นเรยีน 

    ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และเตรียมการสอนของครูผู้สอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยงสู่เนื้อหาสาระ
ในรายวิชาที่สอน รวมทั้งการปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การท าโครงงาน การศึกษาค้นคว้าอิสระตาม
ความสนใจ ชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ กิจกรรมจิตอาสา  ผสมผสานกับการมีส่วนร่วมในการลงมือ
ปฏิบัติจริงผ่านโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ  
 
5 การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ ชุมนุมตามความถนัดและความสนใจ การบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กิจกรรมจิต
อาสา  กิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์  จะท าให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยสอดแทรก
บูรณาการเข้าไปในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยและจิตอาสา 
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน 

คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรมที่ 1 
ความรับผิดชอบ 

โครงงาน  ทิ้งขยะลงถัง ปลูกฝังคุณธรรม ม.1/1 
โครงงาน ใส่ใจส่งการบ้าน ม.1/2 
โครงงาน สร้างความสะอาดให้โรงเรียน ม.1/3 
โครงงาน นักเรียนไม่ท าการบ้าน ม.1/5 
โครงงาน สนใจ ใส่ใจในการท างาน ม.1/7 
โครงงาน ปลอดการบ้าน พาใจสุข ม.1/8 
โครงงาน การบ้านเยอะนะ หนูไหวเหรอ ม.1/10 
โครงงาน ตู้เติมความรับผิดชอบ ม.1/12 
โครงงาน นักเรียนไม่มีความรับผิดชอบในตัวเอง ม.1/13 
โครงงาน บ่อน้ าแห่งความสามัคคี  ม.2/3 
โครงงาน รับผิดชอบดีมีรางวัล ม.2/5 
โครงงาน ห้องเรียนน่าเรียน ม.2/7 
โครงงาน รับผิดชอบดี ห้องเรียนสะอาดตา ม.2/8 
โครงงาน คลินิกคุณธรรม เกรดดีได้ แค่มีความรับผิดชอบ ม.2/9 
โครงงาน ส่งเสริมความรับผิดชอบ ม.2/10 
โครงงาน ห้องน้ าสะอาด ม.2/11 
โครงงาน สามัคคีคือพลัง ม.3/2 
โครงงาน เขียนอีกที พ่ีตีมือแตก ม.3/5 
โครงงาน ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน ม.3/6 
โครงงาน การพัฒนาความรับผิดชอบ  จากการท าเวรประจ าวัน ม.3/11 
โครงงาน โครงงานกระบวนการก าจัดความขี้เกียจ ม.4/1 
โครงงาน โครงงานพัฒนาสามัคคี ม. 4/3 
โครงงาน การประหยัด ม.4/9 
โครงงาน การบ้านเป็นศูนย์ ม.5/6 
โครงงาน 5/8 เกรดดีไม่มี ๐ ร มส ม.5/8 
โครงงาน 5/9  ร่วมใจลดขยะ ม.5/9 
โครงงาน ท าดี ท าได้ ม.6/5 
โครงงาน Revolution of ม.6/6 ม.6/6 
โครงงาน Diary 6/7 ม. 6/7 
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คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ 

คุณธรรมที่ 2  
มีวินัย 

โครงงาน ลดคุย ลดขยะ  ม.1/4 
โครงงาน คุณธรรมแห่งความดี ม.1/6 
โครงงาน เป็นเด็กดี วินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม ม.1/11 

โครงงานต่อแถวสร้างนิสัย  วินัยสร้างด้วยปลายเท้า ม.2/2 

โครงงาน ห้องเรียนเจ้าระเบียบ ม.2/4 
โครงงาน สร้างระเบียบวินัยแต่งกายถูกระเบียบ ม.2/6 
โครงงาน แต่งกายดีมีวินัย ม.2/12 
โครงงาน แต่งกายดี ชีวิตสุขสันต์ ม.3/9 
โครงงาน ห้องเรียนน่าอยู่ หนู ๆ สุขใจ ม.3/10 
โครงงาน ฐบ.รุ่นใหม่ ใส่ใจการแต่งกาย ม.3/12 
โครงงาน 4/4 ไม่เข้าเรียนสาย ม.4/4 
โครงงาน การมีมารยาทและสัมมาคารวะ ม.4/5 
โครงงาน โครงงานแต่งกายดีเป็นศรีแก่ 4/7 ม.4/7 
โครงงาน ความเสี่ยงของเพ่ือน ม.4/8 
โครงงาน 5/2 มีวินัย ใส่ใจความรับผิดชอบ ม.5/2 
โครงงาน นักเรียนรุ่นใหม่ ใส่ใจการแต่งกาย ม.5/4 
โครงงาน อริยสัจ จัดแยกขยะ ม.6/1 
โครงงาน ปัญหาของพฤติกรรมนักเรียน ม.6/2 
โครงงาน ความมีระเบียบวินัย ม.6/4 
โครงงาน มีวินัย ใส่ใจการเข้าเรียน ม.6/8 
โครงงาน วินัยดี ด้วยการเข้าเรียน ม.6/9 

