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	 ครูนิเทศอาสา	คือ	ผู้มจีติใจงดงาม เหน็แก่ประโยชน์ของบ้านเมอืง อาสาสมคัรมาเป็น “ผู้ใหญ่

ใจด”ี ในโครงการโรงเรยีนคณุธรรมของมูลนธิยิวุสถริคณุ

 ท่านต้องการเสยีสละและนำาความรู้อนัมากมายของท่าน มายงัประโยชน์ให้แก่ผู้บรหิาร ครูอาจารย์ 

และนักเรียนในโรงเรียนอีกหลายๆ แห่งทั่วประเทศไทย เพื่อให้โรงเรียนเหล่านั้นได้พัฒนาตนเอง จนกลาย

เป็นโรงเรยีนคณุธรรม

 ประโยชน์ทางตรงจะเกิดแก่นักเรียน และครูอาจารย์ ประโยชน์ทางอ้อมจะเกิดแก่โรงเรียน และ 

ผู้บรหิารโรงเรยีน ครูนเิทศอาสาฯ จะได้ความปิต ิความสขุใจที่มสี่วนทำาให้สิ่งดงีามงอกเงยต่อๆ ไปในบ้าน

เมอืงของเรา

 ขอแสดงความคารวะต่อนำ้าใจอนังดงามของครูนเิทศอาสาฯ ทกุท่าน หนงัสอืเล่มนี้ จกัเป็นผู้ช่วยที่

ซื่อสตัย์ของครูนเิทศอาสาฯ ครบั

      ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์เกษม วฒันชยั

             องคมนตรี

       ประธานกรรมการมูลนธิยิวุสถริคณุ 

คำานิยม
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คำานำา

	 “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดลุยเดช ที่ทรงพระราชทานให้กบัคณะองคมนตร ีถกูนำามาถ่ายทอดบอกกล่าวโดย ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ 

นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อเป็นแนวทางในการ 

ขบัเคลื่อนการดำาเนนิงานโครงการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม และเป็นหลกัในการขยายผลการพฒันาโรงเรยีน

คณุธรรมของศนูย์โรงเรยีนคณุธรรม มลูนธิยิวุสถริคณุ ในการสร้างสรรค์พฒันากระบวนการส่งเสรมิคณุธรรม

จริยธรรมแก่บุคลากรทางการศึกษา รวมถึง การนิเทศติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญในการเสริม

หนนุ ให้กำาลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิานการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม ให้สามารถบรรลเุป้าหมาย อนันำาไปสู่การปฏบิตัิ

จนเป็นวถิอีย่างยั่งยนื 

 คู่มือการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมเล่มนี้ เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ จากการสรุปผล 

การดำาเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และนำามาสร้างเป็นเครื่องมือสำาหรับการนิเทศติดตาม

โรงเรียนคุณธรรม โดยนิเทศอาสาที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม” ของ 

ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม มูลนธิยิวุสถริคณุแล้ว 

 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมให้การดำาเนินงานครั้งนี้

สำาเรจ็ได้ด้วยด ีและขอขอบคณุ อาจารย์นพพร สวุรรณรจุ ิผศ.ดร.จตพุล ยงศร และคณะทำางานนเิทศอาสา

ทกุท่าน ในฐานะผู้ดำาเนนิงานสงัเคราะห์องค์ความรู้ ออกแบบ เรยีบเรยีงและจดัทำา โดยหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า 

คู่มอืฯ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้นเิทศทกุท่าน รวมถงึผู้ที่ดำาเนนิงานพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม องค์กร และ

หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจนำาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อร่วมกันสร้างคนดีให้ 

บ้านเมอืง สบืต่อไป

           นายปราโมทย์ โชตมิงคล

             ผู้อำานวยการศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม 
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 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นแผนที่ยดึกรอบวสิัยทศัน์ 

และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกำาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จึงมุ่งเตรียม 

ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึง 

กำาหนดไว้ ดงันี้ 

 1. เพื่อวางรากฐานใหค้นไทยเป็นคนที่สมบรูณ์มคีณุธรรมจรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยั ค่านยิมที่ด ีมจีติ

สาธารณะ และมคีวามสขุ โดยมสีขุภาวะและสขุภาพที่ด ีครอบครวัอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มทีกัษะ

ความรู้ความสามารถและพฒันาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชวีติ

 2. เพื่อให้คนไทยมคีวามมั่นคงทางเศรษฐกจิและสงัคม ได้รบัความเป็นธรรมในการเข้าถงึทรพัยากร

และบรกิารทางสงัคมที่มคีณุภาพ ผูด้้อยโอกาสได้รบัการพฒันาศกัยภาพ รวมทั้งชมุชนม ีความเข้มแขง็พึ่งพา

ตนเองได้ 

 3. เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ 

ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง 

ของเศรษฐกจิฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลงังาน อาหาร และนำ้า 

 4. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต

ที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมและการมคีณุภาพชวีติที่ดขีองประชาชน

 5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำางาน โดยมี 

เป้าหมายการพฒันา ดงันี้

1. คนไทยส่วนใหญ่มทีศันคตแิละพฤตกิรรมตามบรรทดัฐานที่ดขีองสงัคมเพิ่มขึ้น 

2. คนในสงัคมไทยทกุช่วงวยัมทีกัษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 

3 คนไทยได้รบัการศกึษาที่มคีณุภาพสงูตามมาตรฐานสากล และสามารถเรยีนรูด้้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง

ความสำาคัญของการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม



คู่มือการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม   |   7 

4. คนไทยมสีขุภาวะที่ดขีึ้น

5. สถาบนัทางสงัคมมคีวามเข้มแขง็และมสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศเพิ่มขึ้น

 นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังกำาหนดตัวชี้วัดของเป้าหมายเรื่อง คนไทยส่วนใหญ่มี

ทศันคตแิละพฤตกิรรมตามบรรทดัฐานที่ดขีองสงัคม เช่น ประชากรอาย ุ13 ปีขึ้นไป มกีจิกรรมการปฏบิตัิ

ตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยกำาหนดแนวทางการพัฒนาในการปรับเปลี่ยน 

ค่านยิมคนไทยให้มคีณุธรรม จรยิธรรม มวีนิยั จติสาธารณะ และพฤตกิรรมที่พึงประสงค์ ดงันี้

 1. ส่งเสริมการเลี้ยงดูในครอบครัวที่เน้นการฝึกเด็กให้รู้จักการพึ่งพาตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย 

มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ในรูปแบบของกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำาวัน และให ้

พ่อแม่หรอืผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดใีห้เดก็สามารถเรยีนรู้และยดึถอืเป็นต้นแบบในการดำาเนนิชวีติ 

 2. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจาก

อบายมขุอย่างจรงิจงั 

 3. ปรบัวธิกีารเผยแผ่หลกัศาสนาให้มุง่ชี้แนะแนวทางการดำารงชวีติตามหลกัธรรมคำาสอนที่เข้าใจง่าย 

สามารถนำาไปปฏบิตัไิด้จรงิ นำาไปสู่การปลูกฝังค่านยิมที่ดงีาม

  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัดระเบียบ

ทางสงัคม และกำาหนดบทลงโทษแก่ผู้ละเว้นการปฏบิตัติามบรรทดัฐานในสงัคม

 5. จดัสรรเวลาและพื้นที่ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสรมิการปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรมและ

ค่านยิมอนัดโีดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มผีูช้มมากที่สดุ และส่งเสรมิการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ สร้างความ

รู้ความเข้าใจในบทบาท สทิธ ิและหน้าที่การเป็นพลเมอืงที่ด ี

 6. ผลกัดนัให้มกีารนำาวฒันธรรมการทำางานที่พงึประสงค์ไปใช้ปฏบิตัจินให้เป็นคณุลกัษณะที่สำาคญั

ของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การทำางานเป็นทีม 

การเคารพในความคดิเหน็ที่แตกต่าง การทำางานอย่างกระตอืรอืร้น

 จะเหน็ว่า ความคาดหวงัของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ที่มุง่ให้คนไทยส่วนใหญ่มทีศันคตแิละพฤตกิรรม

ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น จำาเป็นต้องมีกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ

บรบิทในการดำาเนนิงานให้บรรลเุป้าหมาย ซึ่งกระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมของศนูย์โรงเรยีนคณุธรรม 

มูลนธิยิวุสถริคณุ จะเป็นเครื่องมอืที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้
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 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้วิเคราะห์สังเคราะห์งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมใน

โครงการกองทนุการศกึษา ซึ่งได้ดำาเนนิการตั้งแต่ปี 2555 และพฒันาเป็นกระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

ของมูลนธิฯิ ประกอบด้วยกจิกรรม ดงันี้

 1. โรงเรียนจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน ผู้มีส่วนได้เสียและ 

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสร้างความตระหนัก	และ	ความเข้าใจเรื่องโรงเรยีนคณุธรรม และสมัครใจร่วมกนั 

ดำาเนนิงานพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมให้ประสบความสำาเรจ็

 2. โรงเรียนคัดเลือกครูเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการกับศูนย์โรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้ทำาหน้าที่เป็น 

ครูวิทยากร	 เป็นแกนนำาของโรงเรียน เพื่อจัดอบรมเพื่อนครู และนักเรียนแกนนำา ให้สามารถร่วมกัน 

ดำาเนนิงานตามกระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมให้สำาเรจ็

 3. กำาหนดเป้าหมายและแผนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมตามขั้นตอน ดงันี้

3.1 ระดมสมองเพื่อค้นหา	 “พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก” โดยพิจารณาจากปัญหาสำาคัญของ

โรงเรยีนที่ต้องการแก้ไข หรอื พจิารณาจากพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกที่ต้องการส่งเสรมิให้เกดิ

ขึ้นในโรงเรียน และกำาหนด	 “คุณธรรมเป้าหมาย” เช่น ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย 

ความรบัผดิชอบ เป็นต้น คณุธรรมเป้าหมายที่มกีารระบพุฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกไว้ด้วย จะ

เรยีกรวมว่า	“คณุธรรมอตัลกัษณ์”	โรงเรยีนอาจกำาหนดคณุธรรมเป้าหมายไว้ 3 ด้าน/รอบ

ปี เพื่อความกระชบัในการปฏบิัต ิและ ประเมนิผลสำาเรจ็ได้ง่าย

3.2 จัดทำา “ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์”	 ซึ่งหมายถึง การระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของ

คุณธรรมเป้าหมายแต่ละด้านที่โรงเรียนได้คัดเลือกไว้แล้ว โดยจำาแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 

เช่น กลุ่มผู้บรหิารโรงเรยีน กลุ่มครู และกลุ่มนกัเรยีน เพื่อให้แต่ละกลุ่มทราบว่าต้องปฏบิตัิ

ตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน เช่น ความซื่อสตัย์ของครูต้องเข้าสอนตรงเวลา ความซื่อสตัย์

ของนกัเรยีนต้องไม่ลอกการบ้าน เป็นต้น 

กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
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3.3 โรงเรยีนร่วมกนักำาหนดวธิกีารปฏบิตังิานให้บรรลคุณุธรรมเป้าหมาย และพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิ

บวก โดยใช้ “โครงงานคณุธรรม” เป็นเครื่องมอืในการปฏบิตังิาน เรยีนรูก้ารสร้างคณุธรรม

ความด ีประการสำาคญั คอื ต้องเป็นโครงงานที่เด็กคิด	เด็กเลือก	เด็กทำา	ให้ทุกคนมี

ส่วนร่วมลงมอืปฏบิตัจิรงิอย่างเตม็ที	่โดยอาจดำาเนนิการเป็นแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม 

ภายใต้แผนงานหลกัของโรงเรยีน ตามความต้องการและบรบิทของโรงเรยีน

 4. ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณธรรมมุ่งเน้นให้ครู นักเรียน และผู้บริหาร สร้างแบบอย่าง

พฤติกรรมด้านคุณธรรม	 เพื่อเป็นต้นแบบ และร่วมกันเสริมสร้างพลังความร่วมมือในการสร้างสรรค์

คณุธรรมความดใีห้เป็นที่ยอมรบักนั

 5. บูรณาการการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมไว้ในการเรียนการสอน และในกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรยีน

 6. ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม	 เพื่อให้โรงเรียนมี

บรรยากาศของการเรยีนรู้ ซึ่งจะเกดิประโยชน์ ทั้งด้านวชิาการ และการสร้างสรรค์พฤตกิรรมด้านคณุธรรม

 7. โรงเรียนอาจจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อยๆ และเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยน

เรยีนรู้ที่ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรมจดัขึ้น ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง คอื รอบ 6 เดอืน และรอบ 12เดอืน

 8. โรงเรียนจัดให้มีการถอดบทเรียนความสำาเร็จของโครงงานคุณธรรม และ/หรือ กระบวนการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่เด่น สามารถใช้เป็นแบบอย่างที่ดีได้ เพื่อนำาไปขยายผลให้เครือข่ายโรงเรียน

คณุธรรม เป็นการสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมด้านพฒันาคณุธรรมให้แพร่หลาย 

 9. โรงเรียนควรแต่งตั้งหรือมอบหมายคณะทำางาน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำาเนินงานพัฒนา

โรงเรยีนคณุธรรมตามแผนงานที่กำาหนดไว้ โดยกระจายความมสี่วนร่วมไปยงัทกุภาคส่วนของโรงเรยีน

 10. จัดให้มีการนิเทศติดตามภายใน เพื่อสนับสนุนให้มีการให้คำาปรึกษา แนะนำา ช่วยเหลือกัน

อย่างกลัยาณมติร แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และเป็นกำาลงัใจให้กนัและกนั ซึ่งจะช่วยให้เกดิความสามคัค ี

เกดิการสร้างทมีงาน อนัจะนำาไปสู่ความสำาเรจ็และความยั่งยนืต่อไปในอนาคต

 11. ผู้บรหิารควรส่งเสริม	สนับสนุนการทำากจิกรรม/โครงงานต่างๆอย่างสมำ่าเสมอ และให้ความ

สำาคญักบัการเสริมแรง เสรมิกำาลงัใจให้แก่ครู นกัเรยีน บคุลากร และผู้ปกครองที่ร่วมงาน

 12. โรงเรียนควรขยายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมทั้งภายในและภายนอก เน้นการ

พฒันาการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง ครอบครวั ชมุชมุท้องถิ่น และประชาสมัพนัธ์ผลงานการพฒันาโรงเรยีน

คณุธรรมให้กว้างขวาง เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่สงัคม
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35

aw_new.indd   35 12/13/16   10:25 AM

สรางความตระหนัก เขาใจ และยอมรับ

กำหนดคุณธรรมอัตลักษณเปนเปาหมาย

ดำเนินงานโครงงานคุณธรรมเพื่อบรรลุเปาหมาย

พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาคุณธรรม

åบทบาทโรงเรียน (ครู นักเรียน ผูบริหาร) åบทบาทครอบครัว ชุมชน

มีสวนรวมทั้งโรงเรียน

เขาใจและสนับสนุน
สถานศึกษา

ชวยกันสรางคนดีใหบานเมือง

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  มูลนิธิยุวสถิรคุณ

 13. โรงเรียนสามารถประเมินผลการดำาเนินงานเป็นระยะๆตามความต้องการ มีการจดบันทึก 

ผลการปฏิบัติงาน ร่วมปรึกษาหารือ ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการให้เหมาะสม ตลอดจนประเมินผลสำาเร็จ 

ของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตัวชี้วัดที่สำาคัญคือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง และ

พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ในโรงเรยีนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการ	“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” อกีทางหนึ่ง
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 การพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมจะดำาเนนิการในรอบ 1 ปี เมื่อประเมนิผลแล้ว ให้นำาผลสำาเรจ็ ปัญหา 

อปุสรรค มาพจิารณาแล้วนำาไปปรบัปรงุแผนงานพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมในรอบปีต่อไป 

 โดยมขีั้นตอนการพฒันา ดงันี้

ขั้นตอนการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.	การชี้แจงสร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร	และศึกษาดูงาน

1.1 ประชมุชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจตระหนกัใน
คณุค่าของคณุธรรม และทราบขั้นตอนและวธิี
การพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม 

1 วนั 
(เดอืนที่ 1)

ผู้บรหิาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง รบัทราบ
และเข้าใจกระบวนการพฒันาโรงเรยีน
คณุธรรม

1.2 อบรมพฒันาศกัยภาพครูวทิยากร เพื่อทำาหน้าที่
วทิยากรในการประชมุระดมความคดิ และเป็นที่
ปรกึษาในการทำากจิกรรมต่างๆ 

2 วนั 
(เดอืนที่ 1)

โรงเรยีนมคีรูวทิยากรของงานพฒันา
โรงเรยีนคณุธรรม

1.3 จดัประชมุอบรมเชงิปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพครู
แกนนำา และ นกัเรยีนแกนนำา โดยครูวทิยากรที่
ได้รบัการอบรมจาก มยส.เป็นวทิยากรบรรยายนำา 
และ/หรอืเป็นวทิยากรประจำากลุ่มตามที่ได้รบั
มอบหมาย และ ใช้สื่อการเรยีนรู้ เช่น สื่อวดีทิศัน์ 
และใบงานของ มยส.

