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คำนำ 
 
รายงานผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ 

PDCA เพื่อสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปและรวบรวมผลการดำเนินงาน 
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผลงาน ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผู้รายงานได้พัฒนาขึ้นเป็นรูปแบบการบริหาร
จัดการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้เข้ามามีบทบาทในการวางแผนการจัด
การศึกษาร่วมกันให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมคุณภาพของงานเกิดจาก การสร้างสรรค์ภายใน                      
สู่ภายนอก คุณภาพโรงเรียนต้องเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหาร ครู ชุมชน  ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดมหาวนาราม “จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้ความร่วมมือทุกภาคส่วน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการดำเนินงาน และหลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์
คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านอื่น ๆ ต่อไป 

ผู้รายงานขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดมหาวนารามให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง 
ศรีมหาวนาราม มีคุณธรรมและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกำหนด และร่วมสร้างคนดีให้สังคม 

 
 
        โรงเรียนวัดมหาวนาราม 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ความสำคัญของผลงานนวัตกรรม ๑ 
จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงานนวัตกรรม ๔ 
กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ๔ 
ผลการดำเนินการ ๑๙ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ ๒๒ 
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ๒๖ 
บทเรียนท่ีได้รับ ๒๖ 
การเผยแพร่ ๒๗ 
บทสรุป ๒๘ 
บรรณานุกรม ๒๘ 
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รูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม 
“นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 
ชื่อผลงาน  :  รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA                 
เพื่อสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม 
ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม  :  นางสาวอัจฉราภรณ์  ใจก้อนแก้ว 
 โรงเรียน/หน่วยงาน  :  โรงเรียนวัดมหาวนาราม 
 สังกัด  :  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
 โทรศัพท์มือถือ  :  ๐๘๙-๗๐๘๘๓๓๗  

E-mail : krujan27@gmail.com 
ประเภทผลงาน     ผู้บริหารสถานศึกษา 
      ครู 
สอดคล้องกับคุณลักษณะ  

  ความมีระเบียบวินัย  
  ความรับผิดชอบ 
  ความซื่อสัตย์  
  ความพอเพียง 
  จิตอาสา 
  คุณธรรมอัตลักษณ์ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  

 ความพอเพียง มีจิตอาสา 
 
รายละเอียดเอกสารการนำเสนอผลงานวัตกรรม 

๑. ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมที่นำเสนอ 
การดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ เกี่ยวกับนักเรียนและครู ความว่า ครูต้อง สอนให้เด็กนักเรียนมี
นำ้ใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนท่ีเรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขันกับ เพื่อน ครูต้องมุ่งปลูกฝัง
ความดีให้นักเรียน จะต้องอบรมเด็กทั้งในด้านจริยธรรมจรรยา และวัฒนธรรม  รวมทั้งให้มีความสำนึก
รับผิดชอบ ดังเช่น นพ.เกษม กล่าวว่า ตลอดรัชสมัย ๗๐ ปีในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรง เน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยึดมั่นในหน้าท่ี ในด้านการศึกษาได้พระราชทานพระราชดำรัส พระบรมราโชบายไว้มากมาย ทรงย้ำว่า 
“ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของ  ประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญ 
การศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันหน้า” เพราะฉะนั้น การอบรมและสั่งสอน
ของครูจะต้องแยกกัน คือ สอนวิชาการให้เด็กมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน รู้ เฉพาะทาง ขณะเดียวกันต้องปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย มารยาทไทย ความรับผิดชอบต่อ หน้าที่และการเป็นพลเมืองดีซึ่งถือเป็น
ส่วนสำคัญเปรียบกับรากแก้วของต้นไม้ที ่จะเกาะยึดให้ต้นไม้เติบโต  มั่นคง ทั้งนี้ พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื ่อง
คุณธรรมอย่างมาก และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งมีพระราชกระแสรับสั่งให้ “ช่วยสร้างคนดีให้ บ้านเมือง”การเป็นพลเมืองดีหมายถึง การมี
น้ำใจ มีความเอื้ออาทร ต้องท างานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญ ประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็
ต้องทำ 
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“จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
แด่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตามคำพ่อสอน “ความรู้ตน” ความว่า “...การรู้ตัวอยู่เสมอ จะท าให้เป็นคนมี
ระเบียบและคนท่ีมีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียน และท าการงานต่าง ๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนท่ี
จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเอง แก่ ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน...” 

ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2560 ได้แสดงให้เห็นว่าการจัดทำ
รัฐธรรมนูญก็เพื่อจัดระเบียบการปกครองให้เหมาะสมหลายครั้งแต่การแต่การปกครองก็มิได้มีเสถียรภาพหรือ
ราบรื่นเรียบร้อยเพราะยังคงประสบปัญหาและข้อขัดแย้งต่าง ๆ  บางครั้งเป็นวิกฤตทางรัฐธรรมนูญที่หา
ทางออกไม่ได้ เหตุผลส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีผู้ไม่นำพาหรือไม่นับถือยำเกรงกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมอืง
ทุจริตฉ้อฉลหรือบิดเบือนอำนาจ หรือขาดความตระหนักสำนักรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนจนทำ
ให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นผลซึ่งจำต้องป้องกันและแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการบังคับใช้กฎมาย
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมและจริยธรรม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐) รวมทั้งในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้กำหนดการพัฒนาและเสริมสร้างประชาชนคนไทย
ไว้ในยุทธศาสตร์ท่ี ๔.๓ คือยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย                
ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะท่ีดีทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษษศีลธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง              
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น             
มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยมีทักษะสูง เป็นวัตกร นักคิด               
นักประกอบการ เกษตกรยุคใหม่และอื ่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตน (ราชกิจจานุเบกษา                  
เล่มท่ี ๑๓๕ ตอนท่ี ๒ พุทธศักราช ๒๕๖๑)  

