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บทน า 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียนใน
สังกัด โดยร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ซ่ึง
ด าเนินการในลักษณะโรงเรียนคู่ขนาน เพ่ือพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม ด้วยความมุ่งม่ันที่จะสนองพระ
ราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในการ
ส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นใน โรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง และพระบรมรา
โชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ                
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี1 (บ้านเก่าวิทยา) จึงได้ศึกษารูปแบบ
การด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ  
 ในการด า เนินงานโ รงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1            
(บ้านเก่าวิทยา) ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากต้นสังกัด ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนักให้ความส าคัญต่อ
สถาบันการศึกษาที่เป็นส่วนส าคัญในการหล่อหลอมให้คนเป็นคนดีโดยสมบูรณ์ อีกทั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้น าชุมชนได้ให้ความร่วมมือในการริเริ่มกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้มี
เจตนารมณ์เดียวกัน คือมุ่งหวังที่จะช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง  ทางโรงเรียนได้เริ่มด าเนินการใน        
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงยังอยู่ในระยะด าเนินการ จึงขอรายงานความคืบหน้าของการด าเนิน
กิจกรรม เพ่ือน าปัญหาหรือปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการด าเนินงาน มาพัฒนากิจกรรมดังกล่าวต่อไป 
 
 
        นางสาวสุภาพรรณ  รัตนพรชัย  
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ส่วนท่ี 1  
ข้อมูลท่ัวไป 

ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 
โรงเรียนมีพ้ืนที่ 40 ไร ่
  

1. ประวัติความเป็นมาโรงเรียน 
           โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จัดต้ังขึ้นในปีการศึกษา 2433 
เปิดท าการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2433 ซ่ึงในระยะแรก
อาศัยอาคารเรียนในโรงเรียนวัดบ้านเก่า เป็นโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   
โดยมี นายสนั่น  คล้ายเจ๊ก ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ในปีแรกที่เปิดท าการสอนมีนักเรียนจ านวน 31 
คน ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์ใช้ที่ดิน ก านันเนียม  พูนทอง อดีตก านันต าบลบ้านเก่า โดยมอบเอกสาร     
การใช้ที่ดิน สปก.4-31 ที่ 1/2439 ประมาณ 40 ไร่ เป็นสถานที่ ต้ังโรงเรียนบ้านเก่าวิทยา เม่ือวันที่ 29 
ตุลาคม พ.ศ. 2428 ในปีงบประมาณ 2433 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้างอาคาร
เรียนชั่วคราว จ านวน 2 หลัง และได้ย้ายสถานที่เรียน มาเรียนในอาคารที่สร้างขึ้น ต่อมาสร้างอาคารเรียน
เบ็ดเสร็จ ก ข ค แล้วเสร็จ จึงได้ย้ายไปเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่ เม่ือภาคเรียนที่ 2  พ.ศ. 2434 ได้รับ
อนุมัติให้เปิดท าการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2438 ต่อมาเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2440 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาได้ถ่ายโอนการจัดการศึกษาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี    
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ชื่อว่า โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) ต้ังแต่วันที่ 24  พฤษภาคม 2442 เป็นต้นมา 
 
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
 1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา สิบเอกวิเชษฐ์  ทัณกาศ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  สาขาบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 064 - 9443241 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ต้ังแต่ 8  มกราคม 2461 จนถึงปัจจุบัน     
เป็นเวลา 4 เดือน 
 2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานต าแหน่ง)  จ านวน  ........4......... คน 
   2.1 ชื่อ-สกุล นางอัมพา  ช านาญราช วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา  โทรศัพท์ 094 – 3904419 รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ) 
บริหารแผนและงบประมาณการเงิน 
   2.2 ชื่อ-สกุล นางสาวลัดดาวัลย์  เอกจิต วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 097 – 1444614  รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ) 
บริหารงานวิชาการ 
   2.3 ชื่อ-สกุล นางสาวนพสร  ยางจิตร วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 081 – 936149  รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ) 
บริหารงานทั่วไป 
   2.4 ชื่อ-สกุล นายจันตรี  บุญเฮี๊ยะ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สาขาการบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 087 – 0363329  รับผิดชอบฝ่าย (ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอ าเภอจีน) 
  
3. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน  
 3.1  ข้าราชการครู/พนักงานครู 
     

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้/
ชั้น 

ภาระ
งานสอน  
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ช่ัวโมง  
ที่เข้ารับ  

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

1 นายจักรกฤษณ์  
กุลวัฒนสุวรรณ 

44 28 อันดับคศ .3 การศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

พลศึกษา พลศึกษา 18  

2 นางณิศศา นภาส์ณัฐ 41 24 อันดับคศ.3 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

14  

3 นางประนอม  
เพียรพล 

48 23 อันดับคศ.3 การศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

ภาษาไทย ภาษาไทย 19  

4 นางสาวเพ็ญศรี  
เซ่ียงว่อง 

46 18 อันดับคศ.3 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 21  

4 นางกนกวรรณ บุพศิริ 44 11 อันดับคศ.3 ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

การงาน
อาชีพฯ 

16 34 

6 นางสาวณปภัช  
มูลรักษา 

38 14 อันดับคศ.2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง  
ประเทศ 

24 4 

7 นางถิรดา  
จาบประโคน 

48 12 อันดับคศ.2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย ภาษาไทย 27 7 

8 นางผ่องรัตน์  
เพ็งประเดิม 

40 16 อันดับคศ.2 การศึกษาบัณฑิต คหกรรม การงาน
อาชีพฯ 

17  

9 นางสาวมัทนา  
แป้นรอด 

39 14 อันดับคศ.2 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ ภาษาต่าง 
ประเทศ 

24 21 

10 นางสาวสุภาพรรณ 
รัตนพรชัย  

42 12 อันดับคศ.2  การศึกษาบัณฑิต  สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 20 34 

11 นางสาวอ าไพ ทวีบุญ 41 14 อันดับคศ.2 วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ชีววิทยา  วิทยาศาสตร์ 26 49 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้/
ชั้น 

ภาระ
งานสอน  
(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ช่ัวโมง  
ที่เข้ารับ  

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน) 

12 นางสาวณัฐนันท์ 
 เช้ือค าวปพันธ์ 

44 9 อันดับคศ.2 ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.) 

การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ 22 46 

13 นางนิตยา  
ธรรมประโชติ 

39 44 อันดับคศ.3 การศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 27 42 

14 นางทายิกา แผนกุล 34 12 อันดับคศ.2  ครุศาสตรบัณฑิต  คอมพิวเตอร์ การงาน
อาชีพฯ 

22  

14 นายนิคม  พิริยะเมธี 41 12 อันดับคศ.2  ครุศาสตรบัณฑิต  พลศึกษา พลศึกษา 22 28 
16 นายค ารณ งามยิ่ง 33 6 อันดับคศ.1  ศศบ.  การพัฒนา

ชุมชน 
สังคมศึกษาฯ 26  

17 นายรุ่งโรจน ์  
ครุฑวงศ์ 

46 7 อันดับคศ.1  ครุศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ทางการศึกษา  

การงาน
อาชีพฯ 

22  

18 นางสาวหนึ่งฤทัย  
เพียรพล 

34 6 อันดับคศ.1  ครุศาสตรบัณฑิต  เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ทางการศึกษา  

การงาน
อาชีพฯ 

21  

19 นายอดุลย์ แจ่มแจ้ง 40 6 อันดับคศ.1  ครุศาสตรบัณฑิต  พลศึกษา  พลศึกษา 17  
20 นายอานนท์  ธัญญา 41 7 อันดับคศ.1  วิทยาศาสตร

บัณฑิต 
 วิทยาศาสตร์
การกีฬา(การ
ฝึกและการ
จัดการกีฬา) 

พลศึกษา 16 28 

21 นายพิษณุ ถิ่นทุ่งทอง 37 3 อันดับคศ.1 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา พลศึกษา 19  
22 นายพิสิษฐ์ กุลจิตติรังษี  34 3 อันดับคศ.1 ครุศาสตรบัณฑิต ดนตรีคีตศิลป์

ไทย 
ศิลปะ 29  

23 นางวลัยภรณ์ วัยวัฒนะ 42 3 อันดับคศ.1 ครุศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

กิจกรรม
นักเรียน 

21 21 

24 นายไพบูลย์ เด่นสว่าง  36 1 ปี ครูผู้ช่วย  ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาต่าง 
ประเทศ 

16 14 

24 นางสาวนฤมล อุดมผล  25 1 ปี 4 
เดือน 

ครูผู้ช่วย  ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 30  

26 นายพงศ์พันธ์ุ  
พรมจรรย์  

25 6 เดือน  ครูผู้ช่วย  ครุศาสตรบัณฑิต เคมี วิทยาศาสตร์ 28   

27 นางสาวนิภาพร  
อุ่นวิเศษ  

26 3 เดือน  ครูผู้ช่วย  ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 24  

28 นายธนะศานต์   
มาตรเล่ียม 

25 3 เดือน  ครูผู้ช่วย  ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 25  
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 3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าท่ีสอน) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
งาน 

วุฒิ สาขาวิชา 
สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ชั้น 

จ้างด้วยเงิน  

ภาระงาน
สอน  

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

จ านวน
ชั่วโมง 
ที่เข้ารับ 

การพัฒนา 
(ปีปัจจุบัน)  

1 นางสาววรรณธิดา 
เพชรปานกัน 

29 6 ปี คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ม.2 รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

29  

2 นางภคนันท ์
อรุณลักษณ์ 

42 4 ปี คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ม.3 รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

24  

3 นางสาวนิชนันท์   
ศรีราจันทร์ 

28 4 ปี คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ม.1 รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

19  

4 นางสาววราภรณ์  
อินทสวาท 

28 3 ปี คบ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา/ม.3 รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

24  

4 นายเอกชัย  
นวลจันทร์ 

49 10 ปี คบ. พลศึกษา พลศึกษา/ม.1 รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

20 7 

6 นายธนพัฒน์ เมฆวัล 29 6 ปี คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.4 รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

28  

7 นางสาวนวลจันทร์   
พันเจริญ 

29 6 ปี คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/ม.3 รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

27 42 

9 นางสาวชลดา  
มลิวัลย์  

29 6 ปี คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ 
ม.3 

รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

21 14 

10 นางสาวฐานมาศ   
ศรีทันรัตน์ 

26 3 ปี คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ 
ม.6 

รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

18  

11 นางสาวสุวรรณา   
เซ่ียงหลิว 

27 4 ปี ป.
บัณฑิต 

ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์/ 
ม.6 

รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

24 14 

12 นางสาวกานต์ธีรา  
พนาวันสุทธิศาล  

29 2 ปี คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ 
ม.1 

รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

19  

14 นางสาวอรวรา    
ช่างเจริญ 

26 2 ปี คบ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์/ 
ม.2 

รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

27  

17 นางสาวอโนทัย 
พวงมณี 

27 3 ปี คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.1 รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

