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บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  อ าเภอบา้นกรวด  จังหวัดบุรีรัมย ์
ที่      ..................../2563                       วันที่    11  กันยายน  พ.ศ. 2563 
เรื่อง  รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 
 ตามทีง่านโรงเรียนคุณธรรม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรยีน
โนนเจริญพิทยาคม  ได้ด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมตามคุณลักษณะ  5 ประการของนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  คือ  
ทักษะกระบวนการคิด  มีวินยั  ซื้อสัตย์  อยู่อย่าพอเพียง  และมจีิตสาธารณะ   
 บัดนี้งานโรงเรียนคุณธรรม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  ได้ด าเนิน
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   จึงรายงานผลการด าเนินการดังนี้ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
    ลงชื่อ .......................................... ผู้รายงาน 
                  (นางล ายง  เครือค า) 
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เปน็การด าเนินงานเพื่อ
สืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตาม
พระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม 
โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพืน้ฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการ
พัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ้าเป็นต้องด าเนินการ จัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อพัฒนา
โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้นกัเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัว
ดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรที่ท้างานด้าน
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท้าได้ง่าย เป็นการ
ลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และสามารถเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรม
สามารถน้าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่
จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่ง
นับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน  ได้อย่างยั่งยืนความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด าเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ  ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตาม
นโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาส าหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีก
ทั้งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเพื่อให้เยาวชนทุกคน มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กบัเยาวชนของชาติจ้าเป็นต้อง
ด าเนินการ จัดท า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพือ่พัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียน 
ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  รูปแบบของ
โรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท้าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่ า แต่ได้ก าไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียน คุณธรรมสามารถน้าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่
ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน 
“ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพิ่มขึ้น” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน  ได้อย่างยั่งยืน 
 เพื่อเป็นการสืบสานศาสตร์พระราชา  สนองพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่  9  และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  10  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมจึงได้
จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมความพอเพียง  กตัญญู  ซื่อสัตย์สจุริต ความรับผิดชอบ  และอุดมการณ์คุณธรรมให้
นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการ 
 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตและประยุกต์ใช้ทักษะชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  
3. เป้าหมาย 
  6.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   -  นักเรียนตัวแทนห้อง  ห้องละ  3  คน  จ านวน  54  คน 
   -  นักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  จ านวน  10  คน 
   -  ขยายผลสู่นักเรียนทุกคน 
  6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาและความเป็นมาของโครงการ  
   - ผู้บริหาร  ครูบุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียนทุกคน  มีคุณธรรมความพอเพียง  กตัญญู  ซื้อ
สัตย์สุจริตรับผดิชอบและมีอุดมการณ์คุณธรรม  มีความพงึพอใจในการท าความดีและสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรม
ได ้    
4. ระยะเวลาด าเนนิงาน 
 วันที่  29 – 30  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2563     
5. สถานที่ด าเนินการ         
 ณ  โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม   อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย ์
6. จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี ้
   -  นักเรียนตัวแทนห้อง  ห้องละ  3  คน  จ านวน  54  คน 
   -  นักเรียนแกนน าโรงเรียนคุณธรรม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  จ านวน  10  คน 
   -  ขยายผลสู่นักเรียนทุกคน 
7. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 

ผลการด าเนนิงานตามขั้นตอน PDCA หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 
ขั้นวางแผนงานตามกิจกรรม(Plan) 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน 
2. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 

โครงการ 
ภาพ 
ก าหนดการ 

ขั้นด าเนินการตามกิจกรรม (Do) 
4. ด าเนินการจัดกิจกรรม  ตามก าหนดการด าเนินกิจกรรม 

ภาพ 

ขั้นประเมินผลการด าเนินงาน (Check) และปัญหา/อุปสรรค 
5. ประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนด 

รายงาน 

ขั้นพัฒนา  แนวทางการปรบัปรุง  แก้ไข(Action) 
6. สรุปผลการด าเนินงานโครงการและรายงานผู้เกี่ยวข้อง 

รายงาน 

8. ผู้รับผิดชอบ 
 หัวหน้ากิจกรรม  นางล ายง  เครือค า 

   ผู้ร่วมงานกิจกรรม นายนราวิชญ์  สีสุราช  นายนพรัตน์  จรูญประโคน 
9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 
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10. ผลที่ได้รับ 
 1. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาและความเป็นมาของโครงการ  
 2. ผู้บริหาร  ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน  มีคณุธรรมความพอเพียง  กตัญญู  ซื้อสัตย์
สุจริตรับผิดชอบและมีอุดมการณ์คุณธรรม  มีความพึงพอใจในการท าความดีและสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมได ้  
11. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมนิ เครื่องมือ เกณฑ ์ ผลที่ไดร้ับ 
1. นักเรียนมคีวามรู้ความเข้าใจศาสตร์
พระราชาและความเป็นมาของโครงการ  
2. ผู้บริหาร  ครูบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนทกุคน  มีคุณธรรมความ
พอเพียง  กตัญญู  ซื้อสัตย์สจุริตรับผิดชอบ
และมีอุดมการณ์คุณธรรม  มคีวามพึง
พอใจในการท าความดีและสร้างเครือข่าย
องค์กรคุณธรรมได ้    
3. ร้อยละของความพึงพอใจในภาพรวม
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

สังเกต/บันทึก แบบสอบถาม ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 บรรลุตามเป้าหมาย    ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
 

