


การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรมตามศาสตร์พระราชา 

และการน าชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)สู่ห้องเรียน 
ระหว่างวนัที่ 26 – 27  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
ณ หอประชุมภกัดิ์กมล โรงเรียนพชัิย 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 

ช่วยกนัสร้างคนดีให้กบับ้านเมือง 







13/11/61 

ตัวช้ีวดัโรงเรียน 
คุณธรรม จริยธรรม 

(พิชัยโมเดล) 



KPI-1 มีกระบวนการขบัเคลือ่นการด าเนินงาน 
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KPI-2 
มกีลไกและการใช้โครงงานหรือกจิกรรมเป็นเคร่ืองมือ 
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KPI-3 มีส่ิงที่พงึประสงค์เพิม่ขึน้ 







KPI-4 มีส่ิงที่ไม่พงึประสงค์ลดลง 

แก้ไขหรือลด พฤติกรรมที่ไม่พงึ
ประสงค์  



KPI-5 
เกดิกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน 



 
  ผู้บริหาร  -  เป็นแบบอย่าง  
            ครู  -  เป็นโค้ชให้นักเรียน 
       นักเรียน    -  มอบโครงงานคุณธรรม 
 ผู้ปกครอง -  ร่วมมือ  
            ชุมชน -  สนับสนุน 



  การพฒันาผู้บริหาร คณะครู 





การพฒันานักเรียน 



ผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง 





KPI-6 เกดินวตักรรมองค์ความรู้คุณธรรมอตัลกัษณ์     
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KPI-7 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม 



Your site here LOGO 



เครือ่งมอื5 เมล็ดพนัธุค์วามด ี
1. คุณธรรมอตัลกัษณ์ คุณธรรมเป้าหมาย+พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

2. โครงงานคุณธรรม 
ร่วมกนั ท าดี อย่างมีปัญญา 

คุณธรรมทุกพืน้ที ่ความดทีั้งโรงเรียน 

3. พฒันาแกนน าครู,นักเรียน  
สภาพแวดล้อม 

ส่ือสาร ท าความเข้าใจ ตระหนัก 
ผู้บริหาร,ครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง,ชุมชน 

4. ตลาดนัดความดี สร้างพืน้ที่แลกเปลีย่นเรียนรู้ความดี 

5. การนิเทศ กลัยาณมิตร คิด พูด ท า เชิงสร้างสรรค์ (+) 



พลเอก ศรุต 
นาควัชระ 
Ph.D. 
0876981777 
ID.LINE: SRUTE 



การเล่นกอล์ฟ 

ตีไกล : ความสามารถ 

ตีตรง : คุณธรรม 



 

โสกราติส 
 

คุณธรรม  คอื   

ปัญญา +ศรัทธา 
 



อสิลาม =  มนุษย์ + อลัเลาะห์ + วนัส้ินโลก + พธีิฯ 

พุทธ =  มนุษย์ + กฎแห่งกรรม+ นิพพาน + พธีิฯ 

คริสต์ =  มนุษย์  + พระเจ้า + วนัส้ินโลก + พธีิฯ 



มนุษย์กบัมนุษย์ 
 

 
ข้อห้าม : ผู้อืน่เดอืดร้อน 

ข้อให้ท า : ผู้อืน่มีความสุข 



คุณธรรมเชิงเดีย่ว 

 - ซ่ือสัตย์ / มือปืน 

 - กตญัญู / ผู้พพิากษา 

 



คุณธรรมสากล 
1. ไม่ท าช่ัว (ไม่ท าให้คนอืน่เดอืดร้อน) 
2. ท าความด ี(ท าเพือ่ประโยชน์ของผู้อืน่) 
 
 

ค ำนึงถงึผู้อ่ืน/
ส่วนรวมตลอดเวลำ 



  ความด ีคอื การกระท าเพือ่ผู้อืน่ 

 - กำรท ำเพื่อตนเอง 

 ไม่สำมำรถเรียกได้ว่ำควำมดี 



การกระท าของคนมี 3 ระดบั 
1. ดี คือ เพื่อผู้อ่ืน 

2. ปกต ิคือ ไม่ท ำเพื่อใคร/ ไม่
สร้ำงควำมเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน  
3. ช่ัว คือ ท ำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน 



1. ไปเที่ยวทะเล 
 2. ท าห่วงตก/เดก็รอดตาย 

3. ตั้งใจช่วย/เดก็ตาย 



ความดี  
ผล ? 