24  

18 นางสาวเบญจมาศ  
เหมือนเทียน 

26 3 ปี คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย/ม.3 รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

21  

19 นางสาวจิราพร 
ดิษผล 

27 1 ปี คบ. นาฎศิลป์ นาฎศิลป์/ม.3 รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

14  

21 นางสาวบุษยา    
ยิ่งทวี 

30 4 ปี คบ. ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ภาษาตา่งประเทศ/
ม.3 

รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

28  

22 นางสาวภัสสร  
พรหมมา 

26 2 ปี คบ. ภาษาต่าง 
ประเทศ 

ภาษาตา่งประเทศ/
ม.4 

รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

24  
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3.3  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน  
1 นายดิลก  สงบจิต 41 ลูกจ้างประจ า มัธยมศึกษาตอนปลาย  - พนักงานขับรถ  
2 นายมนตรี  ผลดี 48 ลูกจ้างประจ า มัธยมศึกษาตอนต้น  - พนักงานขับรถ  
3 นางสาวสุปราณี  

บัวบาน 
27 ข้าราชการธุรการ บัญชีบัณฑิต บัญชี ธุรการ  

4 นางสาวจิราภรณ์  
สุภาพ 

26 ข้าราชการธุรการ วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ธุรการ  

4 นางสาวจันทิมา   
ขาวผสม 

34 ข้าราชการ
บรรณารักษ์ 

อักษรศาสตรบัณฑิต สารสนเทศ
และ
บรรณารักษ์ 

บรรณารักษ์  

6 นางสาวสุพนิดา 
มังกรทอง 

39 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและ
ส่ือสาร
การศึกษา 

ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

7 นางสาวอภิญญา  
เหลืองประมวล  

30 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

8 นางสาวสุนทรีย์  
สังข์ใจสม 

33 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ธุรการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
ทั่วไป 

ผู้ช่วย
เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

9 นางสาวศุภาภรณ์ 
เสือคล้าย  

34 บัญชี ประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง 

บัญชี บัญชี รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

10 นายณรงค์  สมสมัย  44 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ประกาศนียบัตรช้ันสูง ช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่าง
ไฟฟ้า 

รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

11 นายวินัย วงษ์ดี 33 พนักงานขับรถ ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและ
ส่ือสาร
การศึกษา 

พนักงานขับรถ รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

12 นางสาวดวงพร   
ทองเกล้ียง 

22 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเงิน 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง 

โลจิสติกส์ ผู้ชวย
เจ้าหน้าที่
การเงิน 

รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

13 นายอ านาจ  ผาสุก 49 คนสวน มัธยมศึกษาตอนปลาย  - คนสวน รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

14 นาง ชนที แก้วปาน 39 คนสวน มัธยมศึกษาตอนปลาย  - คนสวน รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

14 นางสาวนุชจนาท  
พิมพ์ใหญ่ 

29 คนสวน มัธยมศึกษาตอนปลาย  - คนสวน รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

16 นางสาวเจนจิรา สดใส 29 คนสวน ประกาศนียบัตร
วิชาชีพขั้นสูง 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ  

คนสวน รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

17 นางน้ าฝน ต้นไกร 44 คนงานทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย  - คนงานทั่วไป รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

18 นางสาวพิสมัย   
สงบจิต 

37 คนงานทั่วไป มัธยมศึกษาตอนปลาย  - คนงานทั่วไป รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

19 นางสาวสายันต์   
เลิศเรืองฤทธ์ิ 

48 คนงานทั่วไป ประถมศึกษา - คนงานทั่วไป รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

20 นางสาววารีย์  
นาคแคล้ว 

49 คนงานทั่วไป ประถมศึกษา - คนงานทั่วไป รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

21 นายแดง  ทองประเสริฐ 41 คนสวน ประถมศึกษา - คนสวน รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

22 นายสุรพล  
คล้ายสุบรรณ์ 

41 นักการภารโรง ประถมศึกษา - นักการภารโรง รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 

23 นายอเนก  แย้มกล่ า  43 คนงานทั่วไป ประถมศึกษา - คนงานทั่วไป รายได้ อบจ.
(อุดหนุนทั่วไป) 
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ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ต าแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าที่ จ้างด้วยเงิน  
24 นางบุญเทียม  ม่ันคง 46 คนงานทั่วไป ประถมศึกษา - คนงานทั่วไป รายได้ อบจ.

(อุดหนุนทั่วไป) 
 

  3.4 จ านวนครูจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
จ านวนชั่วโมงสอนเฉล่ีย  

ชั่วโมง/สัปดาห์  
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 

ปฐมวัย - - - 
ภาษาไทย 4 9.26 22.6 
คณิตศาสตร์ 6 11.11 24.83 
วิทยาศาสตร์ 9 16.67 19.78 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7 12.96 23.43 
สุขศึกษาและพลศึกษา  6 11.11 18.67 
ศิลปะ 6 11.11 19.4 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  7 12.96 18.86 
ภาษาต่างประเทศ 7 12.96 21.43 
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  1 1.84 21 
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  44 100  
 
4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 10  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน) 

4.1 จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั้งสิ้น …882……คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน   

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 

ม.1  8 124 91 214 26.87 
ม.2  7 117 92 209 29.84 
ม.3  6 106 63 169 28.16 
ม.4  6 68 69 137 22.83 
ม.4  3 38 33 71 23.66 
ม.6  3 41 40 81 27.00 
รวม 33 494 388 882 26.72 