หน้าท่ีสำคัญของการศึกษาคือการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ดังท่ีกำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดให้จัดการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายและ                    
มีหลักการในหมวด ๒ มาตรา ๖ “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ัง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” โดยยึดการจัดการศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมในหมวด ๔ มาตรา ๒๓               
ซึ่งเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของผู้เรียนในแต่
ละระดับ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ ่มเติมฉบับที ่ 2 พ.ศ. 2545 
กำหนด จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การดำรงชีวิต โรงเรียนในฐานะหน่วยงานทางสังคมท่ีมีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากท่ีสุดจึงมีภารกิจท่ีสำคัญใน
การ พัฒนานักเรียนทั้งทางด้านความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาจากทุก
หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

สังคมไทยเป็นสังคมหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากความเจริญในด้านต่าง ๆ ทั้งเจริญก้าวหน้าในด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยากรต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการดำรงชีวิต มุ่งแข่งขัน
ทางการค้าและธุรกิจเพื ่อแสวงหารายได้เพื ่อผลกำไร กลายเป็นสังคมที่มีความเจริญด้านวัตถุ เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมไทยท้ังด้านค่านิยม พฤติกรรม และระบบคุณค่าของคนในสังคม ซึ่งมีท้ังผลดีและผลเสีย
ในเวลาเดียวกัน ท้ังนี้เพราะความเจริญดังกล่าวเป็นความเจริญด้านวัตถุ ส่งผลท้ังในเชิงบวกและเชิงลบต่อการ
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ปรับวิถีชีวิตของคนในสังคม ในแง่มุมต่าง ๆ ท้ังด้านค่านิยม พฤติกรรม และระบบคุณค่าของคนในสังคม ความ
เสื่อมถอยทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยังขาดทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม นิยมพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม บริโภค
นิยม ขาดจิตสำนึกสาธารณะ และให้ความสำคัญกับเรื่องส่วนตนมากกว่าส่วนส่วนรวม (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๖๐) จากปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กล่าวมา กระทรวงศึกษาธิการ 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , ๒๕๖๐) จึงได้กำหนดแนวทางแก้ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมไว้ใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมไว้ใน
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ โดยมีแผนงานโครงการสำคัญท่ีกล่าวไว้ คือ โครงการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย และโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อน
นโยบายจึงควรกำหนดรูปแบบการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณธรรมตามแนวทางของโรงเรียนคุณธรรมท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ 

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี ๑๐ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ เกี ่ยวกับเรื ่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคนมีความรู้ความสามารถ
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการคุณธรรม คือสถานศึกษาท่ี
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม
ส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็น
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน และนำไปขยายเครือข่ายได้ การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจะต้อง
คำนึงถึงหลักความสมัครใจ และเต็มใจใช้กระบวนการมีส่วนร่วม มีการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ 
และใช้โครงงานคุณธรรมโดยมีหัวใจสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คือ การแปลงคุณธรรมให้เป็น
จริยธรรม หรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความ
ดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรมโดย
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรท่ีทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน   

การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ “โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนาโรงเรียนระดับขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และ
สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งฮงค์กรแห่งคุณธรรมโดยประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงาน และองค์กรท่ีทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็น
เรื ่องที่ไม่ซับซ้อนและทำได้ง่ายเป็นการลงทุนต่ำ แต่ได้กำไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับ
ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ท่ีจะช่วยให้พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง 
และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้อย่าง
ยั่งยืน (สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา , ๒๕๖๐) 
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โรงเรียนวัดมหาวนารามเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดการศึกษาระดับชั ้นอนุบาล ๒ ถึง               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนจำนวน ๖๑๒ คน มีพื้นฐานครอบครัวที่แตกต่างกันจึงเป็นหน้าที่โดยตรงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
ผู้บริหารจึงต้องมีเทคนิคหรือวิธีการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน คือ จัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้ความร่วมมือทุกภาคส่วนการบริหารจัดการ
โรงเรียนมุ่งเน้นให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในด้านคุณภาพผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนเป็นคนดี ตาม
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด เป็นคนเก่งในด้านเทคโนโลยี มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตามความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน             
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวัดมหาวนารามมีการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่องตลอดมา  

จากความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้างต้น ผู้บริหารโรงเรียนของโรงเรียนวัดมหา             
วนาราม สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ                   
การขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดมหาวนาราม จากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาทั้งในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เกิดผลที่เป็นฉันทามติและเทคนิควิธีที ่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ตรง
ประเด็น โดยสิ่งที ่คาดหวัง คือ บุคลากรมีแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนที ่มี
ประสิทธิภาพ นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยมีจุดเน้น คือ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และ
สามารถเผยแพร่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมเพื ่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรี ยนต่อไป 
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ของโรงเรียน คือ รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้
วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม  

 
๒. จุดประสงค์และเป้าหมาย 

 ๒.๑ เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเพื ่อนำสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรม 
สร้างสรรค์ คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม                    

๒.๒ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและคุณลักษณะ              
อันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๘๐   

