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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ก าหนด
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต โรงเรียนในฐานะหน่วยงานทางสังคมที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุดจึงมีภารกิจที่ส าคัญในการ
พัฒนานักเรียนทั้งทางด้านความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาจากทุกหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม ภายใต้บริบท ปรัชญา เอกลักษณ์ของโรงเรียน อัตลักษณ์ของนักเรียน 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่างๆ ของโรงเรียน ที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยมุ่งพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียนและและ
บุคลากรของโรงเรียน ให้มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่
เหมาะสมกับสังคมไทย  โดยมีความมุ่งหวังเจตนารมณ์และปฏิญญาร่วมกันคือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
คุณธรรม" โดยก าหนดเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ คือ การเพิ่มระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 9 ข้อ และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน”  
 จากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่ผ่านมา 
พบว่า นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่า “ซื่อสัตย์ กตัญญู ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพียรก้าวทันเทคโนโลยี” มีความสามารถในด้านการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มี
ความสามารถการคิดอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล มีความรู้และทักษะศตวรรษที่ 21 
มีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและยอมรับความเห็นของผู้อื่น มีจิตสังคม 
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ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสังคม และจิตส านึกตาม
วัฒนธรรมอันดีของสังคม ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ในความเป็นไทย และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย มีเหตุมีผล
และยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข
อย่างยั่งยืน โรงเรียนจึงได้ก าหนด “ความดีที่อยากท า” คือการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 
ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”และได้พัฒนา ระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือใช้บริหารจัดการการด าเนินงานด้านคุณธรรม
ของโรงเรียน ภายใต้บริบทของสถานศึกษาและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA  โดยใช้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมีเป้าหมายที่นักเรียน ครู ผู้บริหารพัฒนาให้มีทัศนคติ 
วิสัยทัศน์เชิงบวก และการประพฤติตนปฏิบัติหน้าที่เน้นคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา  ท าให้
การบริหารจัดการด้านคุณธรรมของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าประสงค์ ของ
โรงเรียนสืบไป  
  
2.จุดประสงค์และเป้าหมาย 
 2.1 จุดประสงค์ 
 1. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เพ่ือพัฒนาครู บุคลากร นักเรียน ให้มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรม และ
ค่านิยมท่ีเหมาะสม กับสังคมไทย เพ่ิมเพ่ิมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 3. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 4. ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
  
 2.2 เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรม ตามอัตลักษณ์และอุดมการณ์คุณธรรม
เป้าหมายของโรงเรียน โดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้น และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง  
 
3. กระบวนการผลิตนวัตกรรม 
 การพัฒนานวัตกรรมระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โดยมี
กรอบแนวคิดดังนี ้  
  1.1. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบระบบการบริหารจัดการ เช่น ทฤษฎีระบบ 
ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีภาวะผู้น า ทฤษฎีการท างานเป็นทีม หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นต้น 
  1.2. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ที่มีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ได้แก่ มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คุณธรรมจริยธรรมของ



ผู้บริหารสถานศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของโรงเรียน คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน  
 
 ขั้นที่ 2 การสร้างรูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 
 ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 การยกร่างรูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ จากการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีมีวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในขั้นตอนที่ 1 มาก าหนดอัตลักษณ์และเป้าหมาย
คุณธรรมของโรงเรียน จากนั้นประชุมวางแผนก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความส าเร็จ ก าหนดแนวทาง/วิธีการ
พัฒนาคุณธรรมในรูปของโครงการ/กิจกรรม/วิถีประจ าวันที่ส่งเสริมคุณธรรม และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียน มีการนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย มีการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC และจัดท าเป็นเป็นข้อมูลสารสนเทศ ส าหรับการบริหารจัดการ โดยยกย่องผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการมอบเกียรติบัตรประทานและเข็ม ญสส. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจใน
การเป็นแบบอย่างที่ด ี
  2.2 การตรวจสอบรูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ โดยศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ตัวแทนครู และตัวแทนองค์กรหลักของโรงเรียน 
 
 ขั้นที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 
  การทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดย
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ โรงเรียนน ารูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ ไปทดลองใช้จ านวน 1 ปีการศึกษา จากนั้นประเมินการใช้รูปแบบระบบการบริหารจัดการ
สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยศึกษาจากความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบ และ
ประสิทธิผลเชิงประจักษ ์
   
 ขั้นที่ 4 รับรอง ขยายผล และจัดท าข้อเสนอแนะรูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา 
  การรับรองรูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา 
และแนวทางการเผยแพร่รูปแบบสู่การน าไปปฏิบัติ 
   4.1 การรับรองรูปแบบ โดยการเสวนาเรื่อง “ระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา” โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้บริหาร และครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และโรงเรียนในเครอโดยมีสาระส าคัญ ได้แก่  