คุณธรรมที่ 3  
จิตอาสา 

โครงงาน โรงเรียนสวยด้วยมือเรา ม.1/9 
โครงงาน อาสากล้าดี ม.2/1 
โครงงาน Buddy อาสา ม.3/1 
โครงงาน ท าความสะอาดพระหน้าลานธรรม ม.3/7 
โครงงาน จิตอาสาส่งเสริมความรู้ ม.4/2 
โครงงาน โครงงานจิตอาสาพัฒนาฐานบิน ม.4/10 
โครงงาน ติวต่อ For FUTURE ม.5/1 
โครงงาน เพื่อนไม่ทิ้งกัน ม.5/3 
โครงงาน ปันเวลาสอนน้องอ่าน ม.5/5 
โครงงาน เพื่อนช่วยเพื่อน ม.5/7 
โครงงาน พันธมิตรจิตอาสา ม.6/3 
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เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน  
  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนได้ให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนแกนน าที่เข้ารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของ มยส. น ามาขยายผลในการประชุมร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม 
ให้ทุกคนรับทราบนโยบาย เป้าหมายที่โรงเรียนจะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง และผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือให้ทุกคนเกิดความตระหนัก และร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างจริงจัง 

       
การสร้างแกนน า (ครู-นักเรียน) เพื่อเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนคัดเลือกครูแกนน าเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ 
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของ มยส. จากคุณสมบัติที่ต้องเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรมประกอบไปด้วยครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูหัวหน้าระดับชั้น ครูในกลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แล้วน ามาถ่ายทอดให้กับเพ่ือนครู และท าหน้าที่ขยายผล ให้ค าแนะน ากับเพ่ือนครู และนักเรียนแกน
น าที่มาจากประธานสายชั้นของแต่ละระดับชั้นมาขยายผลให้สภานักเรียนเพ่ือเป็นทีมงานของโรงเรียนที่ช่วยให้
การด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมส าเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน  
    
การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ   
  ในการนิเทศติดตามภายใน คณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรมระดับ 1 ดาว  ของโรงเรียนประเมิน
ตนเองตามแบบประเมินที่ก าหนดโดยมีคณะกรรมการ 5  คน  ประกอบด้วย  1. ผู้อ านวยการโรงเรียน  
2. รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  3. ตัวแทนนักเรียน   4. ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา   
5. ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม  โดยการนิเทศติดตามจะเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ   
มีข้อเสนอแนะสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน แนะน าการจัดท าคุณธรรมเป้าหมาย คุณธรรมอัตลักษณ์
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การใช้โครงงานคุณธรรมของนักเรียนเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนคุณธรรม ท าให้ครู
เกิดความรู้ความเข้าใจแนวทางพัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณธรรมได้อย่างชัดเจน  และจากการนิเทศภายในอย่าง
กัลยาณมิตร ร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันแก้ปัญหาทาให้เกิดการยอมรับร่วมกันพัฒนาได้องค์ความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 
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การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ 

  ในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องให้กลุ่มบุคคลทุกฝ่ายมี
พฤติกรรมเชิงบวกเพ่ิมขึ้นและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง การด าเนินการต้องท าอย่างต่อเนื่อง จากรุ่นสู่
รุ่นจึงจ าเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุน มีการเสริมแรง มีการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติได้ และ
พัฒนานักเรียนแกนน าเป็นทีมงานของโรงเรียนที่ช่วยให้การด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมส าเร็จ มีการให้
รางวัลส าหรับห้องเรียนที่มีโครงงานคุณธรรมในระดับดีเยี่ยม จากการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้น 
 
การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
  ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนมีขั้นตอนดังนี้ 
    1. สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ให้กับ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือให้ทุกคนเห็น
ความส าคัญพร้อมที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
    2. นักเรียนทุกคนเป็นเจ้าของโครงงานคุณธรรม ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเอง  
    3. บูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
    4. มีโครงการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรตามแผนงานหลักของโรงเรียนตอบสนองคุณธรรม 
อัตลักษณ์  
    5. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอโครงงานคุณธรรมเพ่ือให้เกิดการรับรู้ และน าไป
พัฒนา  
    6. สร้าง Model การพัฒนา การท างานเป็นทีม ร่วมคิด ร่วมท า มีผู้ประสานงานกับทุกฝ่าย  
                7. มีการนิเทศติดตามตามแผนปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ความส าเร็จ       

 

การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 

      หลังจากการปฏิบัติงานโรงเรียนได้ทบทวนวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานหลังการปฏิบัติงาน  
(After Action Review) ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยใช้โครงงานที่นักเรียน
ร่วมกันคิด ร่วมกันเลือก ร่วมกันท า การบูรณาการคุณธรรมสู่การจัดการเรียนรู้และแผนงาน/ โครงการหรือ
กิจกรรมของโรงเรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกใน
โรงเรียนเพ่ิมขึ้น โรงเรียนได้สรุปผลที่เกิดจากการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นองค์ความรู้ แนว
ปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ปัจจัยสู่ความส าเร็จ จุดดีจุดด้อยที่ต้อง
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้จริงในครั้งต่อไป       
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  ขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนได้วางแผนการด าเนินกิจกรรมการน าเสนอโครงงานโดย
การจดันิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน ในกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรม ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย การได้รับรางวัล การยกย่อง
ชมเชย ท าให้ผู้ที่ด าเนินการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดความภาคภูมิใจ  
    
การประเมินผลและการน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการตามตัวชี้วัด โดยใช้การสังเกต 
การสอบถาม การท า AAR ประเมินเชิงประจักษ์ และตรวจสอบการด าเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรมพบว่า ผู้บริหาร ครู มีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น ตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ 
ปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ส าเร็จลุล่วงอย่างดี เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
เป็นแบบอย่างที่ดี แต่ในส่วนของนักเรียนพบว่ามีนักเรียนบางส่วนยังไม่ได้ผลตามเป้าหมาย  มีนักเรียนมา
โรงเรียนไม่ทันเข้าแถว นักเรียนยังร้องเพลงชาติเสียงไม่ดัง  ส่งงานไม่ตรงเวลา การขาดจิตสาธารณะลดลง ซึ่ง
คณะท างานจะได้รวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขครั้งต่อไป   
 
 การประชาสัมพันธ์ 
  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน ดังนี้  
  1. จัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทั้ง จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายใน
โรงเรียน สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารโรงเรียน จัดรายการวิทยุชุมชนคนก าแพงแสน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  2. บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมสอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน  
  3. น าเสนอผลการจัดท าโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียนและจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานภายใน 
  4. การประชาสัมพันธ์จากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
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ผลการด าเนินงาน  

ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

  นักเรียนร้อยละ 82  ของนักเรียนทั้งหมด มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนและลงมือปฏิบัติโครงงาน ท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการท างานร่วมกันโดยมีครูประจ าชั้นเป็นที่
ปรึกษา รู้จักการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ส่งงานตรงเวลาที่ครูก าหนด 
นักเรียนเก็บภาชนะหลังรับประทานอาหารในที่จัดเก็บให้เรียบร้อย  แต่งกายถูกระเบียบ  ร่วมกิจกรรมหน้าเสา
ธงอย่างเต็มใจ รักษาความสะอาดสมบัติส่วนรวม เก็บขยะโดยไม่รอค าสั่งจากครู  ช่วยเหลืองานโรงเรียนด้วย
ความเต็มใจ 
 
ผลที่เกิดขึ้นกับครู 

  ครูมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ท างานเป็นทีม รู้จักการเป็นผู้น าผู้
ตามที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์  การแก้ปัญหา การปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด แต่งกายชุดข้าราชการ ชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถูกต้อง 
เหมาะสม  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ าเสมอ ช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 
 
