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โครงงานสถานศกึษาคณุธรรม 

๑. ชื่อโครงงาน  ทั้งหมดแถวตรง 

๒. ที่มาและความส าคัญ  
การด าเนินชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่ในวิทยาลัย ฯ  ร่วมกับเพื่อน ๆ และครู ซึ่งเป็นสังคม

ใหญ่มากกว่าการอยู่ท่ีบ้านซึ่งเป็นสังคมเล็ก ๆ ความจ าเป็นของการอยู่ร่วมกันในสังคม คือ ทุกคนต้องมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง และการมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีวิทยาลัย ฯ ปลูกฝัง และพัฒนา
ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคน วิทยาลัย ฯ จึงมุ่งเน้นการท ากิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่กับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองใหเ้ป็นผู้มีวินัย มีรับผิดชอบตนเอง และมีจิตอาสาท่ีจะช่วยเหลือผู้อื่นมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ จึงได้เล็งเห็นความส าคัญท่ีจะให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีวินัย มี
ความรับผิดชอบ และการมีจิตอาสา จึงได้จัดท าโครงงานคุณธรรม เรื่อง “วินัยดี เริ่มท่ีตัวเรา” ในหัวข้อ “ท้ังหมดแถวตรง” 
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงการมีวินัย มีความรับผิดชอบ ในตัวเอง โดยเริ่มจากกิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง ท่ี
นักเรียน นักศึกษาปฎิบัติเป็นประจ าในทุก ๆ เช้า เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีวินัย รู้จักหน้าท่ีของตนเอง และสามารถน าไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

๓.๑ เพื่อสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง 
 ๓.๒ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักหน้าท่ีของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 
 ๔.๑ เชิงคุณภาพ  นักเรียน นักศึกษา มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวและใช้เวลาในการจัดแถวก่อนท ากิจกรรมหน้า
เสาธงน้อยลง 
 ๔.๒ เชิงปริมาณ   นักเรียน ระดับช้ัน  ปวช.  จ านวน 90  คน 
     นักศึกษา ระดับช้ัน ปวส.  จ านวน 37  คน         

  รวมนักเรียน นักศึกษา ท้ังหมด จ านวน  ๑๒๗ คน 
 

๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินงาน  
- เป้าหมายระยะยาว 

  1 ปีการศึกษา 256๒   
 
๖. วิธีด าเนินงาน (PDCA) 
   ๖.๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan)    
       - แต่งต้ังคณะทีมงานในการด าเนินงาน 

    - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
    - จัดท าแผนเพื่อขออนุมัติโครงงาน 
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๖.๒ ขั้นการด าเนินงาน (Do)   
       - รณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญของการมีระเบียบวินัยในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
       - การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง เสียงตามสาย และการบอกต่อปากต่อปาก   

- แบ่งภาระหน้าท่ีในการสังเกตพฤติกรรมการใช้เวลาในการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละวัน 
- ประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้เวลาในการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละวันแบบรายวัน 
รายสัปดาห์ และรายเดือน 

   ๖.๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)   
       - สรุปผลแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้เวลาในการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละวัน แบบรายวัน  

      รายสัปดาห์ และรายเดือน   
๖.๔ ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนา (Act)  

- น าข้อมูลจากการสรุปผลแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้เวลาในการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ 
ละวัน แบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อน ามาปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อไป 

       - จัดเตรียมท าแผนงาน  และโครงงานในปีการศึกษาต่อไป 
 
๗. งบประมาณและแหล่งที่มา 
 - งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงงาน 

 ค่าจัดท าโปสเตอร์   200  บาท 
 ค่าจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒๐๐  บาท 

รวมทั้งหมด  ๔๐๐  บาท 
 - งบประมาณสนับสนนุจากวิทยาลัยเทคโนโลยพีัทลุงบริหารธุรกิจ 
 
๘. การวัดผลประเมินผล 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการใช้เวลาในการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธง แบบรายวัน รายสัปดาห์ และราย
เดือน 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียน นักศึกษามีจิตส านึกและมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 ๙.๒ นักเรียน นักศึกษา รู้จักหน้าท่ีของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม 
 
๑๐. การน้อมน า หลักธรรม / หลักการทรงงาน (ศาสตร์พระราชา) มาใช้ในการด าเนินโครงงานทั้งหมดแถวตรง  

