
กรอบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 



กลยุทธ์การขับเคล่ือนระดับโรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึน้สู่มาตรฐานสากลและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาคุณธรรมน าความรู้ ส่งเสริมคุณลักษณะเป็นพลโลกภายใต้วิถี

ประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง มีจติสาธารณะ และมีภมูคุ้ิมกัน

ในตนเอง ด ารงตนอยู่ได้ภายใต้พหุวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและให้บริการอย่างทั่วถงึ 

กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาผู้บริหารให้มีคุณภาพ ส่งเสริมครูให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะในการสอน

ตลอดจนมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา ส่งเสริมแนวร่วมการก ากับดูแลการจัด

การศึกษาและสร้างเครือข่ายกลุ่มร่วมพฒันา 

 

 



แผนปฏิบัติประจ าปี: 1 โครงการ 13 กิจกรรม 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โครงการที่ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม น าความรู้ มีค่านิยม ๑๒ ประการ     
กิจกรรมที่ ๙ ส่งเสริมความเป็นไทย มีสัมมาคาราวะ และสุภาพอ่อนน้อมและสามารถ

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันอาเซียนและมีแนวทักษะ     

แห่งอนาคนใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งสู่การพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรมที่ ๒๐ พัฒนาผู้เรียนให้ใฝ่เรียนมีคุณธรรมน าความรู้ มีค่านิยม ๑๒ ประการ 

กิจกรรมที่ ๒๙ รักษ์ความเป็นไทย ปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรม น าพาชาติเจริญ 

กิจกรรมที่ ๓๐ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ความรักชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสมดุล

แห่งชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ ๖๕ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี แบบบูรณาการของลูกเสือ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 



แผนปฏิบัติประจ าปี  (ต่อ) 

 
 

กิจกรรมที่ ๖๙ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะและ
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงคต์ามมาตรฐานหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กิจกรรมที่ ๑๐๔ บ าเพ็ญประโยชน์เพือ่สว่นรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

กิจกรรมที่ ๑๑๓ ส่งเสริมกระบวนการพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนคนดี 

กิจกรรมที่ ๑๑๖ สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยและสร้างผูน้ านักเรียน 

กิจกรรมที่ ๑๑๗ พัฒนาวิจัยความประพฤตินักเรียนและบัตรนักเรียนระบบ IT 

กิจกรรมที่ ๑๒๓ โครงการพิเศษกลุม่บริหารทัว่ไป ธนาคารขยะ 

กิจกรรมที่ ๑๓๐ เสริมสร้างจิตอาสาแก่ประชาชนทั่งไปด้วยการบริจาคโลหิต 

 

 





การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดแทรก
คุณธรรมใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมพิเศษโรงเรียน โอกาสส าคัญ วิถีชีวิตประจ าวัน 



กิจกรรมบ่มเพาะ:วิถีชีวิตประจ าวัน 

ต้อนรับมาเรียน :ย้ิม ไหว้ ทักทาย แต่งกาย ถูกระเบียบ
(หกโมงเช้า) 

 
กิจกรรมหน้าเสาธง : รักชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย ์

โฮมรูม: วินัย ความรับผิดชอบ 

ห้องเรียน:กิจกรรมการเรียน 
การสอน:สอดแทรกคุณธรรม 



กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม  

ประชุมระดับ ส่งเสริมคุณธรรม : ทุกสัปดาห ์ทุกระดับชั้น 

ครูหัวหน้าระดับ/ครูที่ปรึกษา/คู่มือ 



ม.2 ห้องเรียนสะอาด  
“ความรับผิดชอบ                    

จิตสาธารณะ” 

ม.3 มีน้ าใจ  
“กตัญญู จิตอาสา” 

ม.1 แต่งกายถูกระเบียบ 
“วินัย พอเพียง” 

กจิกรรมบ่มเพาะคุณธรรม :โครงงานคุณธรรมระดับชัน้ 



ม.4 ประหยัดพลังงาน 

  “พอเพียง จิตสาธารณะ” 

ม.5 โรงเรียนปลอดขยะ  

“ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ”  

ม.6 บ าเพ็ญประโยชน์ 
“ กตัญญู จิตสาธารณะ” 

 



ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 
แต่งกายถูกระเบียบ “วินัย,พอเพียง” 

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 
ห้องเรียนสะอาด“จิตสาธารณะ” 

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 
น้ าใจงาม “กตัญญ,ูจิตอาสา 

กจิกรรมบ่มเพาะคุณธรรม :โครงงานคุณธรรมระดับชัน้ม.ต้น 



ชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 
ประหยัดพลังงาน “พอเพียง,จิตสาธารณะ 

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 
Zero Waste “ความรับผิดชอบ,จิตสาธารณะ 

ชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 
บ าเพ็ญประโยชน์ “กตัญญ,ูจิตสาธารณะ” 

กจิกรรมบ่มเพาะคุณธรรม :โครงงานคุณธรรมระดับชัน้ม.ปลาย 



บ าเพ็ญประโยชน์ 

นักศึกษาวชิาทหาร (รักษาดินแดน) สารวัตรนักเรียน 

เพื่อน เพื่อ เพื่อน ลูกเสือเตรียมพัฒน์ 

To be Number one 

ชมรม/กิจกรรมส่งเสริม 



๔.สมุดการจัดกจิกรรมส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม (นักเรียน) 