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
  ผู้บริหารมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน รู้จักการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี  
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา นิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
ก าหนดการ แต่งกายชุดข้าราชการ ชุดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนถูกต้อง เหมาะสม  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่าง
สม่ าเสมอ  ปฏิบัติหน้าที่ท้ังในและนอกเวลาราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีใหก้ับครูและนักเรียน 
 
ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 

  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกของผู้บริหาร ครูและนักเรียนในโรงเรียน ท าให้เกิดองค์ความรู้ 
แนวปฏิบัติที่ดี เป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหา เป็นบทเรียนต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน  
 
ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 

  ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูก มีการพัฒนาตนเองด้านความรับผิดชอบ  การท า
การบ้าน การส่งงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย การเข้าแถวเคารพธงชาติ และ
มีการช่วยเหลืองานบ้าน ท าให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้ความร่วมมือในการดูแล
นักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึน 
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ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

  ชุมชน และหน่วยงานแวดล้อมโรงเรียน ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมให้
นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนในด้านการบริจาคปัจจัยต่าง ๆ ร่วมมือ
กับการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆของทางโรงเรียน ให้นักเรียนอยู่อย่างมีความสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้าน
ต่างๆ ด้านการสาธารณสุข  
 
องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดจากการด าเนินงาน 

  องค์ความรู้ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สิ่งส าคัญท่ีพบคือ การได้มาซึ่งปัญหา
ที่แท้จริงและการด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ท าให้ผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายที่
วางไว้ แม้จะไม่ได้ส าเร็จในทุกกิจกรรมแต่ได้กระบวนการท างานที่ถูกต้องน าไปปรับใช้ ในส่วนที่กระบวนการไม่
ประสบผลส าเร็จ 
  นวัตกรรมที่ได้เกิดจากผลของการด าเนินกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ที่นักเรียนได้ร่วมกันท า
โครงงานคุณธรรม ได้เกิดผลส าเร็จเป็นอย่างมาก มีโครงงานที่มีรางวัลการันตีเกิดขึ้นจากการท าโครงงาน
คุณธรรม ได้รางวัลระดับเหรียญทองในการแข่งขันโครงงานคุณธรรม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68  
ในระดับชาติ  คือ  โครงงานคุณธรรม ลูก ฐ.บ. ก่อการดี (Mission of Goodness) มีจุดประสงค์จัดท าขึ้นเพ่ือ
สร้างจิตส านึกและความรู้สึกการเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม                              
ด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และมีความเอ้ืออาทรต่อกัน และเพ่ือให้สามารถน าแนวคิดจากปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในระดับท่ีเหมาะสมกับตนเองได้ 
  ในการด าเนินงานได้มีการน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม มาเป็นแรงบันดาลใจในการท าความดี และ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ อริยสัจ 4  และอิทธิบาท 4 มาประประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือปลูกฝัง ส่งเสริม และพัฒนาคนในสังคมให้มีจิตสาธารณะมากขึ้น    
  บทเรียนที่ได้จากการด าเนินงาน กล่าวคือการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน การบูรณาการกิจกรรมท าให้ผู้
ปฏิบัติเต็มใจที่จะท าและมีส่วนร่วมในความส าเร็จ ท าให้การท างานราบรื่นได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 

1. การวางแผนและก าหนดโครงการกิจกรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 
  โรงเรียนได้วางแผนก าหนดโครงการกิจกรรมในการด าเนินงาน บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างเป็น
กระบวบการ เป็นระบบสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 2. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา  
  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส่วนส าคัญ เมื่อผู้บริหารตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรม 
จะเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซ่ึง
น าไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุน การก ากับนิเทศติดตามรวมไป
ถึง การสร้างขวัญและก าลังใจให้ค าปรึกษากับคณะครูและนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน 
 
 3. ครูแกนน าและนักเรียนแกนน า  
  จากการอบรมครูแกนน าและนักเรียนแกนน าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  แล้วน ามาขยายผล
ให้กับเพ่ือนในโรงเรียนเข้าใจ เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญและเป็นทีมหลักในการปฏิบัติงานของโรงเรียนให้
ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของหลักการของโรงเรียนคุณธรรมให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  โดยใช้กระบวนการกิจกรรม
ที่ส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียนให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการแปลง
คุณธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อันนาไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีอย่างยั่งยืน 
 
 4. ความร่วมมือของกลุ่มบุคคล   
  การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายทั้งในโรงเรียน ครอบครัว 
และชุมชน ที่ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึงให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้
นักเรียนเห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีคุณธรรมจึงนาไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
มากขึ้น  
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ 