 
๓. กระบวนการผลิตผลงาน 

  โรงเรียนวัดมหาวนารามได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการพัฒนา
ความเจริญทางด้านพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตามแผนงาน โครงการของสถานศึกษา 
โดยใช้วงจร PDCA มาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการ
พัฒนาความเจริญทางด้านศาสนา รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง ศรี
มหาวนาราม เป็นแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม สำหรับ
โรงเรียนวัดมหาวนารามได้พัฒนามาจากหลักการบริหารแบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
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 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อ
สร้างสรรค์คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้บริหารจัดการการดำเนินงานด้าน
คุณธรรมของโรงเรียน ภายใต้บริบทของสถานศึกษาและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย
วงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้หลักการ ร่วมคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมดำเนินการ 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมชื่นชมผลสำเร็จ ทำให้การบริหารจัดการด้าน
คุณธรรมของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน ดังนี้ 
 1. ร่วมคิด โรงเรียนจัดให้มีการประชุม ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน และร่วมกันกำหนด
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาร่วมกันเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ 
 2. ร่วมกันวางแผน มีการวางแผนการดำเนินการร่วมกัน ตามการจัดทำประชุมทั้งแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ และมีการกำหนดโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียนและชุมชน 
 3. ร่วมตัดสินใจ เมื่อมีกิจกรรมใดที่ต้องฟังความเห็นและตัดสินใจร่วมกัน ที่มีผลกระทบต่อการ
บริหารจัดการและส่วนได้ส่วนเสียของนักเรียน ครู ผู้บริหาร  กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย จะมีการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษาและชุมชน 
 4. ร่วมดำเนินการ เมื ่อมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการใด ๆ ของโรงเรียนที่เกิดจากการคิดร่วมกัน 
วางแผนร่วมกัน ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย จะดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ ตาม
ภารกิจหน้าท่ีท่ีกำหนดร่วมกัน 
 5. ร่วมรับผิดชอบ เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการและผลของการดำเนินงานทั้งด้านบวกและด้าน
ลบผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย จะมีการรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยไม่
ทอดทิ้งให้เป็นปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นไปตามระดับความรับผิดชอบ เช่น 
ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงาน ครูมีหน้าที่สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ ชุมชนทำหน้าท่ี
สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนรู้ ระดมทรัพยากร เป็นต้น 
 6. ร่วมแก้ปัญหา เมื ่อมีปัญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการหรือการดำเนินงาน ผู้บริหาร ครู 
กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย จะหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันให้ลุล่วงด้วยดี 
 7. ร่วมติดตามประเมินผล ระหว่างดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน ผู้บริหาร ครู กรรมการ
สถานศึกษา และผู ้มีส่วนได้เสีย มีการติดตามและประเมินผลเพื ่อการปรับปรุงและพัฒนางานร่วมกัน                 
ในกิจกรรมการประเมินผลการเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินนักเรียนด้วย 
 8. ร่วมชื่นชมผลสำเร็จ เมื่อเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความสำเร็จอันเกิดจากการบริหารจัดการ
ร่วมกัน ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจและชื่นชมในผลสำเร็จนั้น ๆ 
ร่วมกัน 

 
 
 
 

 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 

เพื่อสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ขั้น Plan วางแผนงานคุณธรรมของโรงเรียน 
 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการศึกษาจุดเน้นด้าน
คุณธรรม หลักสูตรสถานศึกษา และบริบทของสถานศึกษาภายใต้กรอบหลักการคุณธรรมจรรยาบรรณ                
ตามมาตรฐานวิชาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีจุดเน้น ได้แก่ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
พอเพียง จิตอาสา และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กำหนดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์และเป้าหมายความสำเร็จด้าน
คุณธรรมของโรงเรียน  
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ภาพแสดงการประชุมวางแผนในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

 โรงเรียนดำเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ กำหนดพฤติกรรมบ่งชี ้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา
กำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู ้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 โรงเรียนวัดมหาวนาราม มีการประชุม PLC โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมค้นหาปัญหา สาเหตุ                   
เพื่อกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เซิงบวกและค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย และวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาท้ัง 
๓ ด้าน โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกันกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ความมีระเบียบวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง และจิตอาสา จากนั้นประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์โดยระบุ
คุณธรรมเป้าหมายให้ทุกคนได้รับทราบ และนำมาพิจารณาร่วมกันโดยกำหนดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้
แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
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อย่างไรบ้างในแต่ละด้านเพื่อมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาท่ีกลุ่มได้ค้นพบ คือ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
ความซื ่อสัตย ์สุจร ิต ความพอเพียง และจิตอาสา และจัดทำตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเร ียน                      
ซึ่งคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ได้นั้น มีสาเหตุมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และต้องการแก้ไขปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมอย่างเร่งด่วนเป็นรูปธรรม ชัดเจน ทำได้จริง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ซึ่งทุกคนใน
โรงเรียนได้ทำความเข้าใจเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม จัดทำข้อมูลตามแบบรายงานการกำหนดคุณธรรม                
อัตลักษณ์โรงเรียนวัดมหาวนาราม หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขั้น Do ลงมือปฏิบัติงานคุณธรรมตามแผน 
 โรงเรียนกำหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน ด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA โดยมุ่งเน้นพัฒนาคนดี คน
เก่ง เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกำหนดเป็นกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ของโรงเรียน              
จัดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม แต่งตั ้งคณะกรรมการ                    
ที่รับผิดชอบแผนงานโครงการอย่างชัดเจน  โดยใช้โครงการ กิจกรรม และการส่งเสริมในชั้นเรียนโดยการ
สอดแทรกในหลักสูตรการเรียนการสอน ในชั้นเรียนมีครูประจำชั้น ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการ
ส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือ และคอยให้คำปรึกษานักเรียนในด้านต่าง ๆ และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง 
นอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ งานระดับชั้น งานระบบดูแลช่วยเหลือ        
งานแนะแนวงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน งานพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน งานประสาน
เครือข่ายผู้ปกครอง งานส่งเสริมกิจการนักเรียนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก และการ
สร้างเครือข่ายคุณธรรมกับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนในเครือข่าย ผู้ปกครอง องค์กรที่มี ความเกี่ยวข้องอื่น ๆ                
ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้กับบุคลากรของโรงเรียน โรงเรียนมีโครงการพัฒนาบุคลากร มีระบบ
ติดตาม ประเมิน รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารตามสายงาน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ และสังคมท่ีส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียน 
   
