
นโยบายการพฒันาโรงเรียนคณุธรรม 
 

                                       อมัพร  พรีพลานนัท ์
 

 บทความน้ีไดจ้ากการสรปุตามความเขา้ใจของผูเ้ขยีน       ทีไ่ดร้บัจากการอบรมตามนโยบาย
การพฒันาโรงเรยีนคุณธรรม  ระหวา่งวนัที ่๙ - ๑๐ กุมภาพนัธ ์  ๒๕๕๙   ณ ส านกัพฒันาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชวีศกึษา   คณะวทิยากรน าโดย ทา่นปราโมทย ์ โชตมิงคล  และคณะ จากศูนยโ์รงเรยีน
คุณธรรม  มลูนิธยิวุสถริคณุ   ทีเ่ริม่ด าเนินงานคุณธรรมโดยการสนบัสนุนของส านกังานทรพัยส์นิสว่น
พระมหากษตัรยิ ์ (ทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่  ๒๑๔ ถนนนครสวรรค ์ แขวงวดัโสมนสั  เขตป้อมปราบศตัรพูา่ย  
กรงุเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐   โทรศพัท ์ ๐๒-๒๘๒-๐๒๑๖  โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๐๒๓๕) 
 

 สรปุตามความคดิเหน็ของผูเ้ขยีนไดด้งัน้ี 
 ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณนายแพทยเ์กษม  วฒันชยั  องคมนตร ี ประธานมลูนิธยิวุสถริคุณ  กล่าว
ย า้ในทุกเวทเีสมอวา่  “ ปัจจยัท่ีท าให้โรงเรียน / องคก์ร ประสบความส าเรจ็ คือ ต้องท าทัง้โรงเรียน 
/ องคก์ร และทุกคนต้องท า โดยแปลงคณุธรรมให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์และ
ต้องท าต่อเน่ือง สม า่เสมอ ”  (นายปราโมทย ์ โชตมิงคล , ๒๕๕๙ : ค าน า)   
 

 เมือ่มผีูใ้หญ่ใจด ีเหน็ความส าคญั  มาถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์  เป็นขวญัและก าลงัใจ คอย
ฟังผลการปฏบิตังิาน คงไมม่ชีว่งเวลาไหนทีจ่ะเหมาะสมไปกวา่น้ี  ทีพ่วกเราชาวอาชวีศกึษาจะมาชว่ยกนั
ท าใหป้ระเทศไทยกลบัมาเป็น “ สยามเมืองย้ิม ”  เหมอืนในอดตีเพือ่พอ่หลวงของเรา  พระองคท์า่นทรง
เสยีสละอยา่งมากมายมหาศาลเพือ่สรา้งความสขุใหล้กูหลานในแผน่ดนิของพระองคท์า่น ความรว่มมอืกนั
ครัง้น้ีเพือ่พอ่หลวงของเรานะคะ รว่มกนัสง่ผลบุญถวายทัง้ ๒ พระองค ์ ใหท้รงมพีระพลานามยัแขง็แรง 
เป็นรม่โพธิ ์รม่ไทร ของปวงชนชาวไทยยัง่ยนืนาน 
 

 ขัน้ตอนการด าเนินงานพฒันาโรงเรียนคณุธรรม   โดยสรุปม ี๗  ขัน้ตอน 
     คุณธรรมเป้าหมาย / คุณธรรมอตัลกัษณ์  ไดม้าจาก  

๑. การระดมสมอง , แผนภูมกิา้งปลา , SWOT  เป็นตน้ 
๒. ปรชัญาของสถานศกึษา , คุณธรรม ๑๒ ประการ  เป็นตน้ 
๓. ความตอ้งการของชุมชน และสถานประกอบการ 

                               ผูบ้รหิารแกนน า , ครแูกนน า ,  นกัเรยีน / นกัศกึษาแกนน า , คณะท างาน 
 

- เน้นกลุ่มเป้าหมาย คอื ความตอ้งการทีเ่กดิขึน้จากตวัผูเ้รยีน 
(อาจเกดิภายใตก้ารชีแ้นะของผูบ้รหิาร , คร ู, หรอืนกัเรยีน
ดว้ยกนัทีน่ าเสนอ)  คร ู, ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลภายนอก โดย 