  ลงชื่อ................................................ผู้รายงาน 
                         (นางล ายง  เครือค า) 
                                   ต าแหน่ง    คร ู 
                               11/กันยายน/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

สรุปผลการประเมินความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม  ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  

วันที่  30  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงเรียนโนนเจรญิพิทยาคม 

 

 
ประเมนิผลโดยการตอบแบบสอบถาม   จ านวน 64  คน ดังนี ้

      - คร ู    จ านวน  0  คน 
 - นักเรียน   จ านวน  57  คน 

      - คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  
ชุมชน  องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม    จ านวน  จ านวน   0  คน 
1.สรุปผลการประเมนิความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น/ความพงึพอใจ(คน) 
X̅ S.D. ระดับ 

ด้านสถานที่/สื่อเทคโนโลย ี
1. ที่ตั้งส านักงานมีความเหมาะสม สะอาด เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ 4.61 0.58 มากที่สุด 
2. มีอุปกรณ ์สื่อเทคโนโลยีทีม่ีประสิทธิภาพเพียงพอ 4.44 0.58 มาก  
3. มีการจัดป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับงานแผนและประกัน
คุณภาพ เหมาะสม สวยงาม  4.32 0.62 มาก 
ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
4. มีความรู ้ความเข้าใจงาน ให้ค าแนะน าและตอบข้อซักถามได้ตรง
ตามความต้องการ 4.55 0.65 มากที่สุด 
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ และเป็นมิตร 4.57 0.65 มากที่สุด 
6. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจปฏิบัติงาน 4.34 0.79 มาก 
7. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและการประสานงาน ส่งผลใหก้าร
ท างานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 4.36 0.80 มาก 
8. มีความจริงใจ ให้การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ปรึกษาเมื่อมีปัญหา 4.69 0.77 มากที่สุด 
ด้านการจัดระบบงาน/ขั้นตอน 
9. มีการจัดระบบงานได้ชัดเจนเป็นระบบ ติดตาม ตรวจสอบได้ง่าย 4.56 0.70 มากที่สุด 
10. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้รับ
ทราบ 4.54 0.67 มากที่สุด 
11. มีการประเมินผลการปฏบิัติงานเพ่ือน าข้อมูลไปใช้พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 4.43 0.69 มาก 
  



6 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร 
12. มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย  4.41 0.75 มาก 
13. เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น วางแผนและพัฒนางานแผนงานและประกัน
คุณภาพการศึกษา 4.48 0.63 มาก 
14. เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาวางแผน ก าหนดโครงการ จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 4.24 0.77 มาก 
15. เปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมีส่วนร่วมในการ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 4.29 0.99 มาก 

รวม 4.47 0.34 มาก 
 

จากการประเมินผล พบว่า สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นว่าเหมาะสม/พึงพอใจมากที่สุด คือ 
1. มีความจริงใจ ให้การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า ปรึกษาเมื่อมีปัญหา ร้อยละ  4.69 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
-  

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของหัวหน้างานฝ่ายที่สังกดั 

............................................................................................................................................................. 
 
                                      ลงชื่อ  ..…………………………หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
                                            (นายมิตรชัย  สิงห์วงศ์) 
 
ประเมินผลการด าเนินงาน / โครงการของหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพศึกษา 
1. ระยะเวลา 
      ส าเร็จตามก าหนด      
2. บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
      ระดับดีมาก  ระดับดี    ระดับพอใช ้ระดับควรปรับปรุง  อื่น ๆ……………………… 
3. จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร 
 เพียงพอ    ไม่เพียงพอ อื่น ๆ ไม่ใช้งบประมาณ 

4. การด าเนินโครงการปีต่อไป 
ยกเลิกโครงการ   ด าเนินการต่อเนื่อง พัฒนา / ปรับปรุงบางกิจกรรม 

 อื่น ๆ เป็นกิจกรรมที่ด าเนินในวาระที่ส าคัญ 
5. ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

ลงชื่อ…………….….….…….…...……หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
                                    (นางนิธนันท์  เครือค า) 
                     11/กันยายน/2563 
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ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
                              ลงชื่อ………………..….……….……ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

          (นางล ายง  เครือค า) 
                                   11/กันยายน/2563 

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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

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

                              ลงชื่อ………………..….……….……ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 
     (นายกิติศักด์ิ  ไทวะกิรต)ิ 

                                  11/กันยายน/2563 
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  ภาคผนวก 
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ภาพด าเนินกิจกรรม 

 
พิธีเปิดโดย  ผู้อ านวยการกิติศักดิ์  ไทวะกิรติ   

ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  ประธานเลขานุการสหวิทยาเขตประโคนชัย 

 
พิธีเปิดโดย  ผู้อ านวยการกิติศักดิ์  ไทวะกิรติ   

ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  ประธานเลขานุการสหวิทยาเขตประโคนชัย 
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2 

 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรงเรียนคุณธรรม 

 
กิจกรรมก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
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กิจกรรมก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 

 
กิจกรรมน าเสนอคุณธรรมอัตลักษณ์ 
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สรุปกิจกรรม  

 
พิธีปิด 

 

12 



5 

 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม   
ตามโครงการโรงเรียนคณุธรรม  สพฐ.  

30  สิงหาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 

             กลุ่มงานบรหิารงานบุคคล  
        โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม  อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32 

          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 