1 วนั
(เดอืนที่ 1)

โรงเรยีนได้รบัความรู้เกี่ยวกบัความ   
แตกต่างของคณุธรรมจรยิธรรม ค้นหา
คณุธรรมอตัลกัษณ์ และเข้าใจวธิกีาร
ออกแบบโครงงานคณุธรรม ซึ่งโรงเรยีน
สามารถเริ่มงานพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม
ได้

1.4 โรงเรยีนไปศกึษาดูงานแหล่งเรยีนรู้ด้านพฒันา
คณุธรรม

เดอืนที่ 1-3 โรงเรยีนได้เหน็รูปแบบ และวธิปีฏบิตัจิรงิ
ของการขบัเคลื่อนโรงเรยีนคณุธรรม   
เพื่อนำาไปประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมตาม
บรบิทของโรงเรยีน

2.	การลงมือปฏิบัติทั้งโรงเรียน

2.1 จดัทำาคณุธรรมอตัลกัษณ์ และประกาศตาราง
คณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนให้รู้ทั่วกนั

เดอืนที่ 2-3 โรงเรยีนประกาศเจตนารมณ์ในการ
ร่วมมอืกนัพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.2 วางแผนสร้างการมสี่วนร่วมจากทกุฝ่าย โดยใช้
แผนพฒันาโรงเรยีนเป็นเครื่องมอืกำากบัการ
ปฏบิตัิ

เดอืนที่ 2-3 เกดิความร่วมมอืกนัในโรงเรยีน

2.3 จดัทำาโครงงานคณุธรรม บูรณาการการสร้าง
เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมไว้ในชั้นเรยีน/กจิกรรม
พฒันาผู้เรยีน ประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ด ี  
แก่กนัและกนั และพฒันาสภาพแวดล้อมให้   
เอื้อต่อการพฒันาคณุธรรม

เดอืนที่ 
2-12

มกีารสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรมไว้   
ในชั้นเรยีน สภาพแวดล้อมโรงเรยีน
สะอาดน่าอยู่ และคนในโรงเรยีนมี
สมัพนัธภาพที่ดตี่อกนั

2.4 สร้างกลไกการขบัเคลื่อนสู่เป้าหมาย เดอืนที่ 
4-12

การพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมมเีครื่องมอื
ช่วยบรรลเุป้าหมาย

3.	การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม

3.1 นเิทศครั้งที่ 1 มจีดุประสงค์ เพื่อเยี่ยมชม      
การดำาเนนิงาน กระตุ้นการมสี่วนร่วม และให้   
คำาปรกึษาแนะนำา

1 วนั
(เดอืนที่ 
3-6)

เกดิการกระตุ้นการมสี่วนร่วมทั้งโรงเรยีน

3.2 นเิทศครั้งที่ 2 มจีดุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมความ
ก้าวหน้า ให้คำาปรกึษาแนะนำา และร่วมถอด   
บทเรยีนความสำาเรจ็ในการงานพฒันาโรงเรยีน
คณุธรรม

1 วนั
(เดอืนที่ 
8-10)

โรงเรยีนได้รบัคำาปรกึษาแนะนำาเกี่ยวกบั
โครงงานคณุธรรมและสรปุบทเรยีน  
ความสำาเรจ็ได้

4.	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.1 เข้าร่วมเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (รอบ 6 เดอืน) 1 วนั
(เดอืนที่ 6)

โรงเรยีนได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และได้
ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำาเนนิงาน
พฒันาโรงเรยีนคณุธรรม รวมทั้งปัญหา
และแนวทางแก้ไข

4.2 เข้าร่วมเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และนำาเสนอ    
ผลสำาเรจ็/ผลการประเมนิตามตวัชี้วดั         
(รอบ 12 เดอืน)

1 วนั
(เดอืนที่ 12) 

โรงเรยีนนำาเสนอผลงานความสำาเรจ็ของ
การพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม ทั้งโครงงาน
คณุธรรม กระบวนการพฒันาโรงเรยีน 
และบทเรยีนที่ได้รบั

5.	การประเมินผล

5.1 สรปุผลงานการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม      
โดยถอดบทเรยีนผลงานความสำาเรจ็ โครงงาน
คณุธรรม ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิขึ้น

เดอืนที่ 12 โรงเรยีนทราบผลงานความสำาเรจ็ ปัญหา 
อปุสรรค และปัจจยัความสำาเรจ็

5.2 ประเมนิผลการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม      
โดยรวบรวมตวัชี้วดัของโครงงานคณุธรรม     
และตวัชี้วดัในกระบวนการทำางาน เพื่อใช้      
ในการประเมนิผลภาพรวม

เดอืนที่ 12 - เกดิโรงเรยีนคณุธรรม โดยมรี่องรอย
หลกัฐานการเป็นโรงเรยีนคณุธรรม

- นำาผลประเมนิไปปรบัปรงุแผนรอบ    
ต่อไป
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กิจกรรม ระยะเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.	ประชาสัมพันธ์ผลงาน

6.1 ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ผลงาน ทั้งสื่อ      
สิ่งพมิพ์และสื่ออเีลก็ทรอนกิส์ (Social Media)

เดอืนที่ 
1-12

โรงเรยีนเป็นที่รู้จกั

6.2 เตรยีมความพร้อมเป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านพฒันา
คณุธรรม

เดอืนที่ 12 โรงเรยีนได้รบัการยอมรบัเป็นแหล่งเรยีนรู้
ด้านพฒันาคณุธรรม

ตัวอย่างตารางคุณธรรมอัตลักษณ์	

คุณธรรม
เป้าหมาย

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก	(จำาแนกตามกลุ่ม)

ผู้บริหาร ครู นักเรียน

ความซื่อสตัย์ - จดัซื้อจดัจ้างอย่างโปร่งใส
- พจิารณาความดคีวาม

ชอบอย่างถูกต้องเป็นธรรม

- เข้าสอนตรงเวลา
- ไม่เอาเวลาราชการไป

ทำาประโยชน์ส่วนตวั

- ไม่ลอกการบ้าน
- พูดความจรงิ ไม่โกหก

ความรบัผดิชอบ - ประพฤตตินเป็นแบบอย่าง
ที่ดแีก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา

- สอนให้นกัเรยีนรู้จกัคดิ
วเิคราะห์ รู้จกัการแก้
ปัญหาด้วยตนเอง

- ช่วยผู้ปกครองทำางานบ้านทกุวนั
- แต่งกายถูกระเบยีบของโรงเรยีน

ความพอเพยีง - มแีผนงานแผนเงนิที่
สอดคล้องกนั

- ใช้จ่ายตามแผนงาน

- ใช้จ่ายสมฐานะ
- ใช้สื่อการสอนร่วมกนั

อย่างคุ้มค่า

- ใช้จ่ายอย่างประหยดั
- อดทน เสยีสละเพื่อส่วนรวม
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ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 

ตัวชี้วัด หลักฐาน	/	ร่องรอย	/	ลักษณะที่พบ

1. มกีระบวนการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม 
ทั้งโรงเรยีน

1. ครู นกัเรยีนและบคุลากรทราบแผนการพฒันาคณุธรรม
จรยิธรรมของโรงเรยีน 

2. มภีาพความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างครู นกัเรยีนผู้บรหิาร 
กรรมการสถานศกึษา และ ผู้ปกครอง

3. ครูและนกัเรยีนมคีวามสขุ ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทกัทาย 
โต้ตอบอย่างมสีมัมาคารวะ

4. สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนสะอาด ร่มรื่น น่าเรยีน

2. มกีลไกคณะทำางานและใช้โครงงาน
คณุธรรมเป็นเครื่องมอืที่ทกุคนมสี่วนร่วม
ในการลงมอืปฏบิตัเิพื่อพฒันาโรงเรยีน
คณุธรรม

5. ครู นกัเรยีน ผู้บรหิาร แบ่งงานรบัผดิชอบพฒันาโรงเรยีน
คณุธรรม

6. มโีครงงานคณุธรรม/กจิกรรมคณุธรรมที่แต่ละคนมสี่วนร่วม
ลงมอืปฏบิตัิ

3. พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ในโรงเรยีนเพิ่มขึ้น 7. ครู นกัเรยีน ผู้บรหิาร มวีนิยัในการปฏบิตัติามหน้าที่     
รบัผดิชอบ

8. ครู นกัเรยีน ผู้บรหิาร มพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์ตามที่
กำาหนดไว้ในคณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน

4. พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ในโรงเรยีน    
ลดลง

9. ครู นกัเรยีน ผู้บรหิาร ลดพฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ลง

5. เกดิกระบวนการมสี่วนร่วมในการพฒันา
คณุธรรมจรยิธรรมในโรงเรยีนจาก       
ทกุภาค ส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บรหิาร
โรงเรยีน ครู บคุลากร นกัเรยีน ผู้ปกครอง 
ชมุชน

10. บรรยากาศในโรงเรยีนทกุภาคส่วนร่วมมอืกนัปฏบิตังิาน 
ครู นกัเรยีน ผู้บรหิาร ร่วมกนัปฏบิตังิาน เพื่อบรรลุ
พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ตามที่กำาหนดไว้ในคณุธรรม     
เป้าหมายของโรงเรยีน

6. มอีงค์ความรู้/นวตักรรมการสร้างเสรมิ
คณุธรรมจรยิธรรม และมกีารบูรณาการ  
กบัการจดัการเรยีนรู้ในชั้นเรยีน 