    4.1.1 องค์ประกอบของรูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา (หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการของรูปแบบ การวัดและประเมินผล ปัจจัย
สนับสนุน และเงื่อนไขการน าไปใช้) 
    4.1.2 ความเป็นไปได้ในการขยายผลการน ารูปแบบไปใช้ 
    4.1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการน ารูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์
คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนา ไปใช้ 
    4.1.4 ปัจจัยสนับสนุนไปสู่ความส าเร็จของการน ารูปแบบไปปฏิบัติ 
   4.2 การขยายรูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนา โรงเรียนมีการน าเสนอและเผยแพร่การน ารูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานผลการพัฒนา เว็บไซต์โรงเรียน การศึกษาดูงาน
เป็นต้น 
 
4.ผลการด าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 
4.1 ผลการพิจารณารูปแบบ 
 จากการพิจารณารูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
พบว่ารูปแบบมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการบริหารจัดการ มีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยอาศัยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของบุคลการทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน และองค์กรหลักของโรงเรียน โดยแบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นการวางแผน (Plan) ขั้นการด าเนินงาน (Do) ขั้นการตรวจสอบ (Check) และขั้น
สะท้อนผล (Act) ดังนี้ 
 ขั้น PLAN : การวางแผน 
 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรม เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการศึกษา 
จุดเน้นด้านคุณธรรม หลักสูตรสถานศึกษา และบริบทของสถานศึกษาภายใต้กรอบหลักการคุณธรรม 
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียน และมีจุดเน้น 4 ด้าน 
ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ ผสานหลักคุณธรรมตามหลักศาสนา และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก าหนดเป็นอัตลักษณ์และเป้าหมายความส าเร็จด้านคุณธรรมของโรงเรียน  
 ขั้น DO : การด าเนินงาน 
 โรงเรียนก าหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนโดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร ด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA โดยมุ่งพัฒนาคนดี คนเก่ง เพ่ือให้
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งก าหนดเป็นกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ของโรงเรียน จัดโครงสร้างการ
บริหารงานของโรงเรียนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม และแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนงาน/
โครงการอย่างชัดเจน โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบกิจกรรมโครงการ กิจกรรมวิถีชีวิตประจ าวัน
และการส่งเสริมในชั้นเรียนโดยการสอดแทรกในหลักสูตรและการเรียนการสอน โรงเรียนได้จัดให้มีครูที่ปรึกษา 2 



คนต่อห้องเรียน ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือ และคอยให้ค าปรึกษานักเรียนใน
ด้านต่างๆ และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง นอกจากนี้โรงเรียนยังมีระบบสนับสนุนในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้แก่ งานระดับชั้น งานระบบดูแลช่วยเหลือ งานแนะแนว งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน งาน
พัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน งานประสานและพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก และการสร้างเครือข่ายคุณธรรมกับโรงเรียนสหวิทยาเขต  
โรงเรียนในเครือ  ผู้ปกครอง  องค์กรหลักของโรงเรียน  ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้กับบุคลากร
ของโรงเรียน โรงเรียนมีโครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนมีระบบติดตาม ประเมิน รายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารตามสายงาน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่ส่งเสริมคุณธรรมของ
โรงเรียน 
 ขั้น CHECK : การตรวจสอบ 
 โรงเรียนมีระบบนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินให้ผู้บริหาร อย่างเป็นระบบ  
สะท้อนผลส าเร็จในการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง ตาม อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ กตัญญู ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพียรก้าวทันเทคโนโลยี” 
และอุดมการณ์คุณธรรมของโรงเรียน “ ซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม น าจิตอาสา ล้ าเลิศกตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” 
จากนั้นจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับปฏิบัติงาน โดยมีการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ทั้ง
ระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน และระดับชั้นเรียน จัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
 ขั้น ACT : การสะท้อนผล 
 โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  เพ่ือประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและระบบควบคุมภายใน  นอกจากนี้ยังมีการก ากับติดตาม และประเมินคุณภาพ
จากหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นต้น เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินงานที่มี
คุณภาพรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยโรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมผู้บริหาร 
ครู นักเรียนและบุคลากรที่มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี โดยการมอบเกียรติบัตรประทานและเข็ม ญสส. และ
เกียรติบัตรคุณธรรมความดีเป็นประจ าทุกปีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนความต่อเนื่องและ
ยั่งยืน 
 
4.2 ประสิทธิผลของรูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 จากกการน ารูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
โรงเรียนไดน้ าหลักศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาก าหนดเป็นเป้าหมายคุณธรรมของโรงเรียน ตาม
แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยจัดแผนงาน/โครงการ ที่มุ่งเน้นความพอเพียงในการด ารงชีวิตอย่างมี
เหตุผล รู้เท่าทันสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง มีวินัยและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติตาม
จริยธรรมจรรยาบรรณของบทบาทตามที่ได้รับมอบหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นธรรมและกล้าปฏิเสธ
สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและส่วนรวม และมีจิตอาสาเพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน โดยก่อให้เกิดผลจากการด าเนินงาน ตามรูปแบบดังนี้  