รวมท้ังส้ิน 33 494 388 882 26.72 

 
อัตราส่วนนักเรียน  : ครูระดับมัธยมศึกษา  = …14.39.. : …1..… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
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5. ข้อมูลอาคารสถานท่ี  
ท่ี รายการ จ านวน 
1. อาคารเรียน …4.... หลัง 
2. อาคารประกอบ …4.... หลัง 
3. ห้องน้ า/ห้องส้วม …8.... หลัง 
4. สระว่ายน้ า …-.... สระ 
4. สนามเด็กเล่น …-..... สนาม 
6. สนามกีฬา ..6.. สนาม 
 ฯลฯ 23 

 
6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  

6.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ 
ชุมชนต าบลบ้านเก่าต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่ชายแดนที่เสี่ยงต่อปัญหาความม่ันคงตามแนวชายแดนไทย -

พม่า เป็นชุมชนใหญ่ประกอบด้วย 14  หมู่บ้าน และมีพ้ืนที่ติดชายแดน 3  หมู่บ้านคือ หมู่บ้านตะเคียนงาม 
หมู่บ้านพุน้ าร้อน และบ้านห้วยน้ าขาว มีประชากรประมาณ 13 ,291   คน ประชากรส่วนใหญ่ในต าบล      
บ้านเก่ามีเชื้อชาติไทยและมีสัญชาติไทยประมาณ 94% ที่เหลือเป็นพวกไม่มีสัญชาติซ่ึงอพยพหนีภัยสงคราม
หรือเดินทางเข้ามาหางานท าและอาศัยอยู่มานานแล้ว ชนกลุ่มน้อยพวกนี้ได้แก่ กะเหรี่ยง มอญ และพม่า ซ่ึง
มักอาศัยรับจ้างท างานอยู่ตามหมู่บ้านเขตพ้ืนที่ชายแดน ซ่ึงมีทหารคอยควบคุมดูแลอยู่จึงไม่ค่อยเกิดปัญหา    
เด็กนักเรียนบางคนที่ไม่มีสัญชาติไทยจะมีผลเม่ือเข้าเรียนจบการศึกษาไปทางโรงเรียนไม่สามารถออก
หลักฐานการศึกษาให้แก่เด็กเหล่านั้นได้ 

ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนในต าบลบ้านเก่านั้น ส่วนใหญ่ยังรักษาประเพณีด้ังเดิม
ของท้องถิ่นไว้ตลอดมา 99% ของประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู่ในต าบลทั้งสิ้น 10  แห่ง ส านักสงฆ์ 1 
แห่ง ชุมชน วัด และโรงเรียนจึงมีการประสานงานในการจัดกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันเป็นป ระจ าทุกปี จน
กลายเป็นประเพณี เช่น เทศกาลแห่เทียนจ าน าพรรษา เทศกาลท าบุตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนา  และ
ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง ซ่ึงถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 
 นอกจากการนับถือศาสนา พุทธแล้วลักษณะของชุมชนยังมีการผสมผสานความเชื่อในเรื่อ ง           
ไสยศาสตร์ลี้ลับ เช่น การทรงเจ้า ภายในต าบลบ้านเก่ามีศาลเจ้า 8  แห่ง และมีการประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้ 
บูชาสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติและมีการท าพิธีเสียกระบาล ซ่ึงเป็นความเชื่อด้ังเดิม แต่ความเชื่อเหล่านั้นก็
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมแต่อย่างใด 

6.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000  บาท 

6.3 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
โอกาส  

1. โรงเรียนต้ังอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้หลายแหล่ง เช่น  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า สวน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ปางช้างเผือกกาญจนบุรี วัดพุน้อย และมีรีสอร์ท  จ านวน 6 แห่ง 
โรงเรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ดังกล่าวเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนรวมทั้งบูรณาการความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  

2. ในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนไม่มีแหล่งเริงรมย์ สถานบันเทิง โต๊ะสนุกเกอร์ ท าให้ไม่มีแหล่งม่ัวสุม 
และชักจูงนักเรียนไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
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3. โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ท าให้ได้รับงบประมาณมาพัฒนาโรงเรียน
ได้อย่างพอเพียงกับความต้องการ  

4. โรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรภายนอก ท าให้ได้รับความ
ร่วมมือในการจัดกิจกรรม การพัฒนานักเรียน และการสนับสนุนในด้านต่างๆ  

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียน รวมทั้งชุมชนและผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ
สนับสนุน เป็นอย่างดี 
ข้อจ ากัด 

1. โรงเรียนอยู่ห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมหลัก ไม่มีรถประจ าทางผ่าน ท าให้ไม่สะดวกต่อการ
เดินทางของนักเรียน  

2. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะยากจน และเป็นครอบครัวแตกแยก  
3. เศรษฐกิจในชุมชนไม่เข้มแข็ง 
4. ชุมชนมีปัญหาเรื่องยาเสพติด และการพนัน  

 (บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ชุมชน ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรม โรงงาน ฯลฯ) 
 

7. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
       7.1 ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ..196.. ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจ านวน 23 ,800  เล่มมีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจ านวน ..23.. ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม -คืน ใช้ระบบ  ดิวอ้ี มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด จ านวน......5.....เครื่อง มีจ านวนนักเรียนที่ใช้
ห้องสมุด เฉลี่ย....100... คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ...9.2....ของนักเรียนทั้งหมด มีการให้บริการห้องสมุดแก่
ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย......152.....คน ต่อปี (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 
  7.2 ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ......6...... ห้อง จ าแนกเป็น   