11. มอีงค์ความรู้/นวตักรรมการสร้างเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมที่
เผยแพร่ได้ และ/หรอื มแีผนการเรยีนรู้การสร้างเสรมิ
คณุธรรมจรยิธรรมในชั้นเรยีน

7. เป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านพฒันาคณุธรรม 12. โรงเรยีนมคีวามพร้อมในการเป็นแหล่งศกึษาดูงาน      
ด้านพฒันาคณุธรรม

 การประเมนิผลภาพรวมของการพฒันาเข้าสู่โรงเรยีนคณุธรรมจะมตีวัชี้วดั ได้แก่
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การนิเทศติดตาม

โรงเรียนคุณธรรม

 ปัจจยัความสำาเรจ็ที่สำาคญัมากที่สดุในการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม ได้แก่ การนเิทศตดิตามโรงเรยีน 

ศนูย์โรงเรยีนคณุธรรม มยส. ได้จดัให้ม ี“นเิทศอาสา” ทำาหน้าที่เป็น อาสาสมคัรในการนเิทศตดิตามโรงเรยีน

คุณธรรม โดยพิจารณาใช้ประโยชน์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรอบรู้และประสบการณ์การทำางาน 

ตลอดช่วงชีวิตของการประกอบอาชีพ ทั้งความรอบรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ 

เพื่อทำาหน้าที่ ช่วยเหลอื ให้คำาปรกึษา คำาแนะนำา ให้กำาลงัใจ เพื่อให้โรงเรยีนประสบความสำาเรจ็ในการพฒันา

เป็นโรงเรียนคุณธรรม และร่วมวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศโรงเรียนคุณธรรม เพื่อประโยชน์ใน

การปรบัปรงุกระบวนการทำางาน เพื่อขยายผลการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมให้ทั่วถงึทกุภูมภิาค

การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

 หลักการสำาคัญของนิเทศอาสาของมูลนิธิฯ ต้องทำาการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่งจะช่วยทำาให้

กระบวนการนเิทศประสบผลสำาเรจ็ได้จรงิ ผู้นเิทศที่มลีกัษณะความเป็นกัลยาณมิตร คอื มคีวามเป็นมติร 

ชวนให้เข้าไปหารอืไต่ถาม ขอคำาปรกึษา น่าเคารพ ทำาให้ผู้รบัการนเิทศเกดิความรู้สกึอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่งได้ 

น่ายกย่อง ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ

ง่าย อดทนต่อถอ้ยคำา พรอ้มที่จะรบัฟังคำาปรกึษา คำาเสนอแนะ และคำาวพิากษ์วจิารณ์ สามารถอธบิายเรื่อง

ที่ยุ่งยากและซับซ้อนให้เข้าใจได้ และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปได้ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

จงึเป็นการชี้แนะ และให้ความช่วยเหลอื 

  จดุประสงค์ของการนเิทศแบบกลัยาณมติรนี้ ประกอบด้วย การเปิดใจ การให้ใจ การร่วมใจ ตั้งใจ

สร้างสรรค์คณุภาพ และ เงื่อนไขที่ไม่เน้นปรมิาณงาน แต่เน้นคณุภาพ รูปแบบการนเิทศจะมลีกัษณะของ

ความสมัพนัธ์ทางใจเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะเป็นการให้กำาลงัใจ ช่วยเหลอืกนัอย่างจรงิใจ เพื่อให้งานดำาเนนิ

ไปในทศิทางที่ถูกต้องตามความต้องการของผู้นเิทศและผู้ได้รบัการนเิทศร่วมกนั
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หลักการนิเทศ

 1. เยี่ยมชม กระตุ้นส่งเสรมิ เสรมิแรงให้กำาลงัใจโรงเรยีน ให้สามารถดำาเนนิการได้ตามเป้าหมาย

 2. ตดิตาม ให้คำาแนะนำาปรกึษาอย่างกลัยาณมติร

 3. ให้คำาปรกึษาหารอืด้านวชิาการตามที่โรงเรยีนต้องการ

 4. ไม่สร้างภาระงานเพิ่มเตมิให้โรงเรยีน เช่น การขอข้อมูลที่โรงเรยีนจะต้องจดัเกบ็ใหม่

บทบาทของนิเทศอาสา

 1. สร้างความตระหนกัและกระตุ้นให้เหน็ความสำาคญัของการพฒันาคณุธรรม

 2. กระตุน้ให้เกดิแรงบนัดาลใจ และทศันะเชงิบวก (success attitude) ต่อการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

 3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบักระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม และตวัชี้วดัโรงเรยีนคณุธรรม

 4. สร้างขวญักำาลงัใจในการพฒันาไปสู่โรงเรยีนคณุธรรม

 5. สนบัสนนุโรงเรยีนให้สามารถเริ่มต้นกจิกรรมพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม ภายใต้บรรยากาศของความ

ร่วมมือทั่วทั้งโรงเรียน โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกันกำาหนดเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง ซึ่งได้แก่ 

พฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวก และคณุธรรมเป้าหมาย (คณุธรรมอตัลกัษณ์) 

 6. ให้คำาปรกึษาแนะนำาในประเดน็ต่างๆ อาท ิ

6.1 แนวทางการขบัเคลื่อนไปสู่โรงเรยีนคณุธรรม 

6.2 การกำาหนดแผนงานคณุธรรมและแผนปฏบิตักิารของโรงเรยีนที่ส่งเสรมิการพฒันาคณุธรรม

อย่างเหมาะสม

6.3 การสร้างเครื่องมอืและกลไกในการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

6.4 การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

6.5 การสร้างการมสี่วนร่วม และการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื

6.6 การนเิทศภายใน

6.7 การแก้ไขปัญหาที่เป็นอปุสรรคต่อการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

6.8 การประเมินผลระหว่างดำาเนินการ และประเมินผลเมื่อครบรอบปี รวมทั้งการนำาผลการ

ประเมนิไปใช้ประโยชน์

6.9  การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

6.10 การถอดบทเรยีน

 6.11 การรายงานผลการดำาเนนิงาน 

 6.12 การเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์

 6.13 การรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
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 6.14 การยกระดบัความสำาเรจ็ และการขยายผลออกไปในวงกว้าง

 6.15 การพฒันาศกัยภาพของโรงเรยีนให้สามารถเป็นแหล่งเรยีนรู้ด้านพฒันาคณุธรรม

เป้าหมายการนิเทศ

 1. เพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมทั้งโรงเรยีนให้บรรลผุลสำาเรจ็ตามที่มูลนธิฯิ กำาหนด 

 2. ครไูด้รบัการพฒันาศกัยภาพในการออกแบบและจดัการเรยีนรู้เชงิบรูณาการความรู้คูค่วามด ีและ

เป็นต้นแบบที่ดงีามของนกัเรยีน

 3. นกัเรยีนแสดงออกถงึพฤตกิรรมพงึประสงค์ที่ชดัเจนเป็นรูปธรรมสมำ่าเสมอ

 4. ผู้บรหิารและครูเป็นผู้นำาในการเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างที่ดดี้านคณุธรรม

 5. พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ตามคณุธรรมเป้าหมายของนกัเรยีนในภาพรวมเพิ่มขึ้น

 6. เกดิกระบวนการมสี่วนร่วมในการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมจากทกุภาคส่วน

 7. มอีงค์ความรู้/นวตักรรมที่ใช้ในการพฒันาศกัยภาพของครูเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนรู้ในการสร้าง

เสรมิคณุธรรมจรยิธรรม

วิธีด�าเนินการนิเทศ

 1. ศกึษาบรบิทของโรงเรยีนที่จะรบัการนเิทศ วางแผนการนเิทศ และจดัทำาปฏทินิการนเิทศ พร้อม

กบัส่งปฏทินิการนเิทศให้มูลนธิฯิ ก่อนลงพื้นที่

 2. นิเทศอาสาต้องประสานกับโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนก่อนการลงพื้นที่เพื่อ

นเิทศ

 3. ลงพื้นที่ตดิตามโรงเรยีนคณุธรรม ทมีละ 2 คน จำานวน 2 ครั้งต่อปี/โรงเรยีน ตามแผนการนเิทศ

ที่ได้รบัความเหน็ชอบ

 4. การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ควรมีการเก็บข้อมูลจากบุคคลและหน่วยงานใกล้เคียงจากภายนอก

โรงเรยีนด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายรอบด้าน

 5. บนัทกึข้อมูลลงในแบบนเิทศตดิตามฯ ทกุครั้ง พร้อมจดัส่งให้มูลนธิฯิ ตามเวลาที่กำาหนด

 6. ให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้คำาปรกึษาต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

 7. นอกจากการลงพื้นที่เพื่อนเิทศแล้ว นเิทศอาสา สามารถนเิทศ ผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ด้วย เช่น 

Facebook E-mail Line และทางโทรศพัท์ 

 8. จดัทำารายงานการนเิทศตดิตาม จำานวน 2 ครั้ง พร้อมสรปุและจดัส่งให้มลูนธิฯิ ตามเวลาที่กำาหนด 