 

โครงงานคุณธรรมระดับโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”  
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คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ชั้น/ห้อง 

คุณธรรมท่ี 1  
คุณธรรมท่ี 2  
คุณธรรมท่ี 3  
คุณธรรมท่ี 4  
คุณธรรมท่ี 5  

เดินแถวตรง คงความเงียบ 
นักเรียนดี มีความรับผิดชอบ 
การพัฒนาจิตสำนึกสุจริต เด็กดีศรี ม.ร. 
อนาคตสดใส ได้ด้วยการออม 
พัฒนาจิต เจริญปัญญา เด็กดี มีจิตอาสา พา
โรงเรียนสะอาด 

นักเรียนแกนนำโรงเรียน
วัดมหาวนาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความมีระเบียบวินัย 
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 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง แบบแผน กฎเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการ
ให้ถูกลำดับ ถูกท่ี มีความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย               
และศีลธรรม  

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

- ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง 

ท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- การมาทำงานก่อนและกลับหลัง
เวลาราชการปกติ 
- เป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมท่ี
ก่อให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม 
- กำหนดนโยบาย เป้าหมายใน
การทำงานชัดเจน 

- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดีแก่ศิษย์ 
- แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 
เหมาะสมตามกาลเทศะและเป็นไป 
ตามข้อตกลงของโรงเรียนตามวันท่ี 
กำหนด 
- มาปฏิบัติราชการตรงเวลากลับตรง 
เวลาและปฏิบัติงานในโรงเรียนเต็ม 
เวลา 
- ใช้กิริยาวาจาสุภาพต่อผู้ร่วมงานและ
ศิษย ์

- ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ของห้องเรียน 
- ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อตกลง
ของโรงเรียน 
- แต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียน  
- การไม่นำโทรศัพท์มาโรงเรียน 
- การไม่นำอาหารมารับประทาน
นอกโรงอาหาร  
- เดินแถวและเข้าแถวเป็นแนวสวย 
- ไม่คุย ไม่เล่นหรือหยอกล้อกันใน
เวลาเรียน ควรต้ังใจเรียน 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน  
๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
    - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
    - กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
๒. โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 
๓. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    - กิจกรรมสภานักเรียน 
    - กิจกรรมวงล้อเด็กดี  
    - กิจกรรมพี่รักน้อง  
๔. โครงการส่งเสริมทักษะดนตรีและอนุรักษ ์
วัฒนธรรมไทย 
    - กิจกรรมวงดุริยางค์ 
    - กิจกรรมกลองยาวและวงมังคละ 
    - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย 
๕. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา  
 
ความรับผิดชอบ 
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 ความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แสดงออกถึงความเอาใจใส่ จดจ่อตั้งใจ มุ่งมั่นต่อ
หน้าท่ีการงาน การศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง และ ผู้อยู่ในความดูแล ตลอดจนสังคม อย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายในเวลาที่กำหนด ยอมรับผลการกระทำทั้งผลดีและ
ผลเสียท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเป็นความผูกพันในการท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้สำเร็จลุล่วง
ไปได้  

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

- จัดระบบบริหารจัดการให้
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลโดยคำนึงถึงความพึง
พอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
- มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพ
การเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
- มีความประพฤติดีเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- นิเทศการเรียนการสอนตาม
กำหนดการ 

- มาปฏิบัติงานตรงตามเวลา  
- จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- สร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ในด้านต่าง ๆ  
- พัฒนาส่ือและนวัตกรรมท่ีหลากหลาย
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียน 
- คิดหาวิธีการในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบ 
ต่าง  ๆ 
- อุทิศเวลาของตนเพื่อพัฒนาศิษย์และ
สอนให้เป็นคนดี 

- ทำงานเสร็จและส่งงานตรงตาม
เวลาท่ีกำหนด 
- มาโรงเรียนทันเวลา 
- ทำหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- ต้ังใจเรียนหนังสือ หมั่นหา
ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  
- ระวังรักษาสุขภาพของตนเอง 
และจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 
๑. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ 
๓. โครงการสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
ความซ่ือสัตย์ 
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 ความซื่อสัตย์ หมายถึง ผู้ที่มีความประพฤติตรงต่อเวลา ต่อหน้าที่ และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ           
ไม่มีความลำเอียง ไม่ทุจริตคดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รู ้หน้าที่การงานของตนเอง ปฏิบัติเต็มกำลัง
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

- บริหารจัดการงานบุคคลให้เกิด
ความเสมอภาพ เท่าเทียมเป็นธรรม 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- บริหารจัดการการเงินและ
งบประมาณให้ถูกต้องโปร่งใส คุ้มค่า 
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ 
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 

- ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ 
- ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องไม่บิดเบือนความ
เป็นจริง 
- ไม่เอาเวลาราชการไปทำประโยชน์
ส่วนตัว 
- เข้าสอนตรงเวลา ไม่ละท้ิงห้องเรียน  

- ไม่ลอกการบ้าน                              
- พูดความจริง ไม่โกหก 
- เก็บของได้ส่งครูประกาศหา
เจ้าของ      
- ไม่ลักขโมยของคนอื่น 
- ไม่สนับสนุนหรือไม่ทนต่อการ
ทุจริต 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 
๑. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
๒. โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
๓. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
๕. โครงการส่งเสริมการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
๖. โครงการสรรหาครูและบุคลากรวิชาขาดแคลน 
๗. โครงการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความพอเพียง 
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 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ มีเหตุมีผล การเดินสายกลาง รวมถึงความจำเป็นท่ีต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต่อการรับผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ 
จะต้องอาศัยความรอบคอบมาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันก็จะ ต้องเสริมสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ คือ คุณธรรม 
 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