                                                ๑.  เป็นแผนงาน / โครงการ / โครงงาน / พนัธะสญัญา ของ   
      เฉพาะกลุ่ม เชน่ ของนกัเรยีน  ของคร ู ของผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

                                          หรอื ๒. เป็นแผนงาน / โครงการ / โครงงาน / พนัธะสญัญา 
 ของทุกกลุ่มทีต่อ้งรว่มมอืกนั เชน่ ผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน ฯ   
 ตอ้งรว่มมอืกนั 

๑.  คณุธรรมเป้าหมาย คือ  
      อะไร 

๒.  หาแนวร่วม 

๓.  จดัท าแผนงาน / โครงการ / 
     โครงงาน / ข้อก าหนด หรือ  
     พนัธะสญัญา 



 ๒ 

- มตีวัชีว้ดัความส าเรจ็ของคุณธรรมเป้าหมาย 
- ก าหนดวธิกีารบรรลุเป้าหมาย 
- อื่นๆ ตามโครงสรา้งการจดัท าแผนงาน / โครงการ / โครงงาน 

/ ขอ้ก าหนด หรอืพนัธะสญัญา  
- การสนบัสนุนจากฝ่ายบรหิาร คร ู ใหเ้กดิการด าเนินงานตาม 
     แผนงาน / โครงการ / โครงงาน / ขอ้ก าหนด หรอืพนัธะสญัญา 

 
                                         แบ่งออกเป็น การนิเทศภายใน และการนิเทศจากกลุ่มบุคคลภายนอก 
                                         สถานศกึษา (เชน่ ผูนิ้เทศอาสาจากมลูนิธยิวุสถริคุณ  ศกึษานิเทศก ์ฯ) 
    ทัง้ ๒ กลุ่มตอ้งท างานประสานกนัเพือ่ 

๑. กระตุน้  สง่เสรมิ  สรา้งแรงบนัดาลใจ  สรา้งความมัน่ใจ (รวมทัง้การ 
     เสรมิแรงใหเ้กดิการเริม่ตน้ปฏบิตังิาน) 
๒. ใหค้ าแนะน าปรกึษา 
๓. สรา้งขวญัและก าลงัใจ เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืจากทุกกลุ่ม 
 

                                 จดัท ารายงานผล (อาจแบ่งเป็น ๒ ระยะ คอื รายงานความกา้วหน้า เมือ่สิน้ 
                                 ภาคเรยีน  และรายงานประจ าปี) 
 
                                          การประเมนิผลโดยคณะจากหน่วยงานภายนอกและตน้สงักดั 
                                          สว่นหน่ึงพจิารณาจาก ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ๒  ประการ คอื 

๑. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของคุณธรรมเป้าหมาย  (ตามขอ้ ๓) 
๒. ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโรงเรยีนคุณธรรมจรยิธรรม (ของมลูนิธิ

ยวุสถริคุณ) ม ี๗  ตวัชีว้ดั (คูม่อืการจดักจิกรรมพฒันาโรงเรยีน
คุณธรรม ,ศนูยโ์รงเรยีนคุณธรรม มลูนิธยิวุสถริคุณ : ๑๘-๑๙) 
 

                                              มเีป้าหมายเพือ่  ๑.  สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื 
                                                                   ๒.  สรา้งความยัง่ยนืในการพฒันาคุณธรรม                                                      
                                                                        จรยิธรรม 
 

ตวัช้ีวดัโรงเรียนคณุธรรม จริยธรรม  ของศนูยโ์รงเรยีนคุณธรรม มลูนิธยิวุสถริคุณ ( ๒๕๕๙ : 
๑๘-๑๙)  ประกอบดว้ย ๗ ตวัชีว้ดั  และ ๑๒ รอ่งรอย / หลกัฐาน / ลกัษณะทีพ่บ 

 

ตวัช้ีวดั ร่องรอย / หลกัฐาน / ลกัษณะท่ีพบ 
๑.  มกีระบวนการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม 
     ทัง้โรงเรยีน 