 1. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่ดีตามที่โรงเรียนก าหนด และได้
ลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมแต่ละระดับชั้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคมส่วนรวม เกิด
ความมีวินัย มีจิตอาสามีน้ าใจต่อผู้อ่ืน มีความเสียสละ มีน้ าใจต่อครู ประหยัดอดออม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นต้น 
  2. ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
 ครูมีระเบียบวินัยตามวินัยข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดี ท างานเต็มเวลา และตรงเวลา 
อุทิศตนต่อส่วนรวมเสียสละเวลาเพ่ือการท างานอย่างเต็มที่ มีความพอเพียงใช้จ่ายอย่างเหมาะสมตามฐานะ มี
ความสุภาพ ยิ้มไหว้ทักทายกับผู้อ่ืน  พูดจาไพเราะ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีมารยาท ช่วยเหลือกิจกรรมของ
ชุมชน และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน 
 3. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
 ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญในด้านการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร มีภาวะผู้น า บริหารจัดการงาน
อย่างเป็นระบบตามหลักธรรมภิบาล ยึดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ ส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความส าเร็จ โดยติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
 4. ผลที่เกิดข้ึนกับโรงเรียน 
 ผลการด าเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรมมีทิศทางที่ชัดเจน จนเกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best practice) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจต่อชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 5. ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 
 ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลงและพึงพอใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนทั้งทางด้าน
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมของนักเรียน ท าให้ผู้ปกครองตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความส าคัญในดูแลเอาใจใส่นักเรียนและกิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึน ตลอดจนการเป็นแบบอย่างที่
ดี 
 6. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
 ชุมชนและสังคมเล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นคนดีของสังคม โรงเรียนจึงได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง 
เช่น โครงการจิตอาสาในการพัฒนาสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
กิจกรรมการรณรงค์ต่างๆ เป็นต้น 

 

 

 

 

 



5. ปัจจัยไปสู่ความส าเร็จ 
 5.1. การจัดวางระบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบชัดเจน เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
มีครู บุคลากรและนักเรียนจ านวนมาก ต้องอาศัยการท างานที่มีการวางแผน การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การ
บริหารจัดการบุคลากร การจัดการน าสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการท างานที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ  
 5.2. การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี ต่อความชัดเจนในเนื้อหาสาระของคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
เสริมสร้าง ให้เกิดความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฝ่ายบริหาร  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน ใน
รูปแบบการประชุม การรับฟังข้อเสนอ  การผ่านช่องทางเทคโนโลยี เป็นต้น 
 5.3. การก าหนดภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานให้เกิดความชัดเจน เพ่ือให้เกิดแรงหนุนและพลังการ
ท างานอย่างสร้างสรรค์ต่อกัน 
 5.4. ฝ่ายบริหารมีภาวะผู้น า และมีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต ทั้งในด้านส่วนตนและงาน 
 5.5. การมีทัศนคติหรือมุมมองเชิงบวกต่อคุณธรรมเป้าหมาย ร่วมกันก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก และ
ลงมือปฏิบัติ 
 5.6. ความร่วมมือ ร่วมใจ ที่เกิดจากการร่วมมือกันท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความสุข และเห็น
คุณค่าของสิ่งที่ท า 
 
6.บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learn) 
 จากการด าเนินงานการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรม ด้วยหลักการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา โดย
อาศัยกระบวนการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ตามรูปแบบนวัตกรรมระบบการบริหารจัดการ
สร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยใช้จัดกิจกรรมโครงการ/วิถีชีวิตประจ าวันที่ส่งเสริม
คุณธรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนซึ่งอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC 
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาและแก้ไชปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
  นอกจากนี้ในส่วนของนักเรียนยังได้จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนทั้ง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยความรู้ที่นักเรียนได้รับเกิดจากการลงมือปฏิบัติ
โครงงานคุณธรรมซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่คงทนและส่งผลต่อความยั่งยืน  
‘ 
7.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 
 โรงเรียนมีการเผยแพร่รูปแบบระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การจัดท ารายงาน การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน การจัด
ประชุมสัมมนา/การจัดกิจกรรมร่วมกันของ โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนในสหวิทยา
เขต โรงเรียนในเครือพระเก้ียวน้อย การน าเสนอโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 



8. เงื่อนไขความส าเร็จ 
 8.1 การเสริมสร้างภาวะผู้น า เพ่ือให้เกิดแรงหนุนและพลังการท างาน โดยสร้างความตระหนัก การรับรู้ 
ยอมรับ เข้าใจในบริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลง 
 8.2 การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานให้มีความคล่องตัว 
 8.3 ปัจจัยการบริหาร 4 M ด้านบุคลากรที่มีความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนา
ทางด้านคุณธรรม (Man) การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและความต่อเนื่อง (Management) โรงเรียนมีสื่อ 
อุปกรณ์ ที่มีความพร้อม เพียงพอและสามารถน ามาใช้งานได้จริง (Material) งบประมาณจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้เพียงพอต่อการด าเนินงานกิจกรรม (Money) 
 8.4 การก ากับติดตาม การประเมินและรายงาน และการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณธรรมของ
โรงเรียน 