1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จ านวน ......…5……. ห้อง 
2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จ านวน ………4………ห้อง 
3) ห้องปฏิบัติการทางภาษา           จ านวน ………1……. ห้อง 

  4)  ห้องห้องปฏิบัติการดนตรีสากล    จ านวน ………1……. ห้อง 
  5)  ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย          จ านวน ………1……. ห้อง 
  6)  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์          จ านวน ………1.....…ห้อง 
  7)  ห้องเรียนกระดานอัจฉริยะ    จ านวน ………2.....…ห้อง 
  8)  ห้องออกก าลังกาย(ฟิตเนส)   จ านวน ………1……. ห้อง 
 7.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จ านวน ...........146......... เครื่องจ าแนกเป็น  
  1)  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน     จ านวน ……85……เครื่อง 
  2)  ใช้เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จ านวน ……56…. เครื่อง 
 โดยมีจ านวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเฉลี่ย.....50 .....คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ...
3.86... ของนักเรียนทั้งหมด 
  3)  ใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา(ส านักงาน) จ านวน ……18…… เครื่อง 
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 7.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ปี 

1. สวนสมุนไพร อาคารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  120 

2. ห้องสมุด 480 
3. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 920 
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 960 
5. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 600 
6. ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล 960 

7. ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 960 
8. ห้องปฎิบัติการนาฏศิลป์ 256 

9. ห้องเรียนกระดานอัฉริยะ 200 

10. ห้องออกก าลังกาย(ฟิตแนส) 150 

11. สระน้ า - 

12. สวนหย่อม 280 
13. สวนเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  200 

     

7.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  

ท่ี ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
จ านวนคร้ัง/ปี 

1 วัดบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี 5 
2 วัดท่าโป๊ะ จ.กาญจนบุรี 2 
3 วัดวังเย็น จ.กาญจนบุรี 2 
4 วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ จ.กาญจนบุรี 1 
5 บ้านพุน้ าร้อน จ.กาญจนบุรี 3 
6 รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านเก่า  จ.กาญจนบุรี 10 
7 ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ จ.กาญจนบุรี 3 
8 สวนไม้หอมตอไม้แดง จ.กาญจนบุรี 2 
9 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี 3 
10 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี 2 
11 พิพิธภัณฑ์สงคราม 9 ทัพ 1 
12 เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี 1 
13 สุสานทหารสัมพันธมิตร  1 
14 สะพานข้ามแม่น้ าแคว 3 
15 พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 จ.กาญจนบุรี 2 
16 แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรสีห์กาญจนบุรี  2 
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  7.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน) 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จ านวนคร้ัง/ปี 

1. นายสมมัส นิลน้ าเพชร  การตอนมะละกอ 1 

2. นางเกศมณี เทียนเมฆา การปลูกเห็ดนางฟ้า 1 

3. นายนพ มีถาวร การถนอมอาหาร 1 

4. นายปัญญา ประจงตุ้ม การท าปุ๋ยจากไส้เดือน  1 

5. นายเจริญ สังข์ภาพ สมุนไพรรักษาโรค 1 

6. นางพัชรี ประสมทรัพย์ การท าขนมต้ม 1 
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ส่วนท่ี 2 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างการรับรู้และยอมรับ  

1. โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้มีส่วนร่วม 
ชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน  
  2. โรงเรียนร่วมประชุมกับผู้น าชุมชนและประชาชนหมู่ที่ 1 ต าบลบ้านเก่า ซ่ึงเป็ น
กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม และร่วมก าหนดรูปแบบการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา
และบริบทของชุมชน 
 
ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างครูและนักเรียนแกนน า 

1. โรงเรียนมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นครูแกนน าและคณะท างาน  ออกค าสั่งแต่งต้ังคณะ
ด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โดยให้ศึกษาขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ แล้วน ามาขยายผล
ในโรงเรียนและชุมชน 

2. ครูแกนน าจัดการประชุมกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนเพ่ือก าหนด วางแผนจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้ทุกฝ่ายงานจัดท าโครงการบูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมเข้าสู่โครงการต่าง ๆ 
ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการท างานปกติของโรงเรียน โดยเป็นไปตามสายงานแต่ละ
ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารงบประมาณ
และแผนงาน 

3. ครูแกนน าและคณะท างานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนเพ่ือให้
ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้คุณครูสามารถเป็น
ที่ปรึกษาและท างานร่วมกับนักเรียนประจ าชั้นได้ 

4. คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน เป็นนักเรียนแกนน าในการขับเคลื่อนกิจกรรม ซ่ึงต้อง
ได้รับการอบรมเรื่องโรงเรียนคุณธรรมจากครูแกนน าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจของรูปแบบกิจกรรม  

5. นักเรียนแกนน าโดยคณะกรรมการนักเรียนท าการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับตัวแทนนักเรียนใน
แต่ละห้อง เพ่ือน าไปขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับห้องเรียนต่อไป 

6. ตัวแทนนักเรียน หรือ นักเรียนแกนน าระดับห้องเรียนร่วมท ากิจกรรมกับครูที่ปรึกษา และเพ่ือน
ในห้อง โดยออกแบบกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละห้อง 
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ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและชุมชน  
1. จัดประชุมระดมความคิดครู ผู้บริหารและ นักเรียน เพ่ือหาคุณธรรมอัตลักษณ์

ประกอบด้วย คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนและ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง 3 
ฝ่าย (นักเรียน ครู ผู้บริหาร) โดยการ SWOT Analysis 