10.1 มงคล 38 ประการ  
        มงคล ข้อท่ี 9 มีวินัยท่ีดี  
                “การ มีวินัย มีความสามัคคี และรู้จักหน้าท่ี ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติส าคัญประจ าตัวของคนทุกคนแต่ใน

การสร้างเสริมคุณสมบัติ ๓ ข้อนี้ จะต้องไม่ลืมว่า วินัย สามัคคี และหน้าท่ีนั้นเป็นได้ท้ังในทางบวกและทางลบ ซึ่งย่อมให้คุณ
หรือให้โทษได้มากเท่า ๆ กัน ท้ัง ๒ ทาง เพราะฉะนั้น เมื่อจะอบรม จ าเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่า เป็นวินัย
สามัคคีและหน้าท่ีดี คือ ปราศจากโทษ เป็นประโยชน์ เป็นธรรม” พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี ๙) 
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ผลการท าโครงงาน 

 นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัย ฯ ตระหนักถึงการมีวินัย มีความรับผิดชอบ ในตัวเองมากขึ้น เห็นถึงความส าคัญของ
การท ากิจกรรมหน้าเสาธง รู้จักหน้าท่ีของตนเองมากยิ่งขึ้น มีระเบียบวินัยในการเข้าแถวและใช้เวลาในการจัดแถวก่อนท า
กิจกรรมหน้าเสาธงน้อยลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งจากการสรุปผลแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้เวลาในการจัดแถวก่อนการ
ท ากิจกรรมหน้าเสาธง แบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน นักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัยมากขึ้น อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 

สรุปโครงงาน 

 จากการที่นักเรียน นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรม เรื่อง “วินัยดี เริ่มต้นท่ีตัวเรา” ในหัวข้อ “ท้ังหมด
แถวตรง” ท าให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวมเพิ่ม
มากขึ้น ส่งผลให้การใช้เวลาในการเข้าแถวเพื่อท ากิจกรรมหน้าเสาธงก็น้อยลง และเมื่อนักเรียน นักศึกษาได้ปฎิบัติเป็นประจ า
ทุก ๆ วัน ก็จะท าให้เกิดความมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าท่ีของตนเอง จะท าให้เกิดเป็นนิสัย และสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 - ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   โครงงานสถานศึกษาคุณธรรม 7 
 

 
 
 
 

 
ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 

ท่ี      / ๒๕๖๒ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตาม โครงงานคุณธรรม เรื่อง “วินัยดี เริ่มได้ท่ีตัวเรา” ในหัวข้อ “ท้ังหมดแถวตรง”  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
       

 
 ด้วย คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ    ก าหนด
จัดโครงงานคุณธรรม เรื่อง “วินัยดี เริ่มได้ท่ีตัวเรา” ในหัวข้อ “ท้ังหมดแถวตรง”  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการจึงขอแต่งต้ัง  
คณะกรรมการด าเนินงานในฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   ๑.๑  นางพรศรี  หนูสง  ประธานกรรมการ 
   ๑.๒  นางธนกาญจน์ ขุนยัง  รองประธานกรรมการ 
   ๑.๓  นางจิรัฐติกาล คชเสน  รองประธานกรรมการ 
   ๑.๔  นางนิยะดา  เยียนจันทร์ รองประธานกรรมการ 
   ๑.๕  นางรัชชิกาญจน์     จันทร์เมือง กรรมการ 
   ๑.๖  นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญสุด  กรรมการ 
   ๑.๗  นางสาวฉลวยจิต    บุญพรัด   กรรมการและเลขานุการ 
   ๑.๘  นายอิทธิพงษ์ ข าจีด  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าท่ี    อ านวยการและให้ค าปรึกษา  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

   ๒.๑   นางสาวปิยะฉัตร ชูทอง  ประธานกรรมการ 
        ๒.๒   นางสาวอริสรา หวัดแก้ว รองประธานกรรมการ 
        ๒.๓   นางสาวชญากานต์ สุภาพร  กรรมการ 
        ๒.๔   นางสาวธิติวรรณ ชุมคงด า  กรรมการ 
        ๒.๕   นางสาววราภรณ์ เพชรานันท์ กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๖   นางสาวอรสา หมื่นนะ  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าท่ี   