- จัดทำแผนงานของโรงเรียน
สอดคล้องกับงบประมาณ 
- ใช้จ่ายตามแผนงาน 
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

- ใช้และดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
- ใช้จ่ายอย่างประหยัด 
- ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า 

- ใช้เงินอย่างประหยัด 
- ใช้อุปกรณ์การเรียนและส่ิงของ
อย่างคุ้มค่า 
- รู้จักประหยัดและเก็บออม 
- รับประทานอาหารให้หมดจาน 
- รู้จักประดิษฐ์ส่ิงของจากเศษวัสดุ 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 
๑. โครงการธนาคารโรงเรียน  
๒. โครงการสหกรณ์ร้านค้า 
๓. โรงเรียนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา 
๕. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
จิตอาสา/จิตสาธารณะ 
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 จิตอาสา/จิตสาธารณะ หมายถึง พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีรู้จักดูแลเอาใจใส่และกระทำการอันเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความรักและความรู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณะร่วมกัน รักษาสมบัติส่วนรวม ไม่ทำลาย
สมบัติของส่วนรวม พร้อมท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ รับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการหา
แนวทางแก้ไข รวมทั้งติดตามประเมินผลปัญหานั้น ตลอดจนอาสาทำบางอย่างเพื่อส่วนรวมด้วยความสมัครใจ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

- ทำงานในหน้าท่ี และนอกเวลา
ราชการ โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
- ส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ความร่วมมือ
กับชุมชน และหน่วยงานอื่นด้วย
ความเต็มใจ 
- อุทิศตน เสียสละเวลาทำงานอย่าง
เต็มท่ี 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

- ทำงานในหน้าท่ี นอกเวลาราชการ
โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
- จัดสอนเสริมนักเรียนโดยไม่คิด
ค่าตอบแทน 
- อุทิศตน เสียสละเวลาทำงานอย่าง
เต็มท่ี 
- ร่วมกิจกรรมของชุมชน 
- ทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นด้วย
ความเต็มใจ 

- อาสาทำงานโดยไม่ต้องเรียก 
- เก็บขยะเองโดยไม่ต้องมีใครช้ีแนะ 
- เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
- ช่วยเหลือน้องท่ีเล็กกว่าด้วยความ
เต็มใจท้ังด้านการทำงาน และหรือ
การสอนอ่านหนังสือ 
- ร่วมแก้ปัญหาของส่วนรวมตาม
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นด้วยความ
กระตือรือร้น 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 
- โครงการจิตอาสา ม.ร.ทำดีด้วยหัวใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
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 โรงเรียนวัดมหาวนาราม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังนักเรียนในทุก
ห้องเรียนทุกระดับชั้น ทั้งฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียนทุกระดับช้ันใน ๑ คาบต่อสัปดาห์ มีการปลูกฝัง และส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทุก
วันในกิจกรรมหน้าเสาธงจากครูเวรประจำวัน เวลาหลังเลิกแถวจากครูท่ีปรึกษา และครูหัวหน้าระดับช้ัน ครูท่ี
ปรึกษามีการติดตามและกระตุ้นเรื่องการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นพุทธศาสนิกชนท่ี
ดี ครูผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และวิถีพุทธ ในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการจัดกิจกรรม
ให้นักเรียนสวดมนต์ ทำสมาธิก่อนเข้าเรียนวิชาแรก ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ครูประจำวิชาใช้หลักไตรสิกขา 
ศีล สมาธิ ปัญญา สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน เพื่อให้ทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณธรรม 
ท้ังนี้โรงเรียนได้ดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการดำเนินงานด้านวิถีพุทธ เพราะเช่ือว่าแนวทาง
พระพุทธศาสนาจะสามารถขัดเกลาจิตใจ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได้ 
 โรงเรียนวัดมหาวนารามมีการบูรณาการจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนทุกห้องเรียน ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้ในรายสาระต่าง ๆ โดยกระบวนการจัดทำโครงงานคุณธรรมในทุกห้องเรียน ตั้งแต่ระดับช้ัน
อนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ นักเรียนได้ร่วมกันคิด แก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา
เพื่อให้เกิดคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความ
พอเพียง และจิตอาสา  
 

ชั้น ชื่อโครงงานคุณธรรม ผู้รับผิดชอบ 
อนุบาล ๒.๑  ท้ิงขยะถูกท่ีดูดีสะอาดตา นักเรียนช้ันอนุบาล ๒.๑  
อนุบาล ๒.๒  เข้าแถวด้วยใจฝึกวินัยด้วยตัวเรา นักเรียนช้ันอนุบาล ๒.๒  
อนุบาล ๓.๑  เดินสวย...ด้วยตัวเรา นักเรียนช้ันอนุบาล ๓.๑  
อนุบาล ๓.๒  หนูน้อยน่ารักรู้จักเข้าแถว นักเรียนช้ันอนุบาล ๓.๒  
ประถมศึกษาปีท่ี ๑.๑ เก้าอี้ตัวเก่ง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑.๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑.๒ ห้องเรียนของหนนู่าอยู่น่ามอง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑.๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒.๑ เก็บไว้ ใช้ได้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒.๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒.๒ ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒.๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓.๑ รองเท้าเข้าแถวเป็นระเบียบ 