2. จัดประชุมระดมความคิดโรงเรียนและชุมชน เพ่ือหาคุณธรรมอัตลักษณ์ประกอบด้วย 
คุณธรรมเป้าหมายของชุมชนและ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ด้วยการ SWOT Analysis 
โดยร่วมมือกับ อบต.บ้านเก่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ซ่ึงควรสอดคล้องกัน  

3. จัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และชุมชน  
 

ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
1. ให้นักเรียนแต่ละห้องออกแบบโครงงานคุณธรรมให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์

ของโรงเรียนซ่ึงต้องมี คุณลักษณะสามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้ องค์ประกอบ
ของโครงงาน ควรประกอบด้วย 1) ปัญหา  2) สาเหตุของปัญหา  3) วัตถุประสงค์     
4) ก าหนดเป้าหมายของปัญหา 5) วิธีแก้ไขปัญหา  6) หลักธรรม/ พระราชด ารัส/
พระราชด าริ/ค าสอนที่น ามาใช้ 7) คุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวกที่
ต้องกา รบรรลุ   8) ตั วชี้วั ดควา มส าเร็ จของ โครงงานและวิ ธีกา รประเมินผล                  
9) ชื่อโครงงาน 10) คณะผู้รับผิดชอบ และ 11) ที่ปรึกษา 

2.  ก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละโครงงานย่อย เพ่ือจะน าไปสู่ความส าเร็จของโครงงานหลักของ
โรงเรียน 

3.  ในโรงเรียนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีซ่ึงกันและกัน การพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ครู 
และผู้บริหารจ าเป็นต้องกระท าตลอดเวลา ต่อเนื่องเป็นประจ า  สม่ าเสมอ มีการแจ้ง 
ประชาสัมพันธ์การเสริมแรงด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดบุคคลต้นแบบทั้งในระดับครู 
ผู้บริหาร และนักเรียน 

4. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม มีความส าคัญต่อจิตใจของนักเรียน 
ครูผู้สอน และผู้ที่เข้ามาในโรงเรียน สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น ช่วยท าให้จิตใจ
แจ่มใส มีทัศนคติเชิงบวก เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน และกิจกรรมที่
ส่งเสริมเช่น โครงการห้องเรียนคุณภาพ และการดูแลรักษาเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

5. การบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ โครงงาน/กิจกรรมในชั้นเรียนมีความส าคัญ
ที่สุด - ครูผู้สอนสามารถที่จะก าหนดคุณธรรม เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้ เรียน 4 
หัวข้อ คือ 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์  2) จุดประสงค์การเรียนรู้  3) การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และ 4) การประเมินผล การเรียนรู้ ซ่ึงสามารถที่จะบูรณาการคุณธรรมไว้ได้
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการบูรณาการคุณธรรมเข้าไว้ใน
การจัดการเรียนรู้โรงเรียนสามารถบูรณาการ คุณธรรมไว้ในโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน ที่โรงเรียนก าลังท าอยู่แล้วก็ได้ เนื่องจาก โครงการ / โครงงาน/
กิจกรรมต่างๆ ย่อมมีการวัดและประเมินผลผลิตที่ เกิดขึ้นอยู่แล้ว เม่ือโรงเรียนเพ่ิม
ตัวชี้วัดด้าน คุณธรรมเข้าไป โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม ต่างๆ เหล่านั้น ก็เป็นโครงงาน
คุณธรรม สามารถช่วยในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้ 
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ขั้นตอนท่ี 5 ลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเปล่ียนแปลง  (ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียน) 
1. ประกาศตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้รู้ทั่วกัน และแบ่งงานความรับผิดชอบ

ทั่วกัน  
2. วางแผนสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยใช้แผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการ

เป็น เครื่องมือก ากับการปฏิบัติการ เพ่ือช่วยให้เกิดความร่วมมือกันในโรงเรียน 
3. จัดท าโครงงานคุณธรรม บูรณาการการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 

 

ขั้นตอนท่ี 6 สร้างกลไกการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรม  
1. จัดท าแผน (แผนพัฒนา โรงเรียน และแผนปฏิบัติการ) ให้รองรับการด าเนินงานตาม

นโยบายให้เป็นรูปธรรม 
2. นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม 

2.1 หัวหน้าสายชั้น คณะผู้บริหาร และผู้ปกครองอาสา ร่วมติดตามผลการด าเนินงาน
ในระดับสายชั้นในโรงเรียน  

2.2 ครูแกนน า คณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับผู้น าชุมชน ติดตามผลการด าเนินงานใน
ระดับชุมชน 

3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรคปัจจัยที่ส่งเสริมการพัฒนา  ใน
ระดับสายชั้น เพ่ือรวบรวมผลงานของกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและ
โครงงานคุณธรรมที่ประสบความ ส าเร็จดีเด่นเป็นเลิศ (Best Practice) น าไปสู่การ
ขยายผล 
3.1 การจัดประกวดโครงงานคุณธรรมในระดับสายชั้น เพ่ือคัดเลือกเป็นโครงงานที่ใน

แสดงผลงานในกิจกรรมตลาดนัดโครงงานคุณธรรม  
3.2 คัดเลือกโครงงานคุณธรรมที่ประสบความ ส าเร็จดีเด่นเป็นเลิศ (Best Practice) 

น าไปสู่การขยายผลในระดับต่อไป 
4. โรงเรียน ท าการประเมินผล ตามตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรมทางแนวทาง มยส. จ านวน 7 