เจตนา ? 



1. ไทเกอร์วูดอยากได้ช่ือเสียง ซ้อมหนัก 
ชนะการแข่งขนัได้ช่ือเสียง 

2. นักเรียนสงสารคนตาบอด  
    ช่วยจูงข้ามถนน 



วฒันธรรมท่ีดีงาม 

สวสัดี          ยนิดี 

ขอโทษ        ใหอ้ภยั 

ไม่เป็นไร      ขอบคณุ 



คุณธรรม จริยธรรม 



กจิกรรม “ความเขา้ใจเรือ่งคณุธรรมและจรยิธรรม” 



คณุธรรมและจรยิธรรม...ตา่งกนัอยา่งไร ? 

นกัเรยีนเขา้แถว
เป็นระเบยีบ 

 ความมวีนิยั 

นกัเรยีน 
ลา้งชามทกุวนั 

ความขยนั / 
ความรบัผดิชอบ 

คณุธรรม 

จรยิธรรม 

คณุธรรม 

จรยิธรรม 



คณุธรรม 

นกัเรยีนชว่ยกนัท าความ
สะอาดโรงเรยีนหรอื
สาธารณประโยชน ์

จรยิธรรม 

ความเมตตา
กรณุา 

นกัเรยีนพา
ยายขา้มถนน 

คณุธรรม 

จรยิธรรม 

ความรบัผดิชอบ/  
จติอาสา 



คณุธรรม 

 
 
 

นกัเรยีนเขา้แถวเป็นระเบยีบ 

นกัเรยีนลา้งชามทกุวนั  

นกัเรยีนชว่ยกนัท าความสะอาด 

นกัเรยีนจงูคนชราขา้มถนน 

ความมวีนิยั  

ความรบัผดิชอบ 

จติอาสา 

ความเมตตากรณุา 

จรยิธรรม 

ความด ีความถกูตอ้ง  
ทีป่ลกูฝงัข ึน้ในจติใจ  

พฤตกิรรมทีแ่สดงออกเชงิบวก 
ปฏบิตัจินเป็นนสิยั เป็นสิง่ทีผู่อ้ ืน่

และสงัคมยอมรบั 



 กระดาษ
ความด ี



 



พบกนั 12.30น. 



 



 



 



ความสามัคค ี
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คุณธรรม 



ปิดน า้ทุกคร้ัง 

Your site here LOGO 

จริยธรรม 



ความกตญัญู 

Your site here LOGO 

คุณธรรม 



ความซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

Your site here LOGO 

คุณธรรม 



ความมีวนัิย 

Your site here LOGO 

คุณธรรม 



กล่าวค าขอโทษ 

Your site here LOGO 

จริยธรรม 



ความรับผดิชอบ 

Your site here LOGO 

คุณธรรม 



ช่วยเกบ็ขยะ 

Your site here LOGO 

จริยธรรม 



เข้าสอนตรงเวลา 

Your site here LOGO 

จริยธรรม 



แต่งกายถูกระเบียบ 

Your site here LOGO 

จริยธรรม 



•เชือ่ในความด ี







กลุ่ม 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.   
6.   
7.   
8.  
9.   