๑.  คร ูนกัเรยีน และบุคลากรทราบแผนการพฒันา 
     คุณธรรม จรยิธรรมของโรงเรยีน 
๒.  มภีาพความสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งคร ูนกัเรยีน ผูบ้รหิาร 
      คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง 

 

๔.  การนิเทศติดตาม 

๖.  กิจกรรมประเมินผล 

๗.   การประชาสมัพนัธ ์
       และการขยายผล 

๕.  การรายงาน 



 ๓ 

 
 ตวัช้ีวดัโรงเรียนคณุธรรม จริยธรรม  (ต่อ) 
 

ตวัช้ีวดั ร่องรอย / หลกัฐาน / ลกัษณะท่ีพบ 
๑.  มกีระบวนการพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม 
     ทัง้โรงเรยีน  (ต่อ) 

๓.  ครแูละนกัเรยีนมคีวามสขุ ยิม้แยม้ แจ่มใส ทกัทาย  
     โตต้อบอยา่งมสีมัมาคารวะ 
๔.  สภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนสะอาด รม่รืน่ น่าเรยีน 

๒. มกีลไกคณะท างานและใชโ้ครงงาน 
    คุณธรรมเป็นเครือ่งมอืทีทุ่กคนมสีว่นรว่ม 
    ในการลงมอืปฏบิตัเิพือ่พฒันาโรงเรยีน 
    คุณธรรม  

๕.  คร ูนกัเรยีน ผูบ้รหิาร แบ่งงานรบัผดิชอบพฒันา 
     โรงเรยีนคุณธรรม 
๖.  มโีครงงานคุณธรรม / กจิกรรมคุณธรรมทีแ่ต่ละคนม ี
     สว่นรว่มลงมอืปฏบิตั ิ

๓.  พฤตกิรรมทีพ่งึประสงคใ์นโรงเรยีน 
     เพิม่ขึน้ 

๗.  คร ูนกัเรยีน ผูบ้รหิาร มวีนิยัในการปฏบิตัติามหน้าที ่
     รบัผดิชอบ 
๘.  คร ูนกัเรยีน ผูบ้รหิาร มพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคต์าม 
     ทีก่ าหนดไวใ้นคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน 

๔.  พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคใ์นโรงเรยีน 
     ลดลง   

๙.  คร ูนกัเรยีน ผูบ้รหิาร ลดพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์
     ลง 

๕.  เกดิกระบวนการมสีว่นรว่มในการพฒันา 
     คุณธรรม จรยิธรรมในโรงเรยีนจากทุก 
     ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ผูบ้รหิาร 
     โรงเรยีน คร ูบุคลากร นกัเรยีน  
     ผูป้กครอง ชุมชน  

๑๐. บรรยากาศในโรงเรยีนทุกภาคสว่นรว่มมอืกนั 
      ปฏบิตังิาน คร ูนกัเรยีน ผูบ้รหิาร รว่มมอืกนั 
      ปฏบิตังิาน เพือ่บรรลุพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคต์ามที ่
      ก าหนดไวใ้นคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน 

๖.  มอีงคค์วามรู ้/ นวตักรรมการสรา้งเสรมิ 
     คุณธรรม จรยิธรรม และมกีารบรูณาการ 
     กบัการจดัการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน 

๑๑.  มอีงคค์วามรู ้/ นวตักรรมการสรา้งเสรมิคุณธรรม  
       จรยิธรรมทีเ่ผยแพรไ่ด ้และ/หรอื มแีผนการเรยีนรู ้
       การสรา้งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในชัน้เรยีน  

๗.  เป็นแหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีนคุณธรรม  
     จรยิธรรม 

๑๒. โรงเรยีนมคีวามพรอ้มในการเป็นแหล่งศกึษาดงูาน 
      พฒันาคุณธรรม จรยิธรรม 

 

ทีม่า  ศนูยโ์รงเรยีนคุณธรรม  มลูนิธยิวุสถริคุณ  โดยการสนบัสนุนของส านกังานทรพัยส์นิสว่น 
          พระมหากษตัรยิ ์.  คู่มือการจดักิจกรรม พฒันาโรงเรียนคณุธรรม . มกราคม ๒๕๕๙ :  
          ๑๘-๑๙.    
 