 ๑.  จัดเตรียม  วางแผนการด าเนินการตามโครงการ    
 ๒.  ขอความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ   
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๓.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
        ๔.๑  นายพัสกร  คงแก้ว  ประธานกรรมการ 
        ๔.๒  นาพงศกร  ภาวนานุรักษ ์ รองประธานกรรมการ 
        ๔.๓  นางสาวศุภลักษณ์ อินจุ้ย  กรรมการ 
        ๔.๔  นางสาวชยิสรา ปานมา  กรรมการ 
        ๔.๕  นางสาวจิราพร บุญแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๖  นางสาวสุกัญญา คงนิน  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าท่ี   

๑. ในการท าป้ายประชาสัมพันธ์  และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบ 
  
๔.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี   ประกอบด้วย 

        ๗.๑  นางสาวอาภรณ์ บุญกลาง ประธานกรรมการ 
        ๗.๒  นางสาวปิยะฉัตร ชูทอง  รองประธานกรรมการ 
        ๗.๓  นางสาวชญากานต์ สุภาพร  กรรมการ 
        ๗.๔   นางสาวธิติวรรณ ชุมคงด า  กรรมการ 
        ๗.๕   นางสาวอรสา หมื่นนะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าท่ี   

 ๑.  จัดท าบัญชีรับ-จ่ายในโครงการ 
 ๒.  เบิกจ่ายเงินให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
๕.  คณะกรรมการฝ่ายส่ือโสตฯ  และทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 

   ๘.๑  นายพงศกร  ภาวนานุรักษ ์ ประธานกรรมการ 
   ๘.๒  นางสาวชยิสรา ปานมา  รองประธานกรรมการ 
   ๘.๓ นางสาวศุภลักษณ์ อินจุ้ย  กรรมการ 
   ๘.๔ นายพัสกร  คงแก้ว   กรรมการและเลขานุการ   
  มีหน้าท่ี   

 ๑.  จัดเตรียมวัสดุ   ส่ือโสตทัศนูปกรณ์  และติดต้ังเครื่องเสียงท่ีใช้ในกิจกรรม 
 ๒.  บันทึกภาพนิ่ง    ตลอดจนเสร็จส้ินโครงการ 
 
๖.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นางสาวปภารินท์ ด้วงฉุย  ประธานกรรมการ 

        ๙.๒  นางสาวอรพินท์ ฤทธิรงค์  รองประธานกรรมการ 
        ๙.๓  นางสาวธิติวรรณ ชุมคงด า  กรรมการ 
        ๙.๔  นางสาวสุกัญญา คงนิน  กรรมการ 
        ๙.๕  นางสาววราภรณ์ เพชรานันท์ กรรมการและเลขานุการ 
   ๙.๖  นางสาวปิยะฉัตร ชูทอง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าท่ี    
 ๑.  จัดเตรียมแบบประเมินผล / แบบสังเกตการณ์ 
 ๒.  สรุปรายงานการประเมินผล  และสรุปรายงานการจัด กิจกรรมรายงานต่อสถานศึกษา 
 ๓.  สรุปข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม 
 
 
ท้ังนี้  ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ                    

เพื่อให้เกิดผลดีแก่สถานศึกษาต่อไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
     
                                                                     ลงช่ือ........................................................ 

      (นางสาวปิยะฉัตร  ชูทอง) 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
แบบสังเกตการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธง (แบบรายสัปดาห์) 

โครงงานคุณธรรม “ทั้งหมดแถวตรง” 
 

วันที่  เดือน       พ.ศ.             ถึง  วันที่    เดือน         พ.ศ.        
 

วัน/เดือน/ป ี
การจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

ผู้ตรวจ หมายเหตุ 
นาที ร้อยละ 

 
วันจันทร ์

......./......./…….. 
 

    

 
วันอังคาร 

......./......./…….. 
 

    

 
วันพุธ 

......./......./…….. 
 

    

 
วันพฤหัสบดี 

......./......./…….. 
 

    

 
วันศุกร์ 

......./......./…….. 
 

    

 
สรุปแบบรายสปัดาห์   
สรุป ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดต่อสัปดาห์…………………นาที คิดเป็นร้อยละ.................. 
สรุป ระยะเวลาการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธงทั้งหมดต่อสัปดาห์…………………นาที คิดเป็นร้อยละ.................. 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 
แบบสังเกตการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธง (แบบรายเดือน) 

โครงงานคุณธรรม “ทั้งหมดแถวตรง” 
 

ประจ าเดือนเดือน         พ.ศ.        
 