หายก็รู้ ดูก็งามตา 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓.๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓.๒ เปิด...แล้วปิดไฟ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓.๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔.๑ ขึ้นลงชิดขวารักษาระเบียบวินัย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔.๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔.๒ ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔.๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕.๑ มารยาทไทย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕.๑ 

ชั้น ชื่อโครงงานคุณธรรม ผู้รับผิดชอบ 
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ประถมศึกษาปีท่ี ๕.๒ ห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕.๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖.๑ ส่ือประดิษฐ์ปลูกจิตสาธารณะ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖.๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖.๒ สร้างการดี รู้หน้าท่ีสร้างวินัย ด้วยหัวใจ

คุณธรรม 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖.๒ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ สร้างสำนึกนักเรียนด้วยจิตอาสาแก้ปัญหา
ห้องเรียน 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒.๑ ไม่ส่งเสียงดัง สร้างพลัง ปลูกฝังระเบียบวินัย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒.๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒.๒ ส่ิงของต้องรักษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒.๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓.๑ Smart student นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓.๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓.๒ มีวินัย ห้องเรียนไฉไล ใส่ใจความสะอาด นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓.๒ 

 
 ขั้น Check นิเทศ ติดตามงานคุณธรรมของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีระบบนิเทศ กำกับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารอย่างเป็น
อย่างระบบสะท้อนผลสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงานโครงการท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยการ
ประเมินผล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงงานท่ีแต่ละฝ่ายได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ
มากน้อยเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ สรุปผลการดำเนินงานตามโครงงานคุณธรรมแต่ละโครงงาน 
โดยโครงงานท่ีประสบผลสำเร็จจะขยายผลและดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป จากนั้นจัดให้มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในระดับปฏิบัติงาน โดยมีการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  ทั้งระดับโรงเรียน ระดับกลุ่ม
สาระ/กลุ่มงาน และระดับชั้นเรียน จัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ส่วนโครงการที่ยังไม่ประสบ
ผลสำเร็จก็จะร่วมกันหาสาเหตุและปรับปรุงพัฒนาต่อไป ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะทำการ
วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา ถือว่าเป็นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องอันสอดคล้องกับ
หลักการบริหารมุ่งคุณภาพท้ังองค์กรท่ีทุกคนต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกฝ่ายรวมท้ัง
นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้  ผลที่ตามมาซึ่งเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่สังคมต้องการ คือ เป็นคนดี คนเก่ง             
และมีความสุข  
 จากการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงงานและโครงงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางของ
โครงการโรงเรียนของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จะเห็นได้ว่า โรงเรียนวัดมหาวนารามได้รับการยอมรับ
จากทุก ๆ ฝ่ายทั้งสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)                
ท่ีปรากฎเห็นเป็นประจักษ์ต้ังแต่ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย เขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับภูมิภาค อันส่งผล
ให้ผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนท่ีโรงเรียนวัดมหาวนาราม 
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ภาพแสดงการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมนำโนบายสู่การปฏิบัติ 
 และโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และ PLC ระดับโรงเรียน 

 
 ขั้น Act ประเมินผลการปฏิบัติงานคุณธรรมของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ยังมีการกำกับติดตาม และประเมินผล
คุณภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น การนิเทศติดตามการดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ           
การนิเทศภายในสถานศึกษาของงานวิชาการ และการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม                
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของงานแผนและงบประมาณ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานท่ีมีคุณภาพ
รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประชาสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เพื่อน
ร่วมงานท้ังในกลุ่มเครือข่าย และในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ตลอดจนถึงบุคคลท่ัวไป
ท่ีสนใจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานคุณธรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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 โรงเรียนวัดมหาวนารามได้มีโอกาสนำเสนอเผยแพร่ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
มาโดยตลอดกอปรกับมีจำนวนหลายโรงเรียนทั ้งในและนอกเขตพื้นที่ได้มาเยี ่ยมเยียนศึกษาดู งานการ
ดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนวัดมหาวนาราม นอกจากนี้ครูผู้สอนยังได้รับรางวัล ผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และมีการนำเสนอ
โครงงานคุณธรรมของนักเรียนและนวัตกรรมของครูในโอกาสต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านคุณธรรมของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
 
 

๔. ผลการดำเนินงาน 
 ผลที่เกิดตามจุดประสงค ์
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๑. โรงเรียนวัดมหาวนารามมีนวัตกรรมการบริหาร คือ รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อนำ
สถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรม สร้างสรรค์ คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม ที่มีประสิทธิภาพเพื ่อพัฒนา
สถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.                

๒. นักเรียนให้มีคุณธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์               
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 

 
นักเรียนโรงเรียนวัดมหาวนาราม มีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยประเมิน

จากพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบ
แนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ของผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียนว ัดมหาวนาราม มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเร ียน                   
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2564 ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๕ 
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 โรงเรียนวัดมหาวนารามขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม เกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลการทุกฝ่ายทั้งฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกัน
วางแผน ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันดำเนินการ รับผิดชอบร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน ส่งผลให้การดำเนินงานของ
โรงเรียนประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์แก่นักเรียน ชุมชน นักเรียนและชุมชนเข้าถึงการศึกษาได้อย่าง
แท้จริง สนองความต้องการทางการศึกษาของนักเรียน และชุมชน ก่อให้เกิดความพึงพอใจนำไปสู่ประสิทธิผล
ของการดำเนินงานตามโครงการคุณธรรม สพฐ. โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็น “คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม” 
ตามจุดเน้นและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีตัวบ่งชี ้คนดี ศรีมหาวนาราม ประกอบด้วย คุณธรรมอัตลักษณ์                  
มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ พอเพียง จิตอาสา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คนเก่ง ศรีมหาวนาราม 
ประกอบด้วย มีความรู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยี และมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนวัด               
มหาวนารามดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ             
โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นท่ีประจักษ์ อาทิ 
ได้รับรางวัลการประกวด Best Practice “การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับยอดเย่ียม “เหรียญทอง” ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ 
๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุณธรรมระดับ ๒ ดาว 
ระดับดีเย่ียม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา ระดับ
ภูมิภาค ช่ือนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยใช้
วงล้อแห่งธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของคุรุสภา ระดับภูมิภาค ช่ือ
นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการ ๖ ขั้นตอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
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ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  ประจำปี ๒๕๖๔ และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี ระดับดี ทุกมาตรฐาน                
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
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 จากการนำรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
เพื่อสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม ก่อให้เกิดผลจากการดำเนินงาน ดังนี้ 
 ผลที่เกิดขั้นกับนักเรียน 
 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านยิม คุณลักษณะท่ีดีตามท่ีโรงเรียนกำหนด และ
ได้ลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมแต่ละระดับชั้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 
เกิดความมีวินัย มีจิตอาสามีน้ำใจต่อผู้อื่น มีความเสียสละ มีน้ำใจต่อครู ประหยัดอดออม ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
เพิ่มขึ้น พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ลดลง และได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
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 ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
  การพัฒนาตนเองของครูตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการทำงานเป็นทีม รู้จักการเป็นผู้นำผู้
ตามที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรมการ
เรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน ทำให้ครูมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน เช่น การมาทำงานและเข้าสอนตรงเวลา พูดจาสุภาพ เตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการสอน
อย่างประหยัดตามความจำเป็น ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามกำหนด ช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอ 
ช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน  
ปรากฏผลดังนี้   
 ๑. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
และนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและแก้ปัญหาคุณธรรมนักเรียน 
 ๒. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงงานคุณธรรมเพิ่มขึ้น 
 ๓. ครูใช้โครงงานคุณธรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน 
 ๔. ครูมีนวัตกรรมท่ีใช้แก้ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 ๕. ครูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมระดับเขตพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
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           ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เป็นผู้นำในการ
ขับเคล่ือนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เป็นผู้บริหารมืออาชีพ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำในการบริหาร
จัดการภายใต้การบริหารการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษท่ี  ๒๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีลักษณะการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
นิเทศการเรียนการสอน ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกำหนดการ ใช้วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่า มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตรงเวลาและเต็มเวลา แต่งกาย เหมาะสม ร่วมกิจกรรม
หน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอ ปฏิบัติหน้าที่ทั ้งในและนอกเวลาราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครูและ
นักเรียน ปรากฏผลดังนี้  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับดีมาก จากกิจกรรมถอดบทเรียนการ Best 
Practice ของผู้บริหาร จากกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน และการประกวดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาแบบอย่างการบริหารจัดการและการเรียนรู้  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
และได้รับการคัดเลือกเป็น ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีมาก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
  จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้แนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธีการท่ี
หลากหลาย ให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนของผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนในโรงเรียน ทำให้เกิดองค์ความรู้ของการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม แนวปฏิบัติท่ีดี มีการพัฒนา
รูปแบบโมเดลหรือยุทธศาสตร์การดำเนินโครงงานคุณธรรม การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยบูรณาการการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปสู่รายวิชาบางรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน องค์ความรู้ที่เกิดจาก
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การเรียนรู้และการถอดบทเรียนจากปราชญ์ชาวบ้านและวัฒนธรรมของชุมชน และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้การดำเนินโครงงานคุณธรรมเป็นฐาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหา เป็นบทเรียนท่ีใช้ใน
การพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนผ่านการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
ประจำปี ๒๕๖๔ “ระดับภูมิภาค” ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลระดับ
เหรียญทองแดง เรื่อง การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดย
ใช้วงล้อแห่งธรรม  ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนผ่านการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 
ประจำปี ๒๕๖๕ “ระดับภูมิภาค” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่อง การ
บริหารจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้กระบวนการ ๖ ขั้นตอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School – DEQP ซึ่งโรงเรียนวัด
มหาวนารามมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี 
 ผลการดำเนินงานด้านโรงเรียนคุณธรรมมีทิศทางที่ชัดเจน จนเกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความ
ไว้วางใจต่อชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนกับโรงเรียนวัดมหาวนาราม ซึ่งจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี  
นอกจากนี้ยังส่งผลต่อผู้รับผิดชอบโครงการอาคารสถานที่เนื่องจากโรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ร่มรื่น 
เหมาะสมเป็นสถานท่ีน่าเรียน บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด อาคารเรียนและสถานท่ีต่าง ๆ มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ในด้านบรรยากาศ พบว่า ผู ้บริหาร ครู และนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน                  
มีบรรยากาศของการร่วมมือกันและมีการ เรียนรู้ร่วมกัน และมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเพิ่ม
มากขึ้น เช่น การมอบทุนการศึกษา การบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ของโรงเรียน การบริจาคเงินเพื่อ
ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน สนับสนุนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ เป็นแกนนำ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ช่วยเสริมแรงในการจัดอาหาร
กลางวัน เป็นต้น ภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุน พบว่า ส่วนใหญ่จะมาจากชุมชน ภาคราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ผู้ปกครองและครอบครัว ภาคเอกชน องค์กรมูลนิธิ ชมรม และสมาคมต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังพบว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มขึ ้น เช่น การบริจาคเงิน
อนุเคราะห์ให้ใช้อาคารสถานท่ี และจัดหาบุคลากร 
 ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 
 ผู้ปกครองเห็นการเปล่ียนแปลงและพึงพอใจในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนท้ังทางด้าน
ระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบท้ังต่อตนเองและสังคมของนักเรียน พอเพียง จิตอาสา ทำให้
ผู ้ปกครองตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในดูแลเอาใจใส่นักเรียนและกิจกรรมของโร งเรียนมากขึ้น 
ตลอดจนการเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
 ชุมชนและหน่วยงานในชุมชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนา
คุณธรรมให้นักเรียน เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนโรงเรียนในด้านกำลังทรัพย์ เช่น 
บริจาคปัจจัยร่วมซื้ออุปกรณ์เสริมในอาคารหอประชุม ให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข 
บริจาคสิ่งของต่าง ๆ และการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ในส่วนของเครือข่ายผู้ปกครองให้ความ
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ร่วมมือช่วยกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน สร้างความร่วมมือระหว่างผู้นำชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อในการร่วมกันดูแล
นักเรียนด้านการเรียนและความประพฤติ ทำให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อร่วม
ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยกันแก้ปัญหาลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้น้อยลง มีภูมิคุ้มกันในการ
ดำเนินชีวิตโดยนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา และเบญจธรรมเช่ือมโยงเข้ากับการ
ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
   