เรื่อง เพ่ือให้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 
5. ถอดบทเรียน เพ่ือทบทวนประสบการณ์และการเรียนรู้ เก่ียวกับการปฏิบัติงานจริงใน 

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยทบทวนสิ่งที่ปฏิบัติ ท าความเข้าใจ สรุปความรู้ 
วิเคราะห์เหตุและปัจจัยที่ท าให้ การด าเนินงานประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 

6. การประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง ช่วยให้รู้วิธีการในการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่
ถูกต้อง และเป็น ประโยชน์ต่อเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพ่ือให้ เกิด
ความร่วมมือในส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณธรรมให้แก่เยาวชนของประเทศต่อไป 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการด าเนินงาน 

1. การสร้างการรับรู้และยอมรับ 
 ส่วนชุมชน  

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากกระบวนการด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม ทั้งในส่วนของโรงเรียนและการลงสู่ชุมชนจากการประชุม คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นด้วยในการ
ด าเนินกิจกรรมเพราะเป็นการส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ซ่ึงมีผลต่อชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คือนายประสาน  สงวนพันธ์ ด ารงต าแหน่งเป็นนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ในฐานะผู้น าชุมชนได้ให้การสนับสนุน และความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี   
 ส่วนโรงเรียน   
  โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ทุกฝ่ายงานจัดท า 
โครงการบูรณาการกิจกรรมด้าน คุณธรรมเข้าสู่โครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการท างาน
ปกติของโรงเรียน มีการประชุมชี้แจงให้ครูทุกคน รับทราบ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 2. การสร้างครูและนักเรียนแกนน า 

1. โรงเรียนได้ท าการมอบหมายผู้รับผิดชอบให้เป็นครูแกนน าและคณะท างาน โดยออกเป็นค าสั่ง
แต่งต้ังคณะด าเนิ นงานโรงเรียนคุณธรรม โดยให้ศึกษาขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมตา ม
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
แล้วน ามาขยายผลในโรงเรียนและชุมชน 

2. ครูแกนน าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของโรงเรียนเพ่ือก าหนด วางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้ทุกฝ่ายงานจัดท าโครงการบูรณาการกิจกรรมด้านคุณธรรมเข้าสู่โครงการต่าง ๆ ใน
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนและการท างานปกติของโรงเรียน โดยเป็นไปตามสายงานแต่ละฝ่าย 
คือ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบุคคล และฝ่ายบริหารงบประมาณและ
แผนงาน 

3. ครูแกนน าและคณะท างานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนเพ่ือให้
ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในกระบวนการ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้คุณครูสามารถเป็น
ที่ปรึกษาและท างานร่วมกับนักเรียนประจ าชั้นได้ 

4. โรงเรียนได้มอบหมายให้คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน เป็นนักเรียนแกนน าในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม ซ่ึงจะต้องได้รับการอบรมเรื่องโรงเรียนคุณธรรมจากครูแกนน าเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจของรูปแบบกิจกรรม  

5. นักเรียนแกนน าโดยคณะกรรมการนักเรียนจะท าการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับตัวแทนนักเรียน
ในแต่ละห้อง เพ่ือน าไปขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับห้องเรียนต่อไป 

6. ตัวแทนนักเรียน หรือ นักเรียนแกนน าระดับห้องเรียนจะร่วมท ากิจกรรมกับครูที่ปรึกษา และ
เพ่ือนในห้อง ในการออกแบบกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ใน
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในแต่ละห้อง 
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3. การก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและชุมชน  
โรงเรียนไ ด้มีการส าร วจปัญหา สาเหตุ และระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่ม ได้แ ก่          

กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มครู เพ่ือค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ ซ่ึงประกอบด้วย คุณธรรมเป้าหมาย  และพฤติกรรมบ่งชี้
เชิงบวกของ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพ่ือมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหาที่กลุ่มได้ค้นพบโดยจัดประชุมระดม
ความคิด น าคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง 3 ฝ่ายมาพิจารณาร่วมกัน จัดท าตาราง
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน   ในส่วนของ
ชุมชนยังอยู่ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมประชาคมหมู่บ้านจึงยังไม่สามารถก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกได้ 

 
ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนและชุมชนเรียงตามพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 

คุณธรรมเป้าหมาย 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

โรงเรียน ชุมชน 
ความมีวินัย -แต่งกายสุภาพเหมาะสม 

-มาท างานตรงเวลาเสมอ 
-บริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ
ตรวจสอบง่าย 
- ปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ 
-ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ 
-ใช้จ่ายเงินจัดซ้ือจัดจ้าง 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 
-ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย 
ข้อบังคับด้วยความถูกต้องและเต็มใจ  

 

ความรับผิดชอบ -รู้หน้าที่และรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายแบ่งแยกหน้าที่หลักหน้าที่
รอง และท า  
ทุกหน้าที่ได้ดีที่สุด 

 

ความพอเพียง -ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
-ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
-พอมี พออยู่ พอกิน  
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4. การก าหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 จากการด าเนินงานของนักเรียนแกนน าในแต่ละระดับชั้น จึงสามารถก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ซ่ึง
ประกอบด้วย คุณธรรมเป้าหมาย และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของ นักเรียน เพ่ือมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหา และ
พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ จัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือให้แต่ละกลุ่มรับรู้ว่าต้อง
ปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้านดังนี้ 
 
ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เรียงตามพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 
คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ความมีวินัย -แต่งกายสุภาพ