หลงัจากเข้าประชมุสมัมนาผลการนเิทศตดิตาม 
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 9. ช่วยกระตุ้นสร้างความพร้อมให้แก่โรงเรียนในการร่วมกิจกรรมรายงานความก้าวหน้า และแลก

เปลี่ยนเรยีนรู้

 10. เข้าร่วมประชมุการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ จำานวน 2 ครั้งต่อปี

 11. ดำาเนนิการอื่นๆ ตามที่มูลนธิฯิ ขอความร่วมมอื

วิธีการส่งแบบนิเทศติดตาม

 เมื่อดำาเนินการบันทึกข้อมูลลงในแบบนิเทศติดตามฯ เสร็จแล้ว ให้จัดส่ง File บันทึกข้อมูลให้กับ

หน่วยงานในช่องทางที่ได้กำาหนด

เครือข่ายการนิเทศ

 มูลนธิฯิ สนบัสนนุให้นเิทศอาสาสร้างเครอืข่ายการนเิทศเพื่อเป็นพลงัหนนุเสรมิโรงเรยีนให้สามารถ

ขบัเคลื่อนไปสู่โรงเรยีนคณุธรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ เครอืข่ายการนเิทศอย่างน้อย ควรประกอบด้วย

 1. ผู้นเิทศตดิตามภายในของโรงเรยีน

 2. ศกึษานเิทศก์ของหน่วยงานต้นสงักดัของโรงเรยีน

 3. นเิทศอาสาของมูลนธิฯิ

เครื่องมือการนิเทศ

 เครื่องมอืการนเิทศ ได้แก่ แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม

 แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมจะมีการพัฒนาอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น

ของมูลนธิฯิ ในแต่ละปี 

เครื่องมือประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรม

 โรงเรยีนสามารถใช้เอกสาร “แนวทางการพจิารณาคณุภาพโรงเรยีนคณุธรรม” ในการประเมนิตนเอง 

โดยอาจปรกึษาหารอืแนวทางปรบัปรงุโรงเรยีนกบันเิทศอาสาได้เสมอ



แบบนิเทศติดตาม

โรงเรียนคุณธรรม
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 แบบนิเทศติดตามประกอบด้วยข้อมูล 3 ตอน ดงันี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 กรอกข้อมูลชื่อโรงเรยีน และชื่อนเิทศอาสา

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น 

	 1.	สภาพแวดล้อม	บรรยากาศของโรงเรียน	และสภาพชุมชนใกล้เคียง

ข้อมูลบรบิททั่วไปด้านสภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรยีน และสภาพชมุชนใกล้เคยีง 

  บรรยากาศของโรงเรียน

  กรอกข้อมูลการดำาเนนิงานด้านคณุธรรมของโรงเรยีน ได้แก่ สภาพการดำาเนนิงานด้านคณุธรรม 

  ของโรงเรยีน และสถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคณุธรรมของโรงเรยีน

	 	 สภาพชุมชนใกล้เคียง

  กรอกข้อมูลสภาพชมุชนใกล้เคยีงบรเิวณโรงเรยีน

  สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน

  กรอกข้อมูลสถานการณ์เสี่ยง หรอืปัญหาด้านคณุธรรมของโรงเรยีนที่เกดิขึ้น

ตอนที่ 3 การด�าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

 1.	การกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม	(คุณธรรมอัตลักษณ์)

  กรอกข้อมูลตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วย คุณธรรมเป้าหมาย และ 

  พฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวก และวธิกีำาหนดคณุธรรมอตัลกัษณ์

 2.	การกำาหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย

  กรอกข้อมูลของโรงเรยีนเกี่ยวกบั การวางแผน การปฏบิตัติามแผน การเป็นแบบอย่างที่ด ี การ 

  พฒันาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพฒันาคณุธรรม และการบูรณาการคณุธรรมในการเรยีนการสอน 

  และกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน

	 3.	โครงงานคุณธรรม

 ระบโุครงงานคณุธรรมที่โรงเรยีนดำาเนนิการ ตามคณุธรรมเป้าหมายแต่ละช่อง และระบผุูร้บัผดิชอบ

โครงงานคณุธรรมให้ชดัเจน

คำาชี้แจง

แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม
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	 4.	เครื่องมือสำาคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

  ระบุลักษณะกลไกที่โรงเรียนใช้ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ได้แก่ คณะทำางาน/ผู้รับผิดชอบ  

  กระบวนการการเสรมิแรง การสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นเพื่อให้เกดิการทำางาน

	 5.	ผลการดำาเนินงาน	(ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้)

  ระบขุ้อมลูผลที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงที่ดขีึ้นของนกัเรยีน คร ูผูบ้รหิาร โรงเรยีน ครอบครวั และ 

  ชมุชน รวมทั้งการเกดิองค์ความรู้ นวตักรรม และบทเรยีนที่ได้จากการดำาเนนิการ

	 6.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จ

  ระบปุัจจยัที่ส่งผลให้โรงเรยีนประสบความสำาเรจ็ในการพฒันาเป็นโรงเรยีนคณุธรรม

	 7.	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

  ระบปัุญหาอปุสรรคของการดำาเนนิงานที่เกดิขึ้น และข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม 

  ของนิเทศอาสาที่ได้ให้ไว้กับโรงเรียน (ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง/ 

  ชมุชน/ภาคเีครอืข่าย)

	 8.	การดำาเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ

  ระบุข้อมูลในตารางการดำาเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของนิเทศอาสา โดยระบุสิ่งที่ 

  โรงเรียนได้ดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะ และผลที่เกิดขึ้น เพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 

  คณุธรรมต่อไป

	 9.	ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น

  ระบขุ้อมูลความก้าวหน้าที่เกดิขึ้นในโรงเรยีนเกี่ยวกบัการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรยีน.......................................................................................จงัหวดั........................................................

ชื่อนเิทศอาสา 1.) .........................................................................2.).................................................................

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านบริบทเบื้องต้น (ระบขุ้อมูลใหม่ที่ยงัไม่เคยรายงานมาก่อน)

1.	สภาพแวดล้อม	บรรยากาศของโรงเรียน	และสภาพชุมชนใกล้เคียง	

 สภาพแวดล้อม	

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

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

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

 บรรยากาศของโรงเรียน

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

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

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

 สภาพชุมชนใกล้เคียง

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

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

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

แบบนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม

แบบนเิทศตดิตามโรงเรยีนคณุธรรม ประจำาปีการศกึษา.......................................

 วนั/เดอืน/ปีที่นเิทศ ...............................................................................................................................

ครั้งที่ 1  ภาคเรยีนที่ 1/………

ครั้งที่ 2  ภาคเรยีนที่ 2/………
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	 สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน

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

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

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

ตอนที่ 3 การด�าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

1.	การกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม	(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์)

คุณธรรม
เป้าหมาย

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก	(จำาแนกตามกลุ่ม)

ผู้บริหาร ครู นักเรียน

คุณธรรมอัตลักษณ์

สำาหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้กำาหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก	และ	คุณธรรมเป้าหมาย	

เนื่องจาก (กรณุาระบ)ุ

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

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

..............................................................................................................................................................................
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วิธีการกำาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์

(1) การสื่อสารสร้างความเข้าใจ

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

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

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

(2) การสร้างแกนนำา

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

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

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

(3) ประชมุระดมสมอง

 - การกำาหนดพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวก   

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

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

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

 - การกำาหนดคณุธรรมเป้าหมาย

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

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

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

(4) การจดัทำาตารางคณุธรรมอตัลกัษณ์

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

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

..............................................................................................................................................................................
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2.	การกำาหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย

 2.1 การวางแผน / การจดัทำาโครงงานคณุธรรม

     - การจดัทำาแผนพฒันาคณุธรรมโรงเรยีน หรอืแผนปฏบิตักิารประจำาปี

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

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

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

 2.2 การเป็นแบบอย่างที่ดี

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

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

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

 2.3 การพฒันาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพฒันาคณุธรรม

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

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

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

 2.4 การบูรณาการคณุธรรมในการเรยีนการสอน / ในชั้นเรยีน

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

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

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

 2.5 การบูรณาการคณุธรรมในกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน

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

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

..............................................................................................................................................................................
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3.	โครงงานคุณธรรม

คุณธรรมเป้าหมาย โครงงาน ผู้รับผิดชอบ

คณุธรรมที่ 1 ....................... โครงงาน...........................

โครงงาน...........................

โครงงาน...........................

โครงงาน...........................

คณุธรรมที่ 2 ....................... โครงงาน...........................

โครงงาน...........................

โครงงาน...........................

โครงงาน...........................

คณุธรรมที่ 3 ....................... โครงงาน...........................

โครงงาน...........................

โครงงาน...........................

โครงงาน...........................

4.	เครื่องมือสำาคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย

 - การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรยีน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทศิทางการดำาเนนิงาน

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

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

..............................................................................................................................................................................
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 - การสร้างแกนนำา(ครู-นกัเรยีน)เพื่อเป็นหวัขบวนในการขบัเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย

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

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

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

 - การนเิทศตดิตามภายใน และการนเิทศตดิตามโดยนเิทศอาสาของ มยส. 