๕. ปจัจัยสู่ความสำเร็จ 

1. การจัดวางระบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบชัดเจน เนื่องจากโรงเรียนมีครู บุคลากร และ
นักเรียนจำนวนมาก ต้องอาศัยการทำงานที่มีการวางแผน กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การบริหารจัดการ
บุคลากร การจัดการนำสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการทำงานท่ีขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบ 

2. การส่ือสารความเข้าใจอันดีต่อความชัดเจนในเนื้อหาสาระของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้าง
ให้เกิดความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในรูปแบบ
การประชุม การับฟังข้อเสนอในการดำเนินงาน 

3. การกำหนดภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้เกิดแรงหนุนและพลังการ
ทำงานอย่างสร้างสรรค์ต่อกัน 

4. ฝ่ายบริหารมีภาวะผู้นำ และมีทัศนคติที ่ดี และมีความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็น
แบบอย่างท่ีดีในการดำเนินชีวิต ท้ังในด้านส่วนตนและงาน 

5. การมีทัศนคติหรือมุมมองเชิงบวกต่อคุณธรรมเป้าหมาย ร่วมกันกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
และลงมือปฏิบัติ 

6. ความร่วมมือ ร่วมใจ ที่เกิดจากการร่วมมือกันทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความสุข และเห็น
คุณค่าของส่ิงท่ีทำ 
 

๖. บทเรียนที่ได้รับ 
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อสร้างสรรค์          

คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนารามเป็นรูปแบบการบริหารจัดการท่ีสามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมตามคุณธรรม
เป้าหมายหรือคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน อันได้แก่ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ พอเพียง จิตอาสา 
และคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ ซึ่งการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดมหาวนารามประสบ
ความสำเร็จเป็นท่ียอมรับ มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์มากมาย และมีเป็นท่ีพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเหมาะสม
ท่ีจะเป็นแนวทางในการขับเคล่ือน และบูรณาการสู่การพัฒนาคุณธรรมด้านอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งการดำเนินโครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจำเป็นต้องมีวงจรคุณภาพ PDCA ควบคุมเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดอีกท้ังต้องคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษา และบุคคลท่ีร่วมขับเคล่ือน ส่ิงท่ีต้องคำนึงในการ
นำรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อสร้างสรรค์          
คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมไปใช้กับสถานศึกษาอื่น ต้อง
คำนึงถึง บริบทของสถานศึกษา บุคคลท่ีร่วมขับเคล่ือนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา และเป้าหมายของ
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
๗. การเผยแพร่ 
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 โรงเรียนวัดมหาวนาราม ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนคุณธรรม และเผยแพร่นวัตกรรมใน
การขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม ผ่านหลายช่องทางรวมถึงโรงเรียนในเครือข่ายดังนี้ 
 -  เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่เกี ่ยวข้องในด้านคุณธรรม โดยผ่านทาง Facebook                 
ของโรงเรียน   https://www.facebook.com/mahawanaramschool 
 -  เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านคุณธรรม โดยผ่านทาง อีเมล์ โรงเรียนวัดมหาวนาราม
www.mahawanaram.com 
 -   เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในด้านคุณธรรม โดยผ่านทาง กลุ่ม Line ของโรงเรียน 
 -   เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดมหาวนารามในรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและ
ชุมชน 

- เผยแพร่ผลงานในการประชุมปฏิบัต ิการตามโครงการนิเทศ กำกับ ติดตามนโยบายการ                     
จัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ วันศุกร์ท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมรับชมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน  

- เผยแพร่ให้กับผู ้บริหาร และคณะครู โรงเร ียนบ้านปันง ้าว สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ 

-  เผยแพร่ให้กับผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวัดสระโคล่ โรงเรียนวัดคุยขวาง โรงเรียนวัดกลางสุริ
ยวงศ์ และโรงเรียนบ้านบึงกระดาน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
บทสรุป 

https://www.facebook.com/mahawanaramschool
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 จากการดำเนินงานการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรม โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรยีน
คุณธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม ด้วยหลักการ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยอาศัยกระบวนการให้ทุกคนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมตัดสินใจ  
ร่วมดำเนินการ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมชื่นชมผลสำเร็จ 
ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของโรงเรียนซึ่งอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาอุปสรรคเฉพาะหน้าท่ีเกิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย นอกจากนี้ในส่วนของนักเรียนยังได้จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนท้ัง 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยความรู้ท่ีนักเรียนได้รับเกิดจากการลงมือปฏิบัติ
โครงงานคุณธรรมซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมท่ีคงทนและส่งผลต่อความยั่งยืน 
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