๑.สมุดบนัทกึ (วิชาการ)ครู/นักเรียน ๒.สมุดบนัทกึพลเมืองดี 

๕.สมุดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ  
จรยิธรรม ส าหรับครูที่ปรึกษา ๓.สมุดกิจกรรมโฮมรูม 

เคร่ืองมือ:ช่วยปฏบิัตกิาร 



นิทรรศการโครงงาน “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน” (OCOP) 
โรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. โรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีนครินทร์ 

  



กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู :พิธีแสดงมุฑติาคารวะผู้มีอุปการคุณโรงเรียน 
โรงเรียนในเครือพระเกี้ยวน้อย โรงเรียนในเครือ ต.อ.พ. 



การสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 





“จิตอาสาลูกเสือท าความดีด้วยหัวใจ”  
ซุ้มถวายดอกไม้จันท์ 



“รด. จติอาท าความดดีว้ยหวัใจ”  
ซุ้มถวายดอกไมจ้นัท ์  



กิจกรรมบริจาคโลหิต ครู นักเรียน  



กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ผู้ปกครอง/ชุมชน/โรงเรียน
พี่โรงเรียนน้องในพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ 



ชุมชนสร้างสรรค์สัมพันธ์บ้าน ชุมชน 



สัปดาห์การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ชุมชน/ร.ร.ใกล้เคียง 



กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักเรียน 



    กิจกรรมอบรมคุณธรรมผู้น าเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
โรคเอดส์ และอบายมุข 



      การอบรมลูกเสือจราจร 

ใสค่ลปิ 



ขอแสดงความยนิดีกบั นางสาวชญานิษฐ ์ศรวิีโรจน ์

นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 คะแนน 91.29 



นางสาวไอริณ  ศิริอดุลย์ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED ม.3/3  
เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 15 (15th IJSO) ระหว่างวันที่ 2 -10 ธันวาคม 2560  
ณ เมืองกาโบโรเน สาธารณรัฐบอตสวานา  



ผลการศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

ของนักเรียนระดับชั้น ม.6  ปีการศึกษา 2560 

ที ่ การศึกษาต่อ จ านวน ร้อยละ 

1 ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรฐั 509 74.96 
2 มหาวิทยาลัยเอกชน/วิทยาลัยเอกชน 76 11.19 
3 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 12 1.77 
4 ศึกษาต่อต่างประเทศ 8 1.18 
5 เตรียมตัวสอบใหม่ 8 1.18 
6 ยังไม่ได้แจ้ง/กรอกข้อมูล 66 9.72 

                             รวม 679 100.00 



ปัจจัยความส าเร็จ 
1. การจัดวางระบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบชัดเจน  โรงเรียน
เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีครู บุคลากรและนักเรียนจ านวนมาก 
ต้องอาศัยการท างานที่มีการวางแผน การก าหนดเป้าหมายที่
ชัดเจน การบริหารจัดการบุคลากร การจัดการน าสู่การปฏิบัติ เป็น
กระบวนการท างานที่ขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบ  
2.การส่ือสารสร้างความเข้าใจอันดี ต่อความชัดเจนในเนือ้หาสาระ
ของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง ให้เกิดความร่วมมือจาก
บุคลากรที่ เก่ียวข้อง ทัง้ในฝ่ายบริหาร  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง 
และชุมชน ในรูปแบบการประชุม การรับฟังข้อเสนอ  การผ่าน
ช่องทางเทคโนโลยี  
3.การก าหนดภาระหน้าที่ที่ ชัดเจน ของแต่ละฝ่ายงาน เพื่อให้เกิด
แรงหนุนและพลังการท างานอย่างสร้างสรรค์ต่อกัน 
 

4.ผู้น า ฝ่ายบริหารต้องมีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจในเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ในการด าเนินชีวิต ทัง้ใน
ด้านส่วนตนและงาน 
5.การมีมุมมองเชิงบวกต่อคุณธรรมเป้าหมาย ร่วมกันก าหนด
พฤตกิรรมบ่งชีเ้ชิงบวก และลงมือปฏบิตัิ 
6.ความร่วมมือ ร่วมใจ ที่เกิดจากการร่วมมือกันท ากิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ืองด้วยความสุข และเหน็คุณค่าของสิ่งที่ท า 



ชมนิทรรศการพระเมรุมาศ 



    พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 



อบรมธรรมศึกษา 



สอบนักธรรม 



กิจกรรมใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี 
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



กิจกรรมใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี 
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญต่างๆ 



    กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 



กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู วันไหว้ครู 



กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 



กิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู วันสมเด็กพระมหาธีรราชเจ้า 



    พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 



    กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ 



    กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ 



กิจกรรมของหายได้คืน 



กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 



กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 



สัปดาห์การงานอาชีพและเทคโนโลยี 



กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย 



กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 



กิจกรรมค่ายฝึกทักษะ  
ห้องเรียนพิเศษ EP 



กิจกรรมการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 
คุณธรรม : กตัญญู  