สัปดาห์ที่ 
การจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 

ผู้ตรวจ หมายเหตุ 
นาที ร้อยละ 

 
สัปดาห์ที่ ๑ 

 
จ านวน …………… วัน 

 

    

 
สัปดาห์ที่ ๒ 

 
จ านวน …………… วัน 

 

    

 
สัปดาห์ที่ ๓ 

 
จ านวน …………… วัน 

 

    

 
สัปดาห์ที่ ๔ 

 
จ านวน …………… วัน 

 

    

 
สรุปแบบรายเดือน   
สรุป ระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมดต่อเดือน…………………นาที คิดเป็นร้อยละ.................. 
สรุป ระยะเวลาการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธงทั้งหมดต่อเดือน…………………นาที คิดเป็นร้อยละ.................. 
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รายงานผลการด าเนนิงานโครงงานพัฒนาโรงเรยีนคณุธรรม 

วิทยาลัยเทคโนโลยพีทัลุงบรหิารธุรกิจ  อ าเภอเมือง  จังหวดัพทัลงุ 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 

 

1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานศึกษา 
วิทยาลัย      เทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ                                                                                   . 
ท่ีอยู่  เลขท่ี       72         ตรอก/ซอย                -                 .ถนน     ไชยบุรี                                 . 
แขวง/ต าบล         คูหาสวรรค์            อ าเภอ            เมืองพัทลุง              จังหวัด        พัทลุง              .  
รหัสไปรษณีย์        93000          โทรศัพท ์        0 7467 3641         โทรสาร     0 7461 6211     . 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 
๑. ภูมิหลัง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ มีวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจน มีความสอดคล้องกับนโยบายและทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคมตลอดเวลา โดยมีโครงสร้างในการบริหาร 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายพัฒนากิจการ ฝ่าย
บริหารทรัพยากร และ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีการก าหนดขอบข่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบและภาระงานท่ีชัดเจน ใน
ด้านของผู้บริหาร ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกสายงาน อีกท้ังในด้านครู
และบุคลากรทางการศึกษานั้น มีจ านวนท่ีเพียงพอและมีวุฒิการศึกษาตรงตามรายวิชาท่ีสอน มีศักยภาพ ความรู้ 
ความสามารถสูง มีการท างานเป็นทีม และมีผลงานปรากฏชัดเจน อีกท้ังยังมีความรู้ ความเข้าใจในการน าส่ือเทคโนโลยีมา
ประยุกต์กับการปฏิบัติงาน อุปกรณ์การเรียนมีเพียงพอและครบตามจ านวนสัดส่วนของผู้เรียน 

ปัจจุบันวิทยาลัย ฯ ได้มีนโยบายในการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมลงลึกสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียน 
เน้นให้ครูเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมต้นแบบ เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนักศึกษา สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเน้น การสอดแทรกคุณธรรมอย่างแยบยล และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันท ากิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
พัฒนากระบวนการคิดและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติโครงงานคุณธรรมและบูรณาการกับกิจกรรมอื่น 
ๆ ของวิทยาลัย ฯ 
 
๒. บริบทเบื้องต้นของสถานศึกษา  
 สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง สภาพแวดล้อม 
  วิทยาลัย ฯ มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ี ลานคอนกรีตส่วนหนึ่ง อีก
ส่วนหนึ่งเป็นพื้นท่ีบริเวณพื้นดินและสนามหญ้า มีพันธุ์ไม้ยืนต้นท่ีให้ อากาศบริสุทธิ์พอสมควร มีอาคารเรียนท่ีสามารถใช้งาน
เต็มรูปแบบ 
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 บรรยากาศของวิทยาลัย 
  วิทยาลัยต้ังอยู่ในเขตใจกลางชุมชน มีสภาพบรรยากาศดี การจราจรค่อนข้างติดขัดในช่วงเช้า เพราะเป็น
พื้นท่ีอยู่ใกล้กับส านักงาน โรงเรียนท้ังภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก  ระหว่างสัดส่วนนักเรียน นักศึกษากับอาคาร และ
ห้องเรียน เพียงพอ 
  
 สภาพชุมชนใกล้เคียง 
  สภาพชุมชนท่ีใกล้เคียง เป็นบริบทสังคมเมือง เป็นเมืองขนาดใหญ่ท่ีมีความหนาแน่นของผู้คนสูง มีบริษัท 
ห้างร้านของเอกชนท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียน  รวมถึงมีร้านอินเทอร์เน็ต
ท่ีบริการช่ัวโมงเล่นเกมส์ ซึ่งใกล้เคียงกับวิทยาลัย  เพราะวิทยาลัย ฯ อยู่ในเขตเทศบาล ใกล้กับตลาด ร้านค้า วัด  และ
ชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ ส่วนใหญ่เป็นผู้พักอาศัยตามห้องเช่า อาคารพาณิชย์ และบ้านเรืองท่ี ปลูกสร้างแบบช่ัวคราว 
 
 สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของวิทยาลัย 
  ด้านนักเรียน นักศึกษา เนื่องจากวิทยาลัย ฯ มีจ านวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และนักเรียน นักศึกษามาจาก
หลากหลายท้องท่ีมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ห่างไกลและเป็นพื้นท่ีนอกเขตบริการของโรงเรียนท่ีประสงค์เข้ามา เ รี ย น  จึ ง เ ป็ น
สาเหตุท่ีส าคัญประการหนึ่ง ท่ีท าให้พฤติกรรมการมีจิตอาสาเปล่ียนไป เพราะนักเรียน นักศึกษาบางส่วนท่ีห่างไกลเดินทาง
มาวิทยาลัย ฯ ไม่ทันเวลา หรืออาจจะละเลยในเรื่องคุณธรรมหลายด้าน อาทิ การตรงต่อเวลา ระเบียบวินัยของตนเองและ
วิทยาลัย ฯ การมีจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย ฯ 
 
๓. การด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม 
 เป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 
  ตัวชี้วัด/ตัวบ่งช้ีพฤติกรรม คุณธรรมเป้าหมาย ผู้อ านวยการ/ครู/บุคลากร 
   นักเรียน ทางการศึกษา การปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวัน ความรับผิดชอบต่องานหรือ  
 ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย (บ้าน วัด  โรงเรียน)  
   - การตรวจงานของนักเรียน  เข้าเรียนสม่ าเสมอ เข้าเรียนตรงเวลา ความรับผิดชอบ  
  อย่างละเอียดถี่ถ้วนต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 
   - ครูเข้าสอนตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อการกระท าท่ีเกิด  
   - มีจิตอาสา และอุทิศตนอย่าง จากตนเอง เต็มก าลังต่อหน้าท่ี มีจิตอาสา มีความเสียสละ            
                                 และเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  
   - การลงเวลาปฏิบัติงาน 
   - มีวินัยในตนเอง และมีความตรงต่อเวลา  
   - การแต่งกาย ให้เหมาะสมกับความเป็นครู 
   - มีความอ่อนน้อมถ่อมตน   
   - ปฏิบัติตนตามระเบียบและ เคารพผู้อาวุโส (ยิ้ม ไหว้ ทักทาย)     
   - ให้การดูแลนักเรียนท่ัวถึงเน้น  
   - ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้มีความประหยัด มัธยัสถ์รู้จักการ
  ออม  
   - วางมาตรฐานการด าเนินงาน  
   - รัก หวงแหนช่ือเสียงของวิทยาลัย  ดูแลรักษาความสะอาดในวิทยาลัย 
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4. วิธีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 4.๑ การสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
  วิทยาลัย ฯ ได้จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ร่วมกับโรงเรียนแกนน าเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรม
กับวิทยาลัยภายในจังหวัดพัทลุง 
 4.๒ การสร้างแกนน า 
  วิทยาลัย ฯ ได้จัดให้มีการอบรม พัฒนา โครงงานคุณธรรม โดยมีคณะครูและบุคลากรในวิทยาลัย ฯ เป็น
ผู้ด าเนินการสร้างแกนน าเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา ห้องเรียนละ ๒ คน และจัดอบรมนักเรียน นักศึกษาแกนน า เพื่อ
เผยแพร่โครงงานคุณธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกคนในวิทยาลัย ฯ 
 4.3 ประชุมระดมความคิด 
  - การก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
   แกนน าเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย ฯ ร่วมกันประชุม และก าหนดอัตลักษณ์
วิทยาลัย ฯ คุณธรรม โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อ านวยการวิทยาลัย ฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ
ครูแกนน าเป็นผู้น าในการด าเนินงาน ซึ่งอัตลักษณ์คุณธรรมของวิทยาลัย ฯ คือ “มีวินัย ใจอาสา รู้รับผิดชอบ” 
  - การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
   เกิดจากการระดมความคิดของผู้บริหาร คณะครู  และ นักเรียน นักศึกษา ท่ีประชุม
คณะกรรมการ สถานศึกษาคุณธรรมในการก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย โดยมีโดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ รองผู้อ านวยการ
วิทยาลัย ฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครูแกนน า จากนั้นจึงได้จัดท าเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 4.4 การจัดท าตารางคณุธรรมอัตลักษณ์ 
  เกิดจากการระดมความคิดของผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา  ท่ีประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาคุณธรรมในการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน จากนั้นจึงได้จัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
 