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

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

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

 - การส่งเสรมิสนบัสนนุและการเสรมิแรงในรูปแบบต่างๆ

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

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

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

 - การสร้างกลไกการมสี่วนร่วม

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

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

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

 - การทบทวนหลงัการปฏบิตังิาน : AAR

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

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

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

 - การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

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

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

..............................................................................................................................................................................
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 - การประเมนิผลและการนำาผลการประเมนิไปพฒันาการดำาเนนิงาน

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

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

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

 - การประชาสมัพนัธ์

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

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

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

5.	ผลการดำาเนินงาน	(ทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้)

 - ผลที่เกดิขึ้นกบันกัเรยีน 

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

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

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

 - ผลที่เกดิขึ้นกบัครู 

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

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

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

 - ผลที่เกดิขึ้นกบัผู้บรหิาร 

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

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

..............................................................................................................................................................................
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 - ผลที่เกดิขึ้นกบัโรงเรยีน 

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

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

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

 - ผลที่เกดิขึ้นกบัครอบครวัของนกัเรยีน 

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

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

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

 - ผลที่เกดิขึ้นกบัชมุชน

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

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

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

 - องค์ความรู้ นวตักรรม และบทเรยีนที่เกดิจากการดำาเนนิงาน

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

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

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

6.	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำาเร็จ

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

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

..............................................................................................................................................................................
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7.	ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของนิเทศอาสา

8.	การดำาเนินการของโรงเรียนตามข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของนิเทศอาสา การดำาเนินการของโรงเรียนตามข้อ
เสนอแนะ

9.	ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น

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

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

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

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

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

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

ลงนาม...................................................................

(.......................................................................)

                  นเิทศอาสา
........................./......................../........................

ลงนาม.................................................................

(.......................................................................)

                  นเิทศอาสา
........................./......................../........................
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม	มูลนิธิยุวสถิรคุณ

คำาชี้แจงการใช้แบบพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม

หลักการ

 1. การใช้แบบพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมเป็นไปตามความพร้อมและความสมัครใจของ

โรงเรยีน โดยไม่มเีงื่อนไขผูกมดัใดๆในการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมกบัมูลนธิยิวุสถริคณุ

 2. ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณจะใช้แบบพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมเป็น 

เครื่องมือในการพิจารณาสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ 

ของโรงเรยีนคณุธรรม และเกดิการยอมรบัในการขยายผลโรงเรยีนคณุธรรมอย่างมคีณุภาพและยั่งยนื

วัตถุประสงค์

 1. โรงเรียนที่กำาลังพัฒนาเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรมจะประเมินตนเอง เพื่อให้ทราบจุดแข็ง	 จุดควร

ปรับปรุง	 จุดเด่นควรขยายผล เพื่อให้การปรับปรุงตนเองมีทิศทางที่ถูกต้อง วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 

ที่เกดิขึ้นในการปฏบิตังิานได้ถูกต้อง ปรบัแนวทางแก้ปัญหาได้ตรงจดุ 

 2. โรงเรยีนสามารถดำาเนนิการไดด้ว้ยตนเองทกุช่วงเวลาที่ต้องการ ช่วยให้การปรบัแผนงานมคีวาม

เคลื่อนไหวทันต่อเหตุการณ์ ประหยัดทรัพยากรของโรงเรียน ทั้งบุคลากรและงบประมาณเพื่อให้เกิดความ

ก้าวหน้าของงานพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมอย่างต่อเนื่อง

 3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน ผู้บริหารสามารถใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผน กำากบังาน และ ประเมนิผลงานให้ตรงตามเป้าหมายของโรงเรยีน และเป็นสื่อในการ

ปรกึษาหารอืกบันเิทศอาสาเกี่ยวกบัประเดน็การปรบัปรงุงานให้เข้าใจตรงกนั

 4. ในกรณีจะพิจารณาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ นิเทศอาสาจะใช้แบบพิจารณาคุณภาพโรงเรียน

คุณธรรมเป็นเครื่องมือในการพิจารณา เพื่อความเป็นธรรม และถูกต้องตามแนวทางวิเคราะห์ประเมิน

คณุภาพโรงเรยีน ซึ่งมกีารดำาเนนิงานโรงเรยีนคณุธรรมอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ และมรีปูแบบหลากหลาย

แตกต่างกนั 
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วิธีการ

 1. โรงเรียนสามารถใช้แบบพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมตามบริบทและความต้องการ 

ของโรงเรยีน ในทกุช่วงเวลาและตามวธิกีารที่กำาหนดไว้ในแผนงานของโรงเรยีน

 2. นิเทศอาสาจะแจ้งให้โรงเรียนทราบก่อนการใช้แบบพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม 

เพื่อพิจารณาสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โดยใช้เครื่องมือตามหลักวิชาการประกอบการ

พจิารณาตามบรบิทจรงิของโรงเรยีน

เครื่องมือ

 ให้ใช้เครื่องมอืโดยยดึวธิกีารดงัต่อไปนี้

 1. การสงัเกต

 2. การสมัภาษณ์

 3. การเยี่ยมชมเชงิประจกัษ์

 4. การศกึษาเอกสาร หลกัฐานที่เกี่ยวข้อง

ผลการพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม

 1. โรงเรยีนใช้ผลการพจิารณาคณุภาพตนเองในการปรบัปรงุงานพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมได้

 2. ศนูยโ์รงเรยีนคณุธรรม มลูนธิยิวุสถริคณุ จะเป็นหน่วยประกาศผลโรงเรยีนคณุธรรมต้นแบบ เพื่อ

ใช้เป็นแหล่งศกึษาดูงานการพฒันาด้านคณุธรรมของมูลนธิฯิ



แนวทางพิจารณา

คุณภาพโรงเรียนคุณธรรม
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อโรงเรยีน.....................................................................................................................................................

 สงักดั    สพฐ.  สช.   สอศ.   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..........................

 ที่อยู่...................................ถนน................................................ตำาบล/แขวง..................................................

 อำาเภอ/เขต............................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณยี์........................

 โทรศพัท์.................................... โทรสาร...................................อเีมล์............................................................

 เขตพื้นที่การศกึษา.........................................................................................................................................

2. เปิดสอนระดบั  ประถมศกึษา   มธัยมศกึษา

     ขยายโอกาส   อาชวีศกึษา

     อดุมศกึษา

3. ชื่อ-สกลุ ผู้บรหิารโรงเรยีน.................................................................................โทรศพัท์...............................

4. ชื่อ-สกลุ ผู้รบัผดิชอบงานโรงเรยีนคณุธรรม.....................................................โทรศพัท์..............................

5. คณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน.....................................................................................................................

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

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

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

แบบพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
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ตอนที่ 2 ข้อมูลการพิจารณาคุณภาพของโรงเรียนคุณธรรม

คำาชีแ้จง ให้ผูพ้จิารณาคณุภาพของโรงเรยีนคณุธรรมอ่านคำาอธบิายระดบัคณุภาพของการพจิารณาให้เข้าใจ 

และทำาเครื่องหมาย / ลงในช่องระดบัคณุภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนด 

ระดบัคณุภาพ : 4 = ดเียี่ยม 3 = ด ี2 = พอใช้ 1 = ปรบัปรงุ

ที่ ตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

1 กระบวนการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมทั้งโรงเรยีน

2 กลไกคณะทำางานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ในการลงมอืปฏบิตัเิพื่อพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

3 พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ในโรงเรยีนเพิ่มขึ้น

4 พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ในโรงเรยีนลดลง

5 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจาก

ทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

6 มอีงค์ความรู้/นวตักรรมการสร้างเสรมิคณุธรรม และมกีารบูรณาการกบัการ

จดัการเรยีนรู้ในชั้นเรยีน

7 เป็นแหล่งเรยีนรู้ของโรงเรยีนคณุธรรมจรยิธรรม

คะแนนรวม

คะแนนรวมทั้งสิ้น

ผลการพิจารณา   โรงเรยีนคณุธรรมต้นแบบ

      โรงเรยีนคณุธรรม

      ควรได้รบัการพฒันา

ลงชื่อผู้บรหิารโรงเรยีน......................................................

         (........................................................) 

ลงชื่อผู้พจิารณาคณุภาพ.................................................

     (........................................................) 

      วนัที่ .........เดอืน ...................... พ.ศ. ...........

ข้อคดิเหน็ของนเิทศอาสา  .............................

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

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

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

ลงชื่อ  ..............................................................

        (.................................................) 