การค้นหาอตัลกัษณ์ 



 อตัลกัษณ์ 
“คอืส่ิงที่เป็นตัวเรา” 



 เอกลกัษณ์  
“ส่ิงที่คนภายนอกมองเรา ” 



 คุณธรรมอตัลกัษณ์
“ประกอบด้วย ” 



คุณธรรมเป้าหมาย 

   คอื คุณธรรมที่
ทุกคนในสถานศึกษา

รว่มกนัก าหนด 



พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

   คอื  พฤติกรรมที่พงึประสงค์   
โดยเกดิจากทุกคนใน

หน่วยงาน 



คุณธรรมอตัลกัษณ์  

คุณธรรมเป้าหมาย   +  พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

มคีวามรับผดิชอบ ท าการบ้านด้วยตนเอง 



กระบวนการด าเนินงาน 
ในการค้นหาอตัลกัษณ์ 



         การร่วมคดิร่วมค้นหาด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วม 

คน้หาจากการมีส่วนร่วม(ความเป็นเจา้ของ) 
อตัลกัษณ์ท่ีร่วมคิด 
 วสิยัทศัน์ท่ีมีอยู ่
 คุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ตอ้งการใหเ้กิด 
 ปัญหาท่ีอยากแก ้
ความดีท่ีอยากท า 



คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ขยนั      ประหยดั       ซ่ือสัตย์สุจริต     มวีนัิย      
สุภาพ    สะอาด        สามคัค ี              มนี า้ใจ   
มจิีตสาธารณะ     กตัญญู        พอเพยีง      เสียสละ    
อดทนอดกลั้น    ให้อภัย       เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่   อุตสาหะ  
มเีหตุผล     รับผดิชอบ         ใฝ่เรียนรู้        มมีารยาท 
รอบคอบ     มสัีมมาคารวะ   เมตตากรุณา      จิตอาสา 
 



Your site here LOGO 

ใบงานท่ี ๒-๑ เร่ืองคุณธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรียนพิชยั 
กลุ่ม  ......................................... 

ที่ คุณธรรม (เป้าหมาย) พฤตกิรรมบ่งช้ีเชิงบวก / ข้อปฏิบัต ิ(จริยธรรม) 

1 กลา้หาญ 
1....... 
2....... 
3…… 

2 เสียสละ 
1....... 
2....... 
3…… 

3 กตญัญ ู
1....... 
2....... 
3…… 
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คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



Mind mapping 

   เร่ิมต้นจากกึง่กลาง 
   ทิศทางกิง่ สิบสาม นาฬิกา 
   วาดให้โค้งจะดีกว่าตรง 
   สีต้นทางหนากว่าปลายทาง 
   เร่ืองเดียวกนั สีเดียวกนั 
   เขียนคย์ีเวร์ิดบนเส้น 

                                                                              
  

Your site here 

โทน่ี บูซาน 
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รว่มกนั  
ท ำดี  

อย่ำงมีปัญญำ 



    

      ร่วมกนั    คอื  สร้างความเป็นกลัยาณมติร 

      

ร่วมกนั ท ำดี อย่ำงมีปัญญำ 

     ท าดี      คอื  ใฝ่ดี  คดิดี  ท าดี 
     อย่างมีปัญญา  หรือ มีกระบวนการทางปัญญา  
           คอื ระดมความคดิ สังเกต ส ารวจสภาพปัญหา 
 
 



 



 



 



 



 



                 โครงงานความดเีชิงรุก 

    เดก็คดิ  เดก็เลือก เดก็ท า  

ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง  



โดยเกดิจาก  

 

 

 

 

ด้วยความสมัครใจ ในรูปแบบโครงงานกลุ่ม  

    
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองดีๆ  ที่อยากท า  
               ปัญหาซ ้าๆ ที่อยากแก้ 
 







พระราชด ารัส/ค าสอน 







แบบฝึกขัน้ต้นการท า
โครงงาน 



“ ความดี ที่อยากท า    
ปัญหาซ ้าๆที่อยากแก้ ” 



ปัญหา 

สาเหตุ 

เป้าหมาย 

ทางแก ้/ วธีิการด าเนินการ 

คุณธรรมอตัลกัษณ์  

หลกัธรรมค าสอน 

หลกัการทรงงาน / แนวทางพระราชด าริ 



การท าโครงงานคุณธรรม 

หลกัธรรม 
สาเหตุ 

-ปัจจยัภายใน 
-ปัจจยัภายนอก 

วธีิด าเนินการ 
วิธีแกไ้ข(pdca) 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ(จ านวนคน) 
เชิงคุณภาพ(ท าอะไรได/้เปล่ียนแปลงอยา่งไร) 