เหมาะสม 
-มาท างานตรงเวลาเสมอ 
-บริหารจัดการงานอย่าง
เป็นระบบตรวจสอบง่าย  
-จัดเอกสารเป็นระบบ 
-ปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ราชการ 
-ใช้จ่ายเงินจัดซ้ือจัดจ้าง 
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

-แต่งกายสุภาพถูก
กาลเทศะ ถูกระเบียบ 
-มาโรงเรียนทันเวลา  
-เข้าสอนครบเวลา  
-ปฏิบัติตนให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย ข้อบังคับ
ด้วยความถูกต้องและ
เต็มใจ 
 

-มาโรงเรียนทันตาม 
ก าหนดเวลาของ
โรงเรียน 
-เข้าแถว เดินแถวได้
เรียบร้อย การถอด
รองเท้าเป็นระเบียบ 
-ท าตามกฎระเบียบของ 
โรงเรียนรู้หน้าที่ของ
ตนเอง 
 

ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบหน้าที่ท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
-ปฏิบัติหน้าที่เต็มตาม
ศักยภาพ 

-รู้หน้าที่และรับผิดชอบ
งานที่ได้รับมอบหมาย
แบ่งแยกหน้าที่หลัก
หน้าที่รอง และท า  
ทุกหน้าที่ได้ดีที่สุด 

-ท างานที่ได้รับ
มอบหมาย 
-ต้ังใจเรียน 
-ท าความสะอาดเขต
รับผิดชอบ 

ความพอเพียง -ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
-ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
-พอมี พออยู่ พอกิน  
 

-ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
-ใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
-พอมี พออยู่ พอกิน  
 

-ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และประหยัด 
-ประหยัดรู้จักอดออม 
-ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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5. ลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเปล่ียนแปลง ตามคุณธรรมอัตลักษณ์  
  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนได้ก าหนดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุ
คุณธรรมอัตลักษณ์ โดยมุ่งเน้นที่ คุณธรรมเป้าหมาย คือความมีวินัย การขับเคลื่อนของโรงเรียนด าเนิน
กิจกรรมเป็น 2 ส่วน ด้วยกันคือ 

1. ส่วนโรงเรียน 
- ผู้บริหารและครูได้มีการจัดท าแผนพัฒนา  และกิจกรรมในแต่ละฝ่ายเพ่ือควบคุม

การปฏิบัติงาน ให้รองรับการด าเนินงานตามนโยบายให้เป็นรูปธรรม โดยได้มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)   แผนการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย  

- ในส่วนของนักเรียน  ก าลังด าเนินการในส่วนที่เป็นกิจกรรมปฏิบัติทั้งโรงเรียน คือ 
กิจกรรม 3 ดี และกิจกรรมในระดับห้องเรียนคือ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน , คลินิก
คุณธรรม 

2. ส่วนชุมชน 
การปฏิบัติที่ลงสู่ชุมชน ทางโรงเรียน ร่วมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้น าชุมชน

หมู่ที่ 1 บ้านเก่า ในการวางแผนการด าเนินงานโดยได้ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ มีความ
สอดคล้องกันกับโรงเรียนเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปในแนวทางเดียวกันแล้ว  ส่วนรูปแบบ
กิจกรรมในตอนนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

6. นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม  
 การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานในเบื้องต้น ได้ด าเนินการโดยหัวหน้าสายชั้นในทุกระดับและ
หัวหน้าฝ่ายเพ่ือรับทราบปัญหาการด าเนินงาน  ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อการท ากิจกรรม ซ่ึง   
ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการประชุมหัวหน้าสายชั้นร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในการติดตามงานในระยะแรก  ทั้งนี้  
ทุกภาคส่วนได้มีการริเริ่มการท างานกิจกรรมดังกล่าวซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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ส่วนท่ี 4 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ประจ าเดือนเมษายน – มิถุนายน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ผลท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียน 
  โรงเรียนมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความตระหนัก 
และความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ให้ทุกคนรับทราบนโยบาย เป้าหมายที่โรงเรียนจะด าเนินการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือให้ทุกคนเกิด
ความตระหนัก และร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารให้โอกาสมุ่งเน้นให้ ทุกคนใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ โดยใช้แผนพัฒนา
โรงเรียน และแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน  รวมทั้งมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้นักเรียนร่วมกันท าโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียน ซ่ึงเป็นโครงงานที่นักเรียน ทุกคนมีส่วนร่วม    
ลงมือปฏิบัติจริง ให้ครูบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้และแผนงาน/ โครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่  
ท าอยู่ให้ขับเคลื่อนไปสู่คุณธรรมเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในภาคเรียนที่ 1/2562 คือ ความมีวินัย ที่สะท้อน
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ผลท่ีเกิดกับนักเรียน 
  นักเรียนได้เริ่มเรียนรู้จากกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ในเบื้องต้นคือ การเป็นผู้น าผู้ตามที่ ดี   
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พฤติกรรมบ่งชี้ เชิงบวกเพ่ิมขึ้น รู้จักกา ร
ท างานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม อันน าไปสู่การท ากิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเอง            
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพ่ิมขึ้นตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 ผลท่ีเกิดกับชุมชน 
  ผู้น าชุมชนเริ่มได้ต่ืนตัวและให้ความส าคัญในการท ากิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียน เพ่ือ
ช่วยกันสร้าง พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับลูกหลานในชุมชน ซ่ึงเป็นผลดีส าหรับรูปแบบการ
ด าเนินกิจกรรมต่อไปของทางโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