                 นเิทศอาสา

วนัที่ .........เดอืน ...................... พ.ศ. ...........
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คำาอธิบายระดับคุณภาพของการพิจารณาในตอนที่ 2

องค์

ประกอบ

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา

4=ดีเยี่ยม	3=ดี	2=พอใช้	1=ปรับปรุง

ด้านที่	1	
กระบวนการ

1. มกีระบวนการ
พฒันาคณุธรรม
จรยิธรรมทั้ง
โรงเรยีน

1.1 โรงเรยีนมแีผนงานคณุธรรมจรยิธรรมที่ระบคุณุธรรมเป้าหมาย   
และพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวก (คณุธรรมอตัลกัษณ์) ครอบคลมุทั้ง    
ผู้บรหิาร ครู และ นกัเรยีน และ สอดคล้องกบัสภาพปัญหาของ
โรงเรยีนอย่างชดัเจน รวมทั้ง มกีารกำาหนดไว้ในแผนปฏบิตักิาร  
ของโรงเรยีน ซึ่งครู นกัเรยีน และบคุลากรทราบแผนงานคณุธรรม
จรยิธรรมของโรงเรยีน อกีด้วย

1.2 มกีารปฏบิตัติามแผนงานคณุธรรมจรยิธรรมของโรงเรยีนได้ครบ
ถ้วนทกุกจิกรรม/โครงงาน และ ในโรงเรยีนมภีาพความสมัพนัธ์ที่ดี
ระหว่างครู นกัเรยีน ผู้บรหิาร กรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง

1.3 มกีารกำากบัตดิตาม นเิทศภายในอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งรายงาน
ผลการนเิทศอย่างต่อเนื่อง และโรงเรยีนมบีรรยากาศที่เอื้อต่อการ
พฒันาคณุธรรม ครู และ นกัเรยีนมคีวามสขุ ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
ทกัทาย โต้ตอบอย่างมสีมัมาคารวะ รวมทั้ง สภาพแวดล้อมของ
โรงเรยีนสะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรยีนรู้

1.4  มกีารประเมนิผลความสำาเรจ็ตามแผนฯที่วางไว้ ภายใต้ความ   
ร่วมมอืของทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และนำาผลการประเมนิไปใช้ในการ
ปรบัปรงุแก้ไขในช่วงปีถดัไปอย่างชดัเจนเป็นรูปธรรม

ระดบัคณุภาพ
4 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 3 ข้อ
2 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 1 ข้อ

2. มกีลไกคณะ
ทำางานและใช้
โครงงาน
คณุธรรมเป็น
เครื่องมอืที่   
ทกุคนมสี่วนร่วม
ในการลงมอื
ปฏบิตัเิพื่อ
พฒันาโรงเรยีน
คณุธรรม

2.1 คณะกรรมการ / คณะทำางานรบัผดิชอบงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้
รบัมอบหมายอย่างเตม็กำาลงั สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นและเชื่อมโยง
การทำางานของทกุฝ่ายให้บรรลตุามแผนที่กำาหนด

2.2 ผู้บรหิารมภีาวะผู้นำา มกีระบวนการเสรมิแรงอย่างเป็นระบบในการ
ขบัเคลื่อนพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

2.3 ผู้บรหิาร ครู และนกัเรยีน มสี่วนร่วมในการดำาเนนิการตาม      
โครงงาน ได้อย่างสร้างสรรค์

2.4 มโีครงงานคณุธรรม / กจิกรรมคณุธรรม และการดำาเนนิงานตาม
โครงงานบรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ที่วางไว้
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องค์

ประกอบ

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา

4=ดีเยี่ยม	3=ดี	2=พอใช้	1=ปรับปรุง

ระดบัคณุภาพ
4 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 3 ข้อ
2 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 1 ข้อ

ด้านที่	2	
ผลผลิต

3. พฤตกิรรมที่พงึ
ประสงค์ใน
โรงเรยีนเพิ่มขึ้น

3.1 จำานวนนกัเรยีน มคีณุลกัษณะที่พงึประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลาง 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

3.2 จำานวนนกัเรยีน มพีฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกที่กำาหนดในตาราง
คณุธรรมอตัลกัษณ์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป

3.3 จำานวนครูมพีฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกที่กำาหนดในตารางคณุธรรมอตั
ลกัษณ์ ร้อยละ 90 ขึ้นไป

3.4 ผู้บรหิารมพีฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกที่กำาหนดในตารางคณุธรรมอตั
ลกัษณ์ ร้อยละ 100

ระดบัคณุภาพ
4 = มพีฤตกิรรมฯตามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มพีฤตกิรรมฯตามเกณฑ์ 3 ข้อ
2 = มพีฤตกิรรมฯตามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มพีฤตกิรรมฯตามเกณฑ์ 1 ข้อ

4. พฤตกิรรมที่ไม่
พงึประสงค์ใน
โรงเรยีนลดลง

4.1 นกัเรยีน มพีฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ ไม่เกินร้อยละ	5
4.2 นกัเรยีน มพีฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ และขดัแย้งกบัคณุธรรม    

อตัลกัษณ์ของโรงเรยีน ไม่เกนิร้อยละ 5
4.3 ครู มพีฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ และขดัแย้งกบัคณุธรรมอตัลกัษณ์

ของโรงเรยีน ไม่เกนิร้อยละ 5
4.4 ผู้บรหิารมพีฤตกิรรมที่ไม่ขดัแย้งกบัคณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน

ระดบัคณุภาพ
4 = มพีฤตกิรรมฯตามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มพีฤตกิรรมฯตามเกณฑ์ 3 ข้อ
2 = มพีฤตกิรรมฯตามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มพีฤตกิรรมฯตามเกณฑ์ 1 ข้อ
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องค์

ประกอบ

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา

4=ดีเยี่ยม	3=ดี	2=พอใช้	1=ปรับปรุง

5. เกดิกระบวนการ
มสี่วนร่วมในการ
พฒันาคณุธรรม
จรยิธรรมใน
โรงเรยีนจาก   
ทกุภาคส่วน    
ที่เกี่ยวข้อง     
(ผู้บรหิาร ครู 
บคุลากร 
นกัเรยีน        
ผู้ปกครอง และ
ชมุชน)

5.1 มกีารวางแผนในการสร้างกระบวนการมสี่วนร่วมของครู นกัเรยีน   
ผู้บรหิาร และผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่าย เพื่อให้เกดิความร่วมมอืในการ
พฒันาคณุธรรมจรยิธรรม มกีารปฏบิตัติามแผน กำากบัตดิตาม 
และ ประเมนิผลการมสี่วนร่วมเป็นระยะ

5.2 ผู้บรหิาร ครู บคุลากร และนกัเรยีน เหน็คณุค่าและประโยชน์ของ
การพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม และให้ความร่วมมอืกบัโรงเรยีน

5.3 ผู้ปกครองเข้ามามสี่วนร่วมและให้ความร่วมมอืกบัโรงเรยีน         
เพื่อช่วยให้บรรลพุฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกที่กำาหนด

5.4 ชมุชนและผู้เกี่ยวข้องรบัรู้เป้าหมายด้านคณุธรรมของโรงเรยีน   
และช่วยเหลอืด้านพฒันาคณุธรรมตามความเหมาะสม

ระดบัคณุภาพ
4 = มพีฤตกิรรมฯตามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มพีฤตกิรรมฯตามเกณฑ์ 3 ข้อ
2 = มพีฤตกิรรมฯตามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มพีฤตกิรรมฯตามเกณฑ์ 1 ข้อ

ด้านที่	3	
ผลลัพธ์

6. มอีงค์ความรู้/
นวตักรรมการ
สร้างเสรมิ
คณุธรรม และมี
การบูรณาการ
กบัการจดัการ
เรยีนรู้ใน      
ชั้นเรยีน

6.1 โรงเรยีนมกีารสรปุองค์ความรู้/นวตักรรมการสร้างเสรมิคณุธรรมที่ได้
จากการพฒันาโครงงานคณุธรรมของโรงเรยีน และได้เผยแพร่     
สู่สาธารณะ

6.2 มกีจิกรรมการสร้างเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมผนวกไว้ในแผนการ
จดัการเรยีนรู้ในชั้นเรยีน

6.3 มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างผู้ปฏบิตังิานอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อ
สร้างกลุ่มชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวชิาชพี (Professional Learning 
Community :PLC)

6.4 มกีารพฒันาคณุธรรมที่บูรณาการหรอืสอดแทรกอยู่ทั้งในการเรยีน
การสอนและการทำางานของบคุลากรในโรงเรยีนตามรูปแบบของ
โรงเรยีนจนเป็นวฒันธรรมองค์กร

ระดบัคณุภาพ
4 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 3 ข้อ
2 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 1 ข้อ
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องค์

ประกอบ

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา

4=ดีเยี่ยม	3=ดี	2=พอใช้	1=ปรับปรุง

7. เป็นแหล่งเรยีนรู้
ของโรงเรยีน
คณุธรรม
จรยิธรรม

7.1 มโีครงงานคณุธรรม/กจิกรรมของนกัเรยีน ครู และผู้บรหิาร ที่เป็น
แบบอย่างในการศกึษาดูงาน

7.2 มกีารเผยแพร่โครงงานที่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ 
เช่น เอกสาร แผ่นพบั สื่อสิ่งพมิพ์ วดีทิศัน์ เสยีงตามสาย เป็นต้น