1. นโยบายทีต้องปฏิบัติในโรงเรียนมีมาก มี
เป้าหมายคล้ายคลึงกัน เช่น โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการ
โรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนสีขาว ฯลฯ ท า
ให้ครูและบุคลากรมีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน ท าให้
ด าเนินงานได้ไม่เต็มที่ 

- ให้ครูและผู้ที่มีส่วนในการวางแผนโครงการ กิจกรรม 
บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้และแผนงาน/ 
โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียน ที่ท าอยู่ปรับเข้ากับ
งานนโยบายของหน่วยงาน ให้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย
ของทุกนโยบายที่ก าหนด 

2. การท าโครงงานคุณธรรมส าหรับ นักเรียนใน
ระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 บางห้อง ยังไม่สามารถด าเนิน การได้ด้วย
ตนเองได้ทั้งหมด 

- ควรให้ครูประจ าชั้นพานักเรียนท าโดยท ากิจกรรมชวน
คิด ตั้งค าถาม ชวนท าไปตามขั้นตอน ยกย่องชมเชย ให้
ก าลังใจกับนักเรียน ดูแลก ากับ ติดตามการท าโครงงาน
เป็นระยะ ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้ 

 

การด าเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ การด าเนินการของโรงเรียนตาม
ข้อเสนอแนะ 

1. นโยบายทีต้องปฏิบัติในโรงเรียน
มีมาก มีเป้าหมายคล้ายคลึงกัน 
เช่น โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการ
โรงเรียนสีขาว ฯลฯ 
ท าให้ครูและบุคลากรมีภาระงาน
เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ด าเนินงานได้ไม่
เต็มที่  

ให้ครแูละผู้ที่มีส่วนในการ
วางแผนโครงการ กิจกรรม 
บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้
และแผนงาน/ โครงการหรือ
กิจกรรมของโรงเรียน ที่ท าอยู่
ปรับเข้ากับงานนโยบายของ
หน่วยงาน ให้ขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายของทุกนโยบายที่
ก าหนด  

1. โรงเรียนบูรณาการกิจกรรมใน
แผนงานหลักของโรงเรียนเข้ากับ
กิจกรรมแผนงานจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดและการท างานปกติเพ่ือ
ลดภาระงาน ท าให้การด าเนิน 
งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่
ซ้ าซ้อน  
 

2. การท าโครงงานคุณธรรมส าหรับ 
นักเรียนในระดับ ชั้น มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บาง
ห้อง ยังไม่สามารถด าเนิน การได้
ด้วยตนเองได้ทั้งหมด  

ควรให้ครูประจ าชั้นพานักเรียน
ท าโดยท ากิจกรรมชวนคิด ต้ัง
ค าถาม ชวนท าไปตามขั้นตอน 
ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจกับ
นักเรียน ดูแลก ากับ ติดตามการ
ท าโครงงานเป็นระยะ ให้
ค าปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาให้ 
นักเรียน 

โรงเรียนมอบหมายให้ครูประจ า
ชั้นในระดับชั้น ม.1–ม.2 อธิบาย
ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจ ใน
การท าโครงงานคุณธรรมในแต่ละ
ขั้นตอนช้า ๆ แล้วใช้เทคนิคชวน
คิด ตั้งค าถาม ชวนท าไปตาม
ขั้นตอน ยกย่องชมเชย ให้
ก าลังใจกับนักเรียน  
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ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น 

  จากการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนที่ผ่าน
มาโดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนท า
ให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการท างานทุกขั้นตอน มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
อย่างเป็นระบบ ผู้บริหารให้ความส าคัญและเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ครูมีการพัฒนา
ตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในพัฒนางาน  นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตาม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและการลงมือปฏิบัติโครงงาน ท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รู้จักการ
เป็นผู้น าผู้ตามที่ด ีโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่นน่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้  
จากการปฏิบัติโดยใช้แนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ท าให้เกิดองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี บทเรียนที่ดีในการพัฒนา
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  

 

           
ลงชื่อ.................................................ผู้รายงาน 

(นายธีระพงษ์ ภุมมา) 
ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้รับรองข้อมูล 
(นางสุปราณี  อยู่ฤกษ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................พยาน 
(น.อ.ประมวล  เสาว์ทองหยุ่น) 

รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 