หมายเหตุ   ขอ้เสนอแนะของผูเ้ขยีน คอื ใหย้ดึตวัชีว้ดัเป็นหลกั  สว่นรอ่งรอย / หลกัฐาน / ลกัษณะทีพ่บ  
               เมือ่ด าเนินการแลว้พบวา่ มคีวามแตกต่างจากทีม่ลูนิธยิวุสถริคุณ เสนอแนะ หรอืมเีพิม่เตมิ  
               จะตอ้งมขีอ้มลูสนบัสนุน  
            

 เน่ืองจากในสถานศกึษาทีจ่ดัการอาชวีศกึษาจะมคีวามแตกต่าง ดงัน้ี 
๑. ขนาดของสถานศกึษา เมือ่พจิารณาจากจ านวนนกัศกึษาในสถานศกึษาแต่ละแหง่ ซึง่ 



 ๔ 

แบ่งเป็นขนาดเลก็  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  ซึง่สง่ผลต่อความยาก - งา่ย ในการบรหิารจดัการศกึษา
ในดา้นต่างๆ จงึท าใหม้คีวามแตกต่างในระดบัคุณภาพการจดัการศกึษา 

๒.  สว่นใหญ่เปิดสอนมากกวา่ ๑ ประเภทวชิา   แต่ละประเภทวชิาจะมลีกัษณะเนื้อหาวชิาชพีที ่
มคีวามเฉพาะแตกต่างกนั  บางสว่นจะหล่อหลอมใหน้กัเรยีน / นกัศกึษา มบีุคลกิภาพตามวชิาชพีทีเ่รยีน 
เชน่  ประเภทวชิาพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  คหกรรม  ศลิปกรรม เกษตรกรรม ความสภุาพและการมี
สมัมาคารวะในการสือ่สารโตต้อบอาจไมเ่หมอืนกนั  เป็นตน้ 
  
 

เอกสารอ้างอิง 
 

 นายปราโมทย ์ โชตมิงคล . ช่วยกนัสร้างคนดีให้บา้นเมือง คู่มือวิทยากร การพฒันา
โรงเรียนคณุธรรม .  ศนูยโ์รงเรยีนคุณธรรม  มลูนิธยิวุสถริคุณ  โดยการสนบัสนุนของส านกังาน
ทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์ ,  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๘ : ค าน า. 
 ศนูยโ์รงเรยีนคุณธรรม  มลูนิธยิวุสถริคุณ  โดยการสนบัสนุนของส านกังานทรพัยส์นิสว่น
พระมหากษตัรยิ ์.  คู่มือการจดักิจกรรม พฒันาโรงเรียนคณุธรรม . มกราคม ๒๕๕๙ : ๑๘-๑๙.    
 
 
            ๑๒  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 ผูเ้ขยีนไดร้บัมอบหมายใหท้ าการนิเทศสถานศกึษาในจงัหวดัอุบลราชธานี  ศรสีะเกษ  และ
สรุนิทร ์คาดวา่จะเริม่ด าเนินการนิเทศประมาณ วนัจนัทรท์ี ่๒๕ เมษายน ๒๕๕๙  โดยเขา้นิเทศ
สถานศกึษาจงัหวดัละ ๑ สปัดาห ์และจะมหีนงัสอืแจง้ทา่นประธานอาชวีศกึษาจงัหวดัเพือ่โปรดทราบ   

ในการน้ีตอ้งขอความอนุเคราะหจ์ากท่านประธานอาชวีศกึษาจงัหวดั  ชว่ยจดัตารางการนิเทศ
สถานศกึษาในจงัหวดัของทา่น   ตามความเหมาะสมในการเดนิทางและความตอ้งการของสถานศกึษาที่
เขา้รบัการนิเทศ   

ดว้ยความเคารพอยา่งสงูจากผูเ้ขยีนและคณะนิเทศ   
 

 
 
 