7.3 มคีวามพร้อมในการบรหิารจดัการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม 
7.4 มแีนวทางพฒันาให้โรงเรยีนเป็นศูนย์เรยีนรู้ด้านคณุธรรมที่ยั่งยนื 

(โดยมกีระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมที่เป็นระบบ มคีวาม
ชดัเจน และนำาไปใช้เป็นแบบอย่างได้)

ระดบัคณุภาพ
4 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 3 ข้อ 
2 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มกีารปฏบิตัติามเกณฑ์ 1 ข้อ

ระดับความส�าเร็จ

 1. โรงเรยีนคณุธรรมต้นแบบ ต้องมผีลการพจิารณาได้คะแนนไม่ตำ่ากว่า 25 คะแนน และ ต้องไม่มี

ระดบัคณุภาพพอใช้ (ระดบัคณุภาพ 2) และระดบัคณุภาพต้องปรบัปรงุ (ระดบัคณุภาพ 1)ในข้อหนึ่งข้อใด

 2. โรงเรียนคุณธรรม ต้องมีผลการพิจารณาได้คะแนนไม่ตำ่ากว่า 21 คะแนน และต้องไม่มีระดับ

คณุภาพปรบัปรงุ (ระดบัคณุภาพ 1) 

 3. โรงเรยีนที่มผีลการพจิารณาตำ่ากว่า 21 คะแนน ควรได้รบัการพฒันา

หมายเหตุ

 ผู้บรหิาร หมายถงึ ผู้บรหิารสถานศกึษา และรองหรอืผู้ช่วยผู้บรหิารสถานศกึษา

 การพจิารณาระดบัคณุภาพควรพจิารณาจากพฤตกิรรมที่มกีารปฏบิตัอิย่างสมำ่าเสมอ

ขอขอบคณุในความร่วมมอื

ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม มูลนธิยิวุสถริคณุ



“...การท�าความดีนั้น”
โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจ

และความต้องการของมนุษย์
จึงท�าได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จ�าเป็นต้องท�า

เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งท�าได้ง่าย
จะเข้ามาแทนที่

พระบรมราโชวาสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2529



ภาคผนวก
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สาระความรู้

เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

ความหมาย

	 1.	ความซื่อสัตย์ หมายถงึ ความประพฤตติรงและจรงิใจ ไม่คดิทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง 

ความสจุรติ หมายถงึ ความประพฤตดิ ีความประพฤตติามครรลองคลองธรรม ซื่อตรงต่อหน้าที่ ความซื่อสตัย์

สจุรติ หมายถงึ การประพฤตปิฏบิตัติรงความเป็นจรงิต่อหน้าที่ ต่อวชิาชพี ตรงต่อเวลา และคำามั่นสญัญา 

ทั้งกาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น 

	 2.	ความขยนั	หมายถงึ ความตั้งใจเพยีรพยายามทำาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สมำ่าเสมอ อดทน 

ไม่ท้อถอยเมื่อพบอปุสรรค ความขยนัต้องปฏบิตัคิวบคู่กบัการใช้สตปิัญญาแก้ปัญหา จนเกดิผลสำาเรจ็ตาม

ความมุ่งหมาย

	 3.	ความรบัผดิชอบ หมายถงึ การปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความมุง่มั่นตั้งใจ ทั้งที่เป็นภารกจิส่วนตวั และ

ภารกจิทางสงัคม จะต้องกระทำาให้บรรลคุวามสำาเรจ็ตามความมุ่งหมาย ด้วยความสจุรติ ความเตม็ใจ และ

ความจรงิใจ เป็นความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมั่น ละเอยีดรอบคอบ เพื่อให้งานสำาเรจ็ตามเป้าหมาย และ

ยอมรับผลการกระทำาของตนเอง ทั้งด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ด ี

ยิ่งขึ้น

	 4.	 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตาม และยึดมั่นใน

ระเบยีบแบบแผน ข้อบงัคบั ข้อปฏบิตั ิข้อตกลง กฎหมายและศลีธรรมจารตีประเพณ ีทั้งวนิยัในตนเองและ

วินัยต่อสังคม เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการให้ความสำาคัญ ความเคารพ และยอมรับที่จะปฏิบัติตาม

ระเบยีบ กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบัของสงัคม เป็นพฤตกิรรมที่ช่วยให้สามารถควบคมุตนเองและปฏบิตัตินตาม

ระเบยีบเพื่อประโยชน์สขุของส่วนรวม

	 5.	 ความอุตสาหะ หมายถึง ความพยายามที่ทำางานให้สำาเร็จลุล่วง ด้วยความอดทนไม่ย่อท้อ 

ต่ออปุสรรค มานะ บากบั่น ขยนั อดทน เพยีรเอาใจใส่อยู่เป็นนจิและเสมอต้นเสมอปลาย 

	 6.	 ความมุ่งมั่น หมายถงึ ตั้งใจและรบัผดิชอบในหน้าที่การงาน ทำางานด้วยความเพยีรพยายาม

และอดทนเพื่อให้สำาเรจ็ตามเป้าหมาย 
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	 7.	 ใฝ่เรียนรู้	 หมายถึง ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหา 

ความรู้จากแหล่งเรยีนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีนด้วยการเลอืกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรปุองค์

ความรู้ และสามารถนำาไปใช้ในชวีติประจำาวนัได้ 

	 8.	ความอดทนอดกลั้น หมายถงึ ความมั่นคงหนกัแน่นไม่หวั่นไหวทั้งทางกาย วาจา และใจ โดย

ไม่ย่อท้อต่อปัญหา ทนตรากตรำา ทนเจบ็ใจ หนกัเอาเบาสู้ ยอมรบัความลำาบากและอปุสรรค และรู้จกัข่มใจ

เมื่อเผชญิกบัสถานการณ์ต่างๆ เป็นระยะเวลานาน

	 9.	ความสามัคคี	หมายถงึ ความพร้อมเพรยีงกนั ความกลมเกลยีวกนั ความปรองดองกนั เป็น 

นำ้าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการ โดยปราศจากการทะเลาะวิวาท 

ไม่เอารดัเอาเปรยีบกนั เป็นการยอมรบัความมเีหตผุล ยอมรบัความแตกต่างทางความคดิ

	 10.	ความเสียสละ หมายถงึ การรู้จกัแบ่งปัน เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้จกัช่วยเหลอืผู้อื่น โดย

อาจต้องเสียสละทรัพย์ แรงงาน เวลา และกำาลังสติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดยไม่หวัง 

ผลตอบแทน

	 11.	ความมีนำ้าใจ หมายถงึ มคีวามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร ที่จะให้ความช่วยเหลอืเกื้อกูล แสดง

นำ้าใจดต่ีอผู้อื่น โดยไม่หวงัผลตอบแทน ผูท้ี่มนีำ้าใจ คอื ผูใ้ห้และผูอ้าสาช่วยเหลอืสงัคม รูจ้กัแบ่งปัน เสยีสละ

ความสขุส่วนตน เพื่อทำาประโยชน์แก่ผู้อื่น 

	 12.	ความเมตตากรณุา	หมายถงึ ความรกัใคร่และเอน็ด ูปรารถนาจะให้ผูอ้ื่นเป็นสขุ มคีวามสงสาร

คิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ รวมทั้งการไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น สามารถแสดงออกได้โดยการช่วยเหลือทั้งทาง 

การกระทำา หรอืวาจา 

	 13.	 ความสุภาพ	หมายถงึ เรยีบร้อย อ่อนโยน ละมนุละม่อม มกีริยิามารยาทที่ดงีาม มสีมัมา

คารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานการณ์และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รนุแรง วางอำานาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจา

และท่าทาง และวางตนเหมาะสมตามวฒันธรรมไทย 

	 14.	ความมีสัมมาคารวะ หมายถงึ ความเคารพนอบน้อม โดยการทางกายและทางวาจา 

	 15.	ความกตญัญ	ูคอื ความรูส้กึสำานกึในการอปุการคณุ หรอืบญุคณุที่ผู้อื่นหรอืสิ่งอื่นที่มต่ีอตนเอง 

กตเวท ีคอื การแสดงออกเพื่อการตอบแทนบญุคณุ ความกตญัญูกตเวท ีจงึหมายถงึ ความรู้บญุคณุแล้ว

ทำาตอบแทนบญุคณุให้ปรากฏ 
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	 16.	ความพอเพยีง	หมายถงึ ดำาเนนิชวีติอย่างพอประมาณ มเีหตผุล มภูีมคิุม้กนัในตวัที่ด ีปรบัตวั

เพื่ออยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ รวมทั้ง เป็นผู้ที่มคีวามรอบรู้และมคีณุธรรม

	 17.	 การประหยัด หมายถึง การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ รู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จำาเป็น พอสมควรแก่ฐานะ รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช ้

คดิก่อนซื้อ เกบ็ออม รู้จกัทำาบญัชรีายรบั-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 

	 18.	 มีจิตสาธารณะ	 หมายถึง ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วม

กจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชมุชน และสงัคม
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