๕. การก าหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 

วิธีด าเนินงาน (PDCA) 
   ๕.๑ ขั้นตอนการวางแผน (Plan)    
       - แต่งต้ังคณะทีมงานในการด าเนินงาน 

    - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
    - จัดท าแผนเพื่อขออนุมัติโครงงาน 

๕.๒ ขั้นการด าเนินงาน (Do)   
       - รณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความส าคัญของการมีระเบียบวินัยในการท ากิจกรรมหน้าเสาธง 
       - การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง เสียงตามสาย และการบอกต่อปากต่อปาก   

- แบ่งภาระหน้าท่ีในการสังเกตพฤติกรรมการใช้เวลาในการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละวัน 
- ประเมินแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้เวลาในการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละวันแบบ
รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 

   ๕.๓ ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check)   
       - สรุปผลแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้เวลาในการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธงในแต่ละวัน แบบ
รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน   
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๕.๔ ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนา (Act)  
- น าข้อมูลจากการสรุปผลแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้เวลาในการจัดแถวก่อนการท ากิจกรรมหน้าเสาธงใน
แต่ 
ละวัน แบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เพื่อน ามาปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ต่อไป 

       - จัดเตรียมท าแผนงาน  และโครงงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

คุณธรรม
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (จ าแนกตามกลุ่ม) 

ผู้บริหาร ครู อาจารย์ 
บุคลากรและ
เจ้าหน้าที ่

ผู้เรียน 

1. มีวินัย 
Discipline 

- ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- แต่งกายสุภาพ 

- มาปฏิบัติงานตรงเวลา 
- เข้าสอนตรงเวลา 
- ส่งงานตามเวลาท่ี
ก าหนด 
- แต่งกายสุภาพ 

- มาปฏิบัติงานตรง
เวลา 
- แต่งกายสุภาพ 
-  ส่งงานตามเวลาท่ี
ก าหนด 

- การเข้าแถวหน้าเสาธง 
- การเข้าเรียนตรงเวลา 
- การแต่งกายถูก
ระเบียบ 

2. ใจอาสา 
Volunteer 

- เข้าเย่ียมและให้
ก าลังใจทุก ๆ
กิจกรรม 

- ช่วยเหลืองานวิทยาลัย
อย่างเต็มท่ี 

- ช่วยเหลืองาน
วิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 

- ดูแลรักษาความสะอาด
ท้ังภายในและภายนอก
วิทยาลัย รวมท้ังอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมบวรชน 
- ทุกชมรมวิชาชีพ ฯ มี
กิจกรรมบริการชุมชน 

3. รู้รับผิดชอบ 
Responsible 

- นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- ส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย
ทุกครั้ง 
- ติดตาม ดูแลนักเรียน 
นกัศึกษา 

- ปฏิบัติหน้าท่ีเต็ม
ความสามารถ 
- ดูแลวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ 

- เก็บภาชนะและขยะท่ี
ใช้แล้วให้ลงถังขยะท่ี
วิทยาลัยจัดให้ 
- เข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรมตามท่ีวิทยาลัย
ก าหนด 
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การเป็นแบบอยา่งที่ดี 
 การด าเนินโครงงานท่ีผ่านมา เน้นให้ผู้เรียน มีระเบียบวินัยในการเคารพกฎระเบียบของวิทยาลัย และพัฒนาตนเอง
ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ต่อการพัฒนาคุณธรรม 
 การด าเนินการท่ีผ่านมา วิทยาลัยได้จัดบรรยากาศภายในวิทยาลัย ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาคุณธรรม อาทิ การตีเส้นจราจร เพื่อให้นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ การติดสต๊ิกเกอร์ลูกศรท่ีบันไดของ
แต่ละช้ัน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเดินขึ้น ลง ให้ถูกทาง และเป็นประโยชน์ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 
 
การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน 
 มีการบูรณาการคุณธรรมน าไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีด้านความระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ และมีใจอาสา เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตใต้ส านึกของนักเรียน นักศึกษา 
 
การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมอาสาพัฒนา บ าเพ็ญประโยชน์ 
และกิจกรรมบวรชน เป็นกิจกรรมในการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมน าไปสู่การปฏิบัติตนของนักเรียน นักศึกษาได้อย่าง
ชัดเจน 
 
๖. เคร่ืองมือส าคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 
 การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งวิทยาลัย เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน 
  ในการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมนั้น ผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการ และ อาจารย์แกนน า 
คณะครู อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าท่ี  และหัวหน้าโครงงานศถานศึกษาคุณธรรม ได้มีการช้ีแจงนโยบาย วิธีปฏิบัติ และการ
ด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อให้มีทิศทางการด าเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  - การสร้างแกนน า(ครู-นักเรียน)เพื่อเป็นหัวขบวนในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
   วิทยาลัย ฯ ได้มีการอบรมครู และนักเรียนให้มีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนา โรงเรียน
คุณธรรมเพื่อให้ ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  - การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยนิเทศอาสาของ อศจ. พัทลุง 
   การนิเทศ ติดตาม และหนุนเสริมวิทยาลัยให้มีการด าเนินการตามโครงการพัฒนา  
  สถานศึกษาคุณธรรมนั้น เป็นไปอย่างดี ทางฝ่ายคณะกรรมการผู้นิเทศ และวิทยาลัยได้  
  แลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นอย่างดี และมีประโยชน์ยิ่งในการพัฒนางานต่อ ๆ ไป 
  - การส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
   ผู้อ านวยการวิทยาลัย ได้มีนโยบายในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและบุคลากร ทาง 
  การศึกษาของสถานศึกษาท่ีเป็นผู้อุทิศก าลังกาย ก าลังสติปัญญา ก าลังใจให้แก่การด าเนินงาน  
  โครงงานพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมท่ีเป็นท่ีประจักษ์ และได้รับการเสนอช่ือหรือได้รับการ 
  ยอมรับ จากครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัย 
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  - การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
   คณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรม ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นการด าเนิน  
  กิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม โดยกระจายอ านาจให้กับ 
  ทุก ระดับช้ันเป็นผู้น าเสนอข้อมูลและน าเสนอแนะ เสนอแนวคิดร่วมกันในการปรับปรุง หรือ 
  พัฒนางานใน โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
  - การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน : AAR 
   ในการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการพฒันา โรงเรียน 
  คุณธรรม คณะกรรมการโครงการโรงเรียนคุณธรรม ได้ส่งคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม 
  - การประชาสัมพันธ์ 
   วิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์กระบวนการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม วิธีปฏิบัติ 
  และผลการด าเนินงานโครงงานพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม โดยตลอด และได้รับค าช่ืนชมจาก 
  หน่วยงานภายนอกเสมอ 
 
๗. ผลการด าเนินงาน (โดยภาพรวมทั้งผลโดยตรงและผลพลอยได้) 
 - ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน 
  นักเรียน นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ               
ในการช่วยเหลือผู้อื่น สังคม มีน้ าใจ มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
 - ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู 
  ครูมีความสุขท่ีเห็นนักเรียน นักศึกษา อยู่ในระเบียบวินัยของวิทยาลัย  ความพยายามของครู ท่ีมีต่อ
นักเรียนและต้องการพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย 
 - ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
  ผู้บริหารเข้าใจในกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอย่างลึกซึ้ง  และพยายามขับเคล่ือน
 กระบวนการเชิงลึกในเชิงของการปฏิบัติอยู่เสมอ เพื่อความส าเร็จของวิทยาลัยเด่นชัด มีท้ังกิจกรรม ครอบครัว
คุณธรรม ห้องเรียนคุณธรรม คือ  ความมีคุณธรรม สอดคล้องกับค าขวัญของการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมท่ีว่า  
“ความรู้ คู่คุณธรรม” 
 
๘. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
 การร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจกันอย่างจริงจัง จะเป็นแรงผลักดันส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมต่อไป 
ดังนั้นการสร้างกลยุทธ์ท่ีส าคัญ หรือการท าความเข้าใจและการสร้างศรัทธา ในการด าเนินโครงงานสถานศึกษาคุณธรรม     
ให้มาก 
 
 
 
       ลงช่ือ....................................................ผู้รายงาน 
                                                                                   (นางนิยะดา  เยียนจันทร์) 
                                                                          หัวหน้าฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นกัศึกษา 
 

 