ปัญหา(ระบุส่ิงท่ีอยากแกห้รือ
ความดีท่ีอยากท า) 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 
คุณธรรมเป้าหมาย+พฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวก 

หลกัการทรงงานของ  
ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 

ช่ือโครงงาน 
(โดนใจ) 



 



 



 



 



คุณธรรมเป้าหมาย กล้าหาญ เสียสละ กตัญญู 
กลุ่ม พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก 

บริหาร พฒันางานใหท้นัสมยั ทนัเหตุการณ์ 

ม.1 มีสมัมาคารวะและใหค้วามเคารพต่อผูอ้าวโุส 

ม.2 ช่วยพฒันาคุณภาพของครู 

ม.3 แบ่งปันองคค์วามรู้ใหแ้ก่นกัเรียนและเพ่ือนครู 

ม.4 แต่งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย 

ม.5 อุทิศเวลาส่วนตวัเพ่ือปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

ม.6 เสริมสร้างภาวะการเป็นผูน้  าใหแ้ก่นกัเรียน  

การค้นหาคุณธรรมอตัลกัษณ์ โรงเรียนพชัิย 



กลุ่ม ช่ือโครงงาน 

บริหาร ส่ือสารฉบัไว ถกูใจถกูตอ้ง 

ม.1 ลกูพิชยั ยิม้ไหว ้ทกัทายกนั 

ม.2 ระบบดีสู่วินยัเยีย่ม 

ม.3 แบ่งสรร ปันความรู้ 

ม.4 ลกูพิชยั งามอยา่งไทย ในยคุ 4.0 

ม.5 เรียน เล่น นอกเวลา 

ม.6 ศกัยภาพผูน้ า ลกูพิชยั หวัใจนกัรบ 

โครงงานคุณธรรม 
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น าเสนอ
โครงงาน
คุณธรรม 



กระบวนการท่ีแสดงออกถึง 
1. ช่ืนชมความดี 
2. แชรค์วามดี 
3. เชียรค์วามดี 
4. ช้อปป้ิงความดี 



โครงงานคณุธรรม ประกอบด้วย 

 1.ช่ือโครงงาน 

 2.ความส าคญัของปัญหา 

 3.วตัถปุระสงค ์

 4.กลุ่มเป้าหมาย 

 5.แผนการด าเนินโครงงาน 

 6.งบประมาณ 

 7.พระราชด ารสั/ค าสอน/หลกัธรรมท่ีน ามาใช้ 

 8. ตวัช้ีวดัท่ีจะใช้ในการประเมินผล 

            9. ผูร้บัผิดชอบโครงงาน 



 



 



 



โครงงานคุณธรรม 
ช่วงทีง่ดงาม ทีสุ่ดของ ทุกโครงงาน  

คอื  ช่วงความไม่ส าเร็จ 
 เป็นช่วงของการฝ่าฟันปัญหา อุปสรรค ความ
ยากล าบากเผชิญกบัความขดัแย้ง ก้าวข้ามความขดัแย้งได้ 
จะเกดิความรู้สึกผูกพนั เกดิความเป็นเจ้าของและความ
รับผดิชอบ 



คุณธรรม 

การสร้างความรู้สึกมส่ีวนร่วมเป็นเจ้าของ 

คดิรเิริม่เอง 
ใกลต้วั 
งา่ยๆ 

ท าส าเร็จได ้

ปรบัปรุง 
เปลีย่นแปลง 

ลงมอืท า 
ปฏบิตังิาน

จรงิ 

ภาคภมูใิจใน
งาน 

(ส าเร็จ) 



ความสุข 



ความสุขไม่ได้อยู่ทีเ่รา 
ไม่มีปัญหา 

แต่...อยู่ทีเ่ราสามารถ 
แก้ไขปัญหาได้ 




