
คุณสมบัติโรงเรียนท่ีเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 
 ๑.  เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 ๒.  เป็นโรงเรียนที่มีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ของผู้บริหารสถานศึกษาหรือครู 
 ๓.  โรงเรียนที่สมัครเข้ารับการตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต้องผ่านการตรวจสอบตนเอง  

ระดับ ๑ ดาว 

แนวทางการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรม ระดับ ๑ ดาว 
     คณะกรรมการตรวจสอบกิจกรรม ระดับ ๑ ดาว  
  โรงเรียนประเมินตนเองตามแบบประเมินที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ  ๕ – ๗ คน ประกอบด้วย 
  ๑.  ผู้อ านวยการโรงเรียน/รองผู้อ านวยการโรงเรียน     ประธาน 
 ๒.  รองผู้อ านวยการหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการ     รองประธาน 
  ๓.  ตัวแทนครู         กรรมการ 
  ๔.  ตัวแทนนักเรียน        กรรมการ 
  ๕.  ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา       กรรมการ 
  ๖.  ผู้แทนชุมชน         กรรมการ 

  ๗.  ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม     กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัคร 
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ปีการศึกษา............................................. 
โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................ ................................................... 
ต าบล...................................................... ...อ าเภอ.........................................สพป.........................................เขต............ 
รหัสไปรษณีย์...........................................โทรศัพท์........................................โทรสาร...................................................... 
อีเมล์................................................................................................................................................................................ 
สมัครเข้ารับการยกระดับคุณภาพ      ระดับ ๒  ดาว 
         ระดับ ๓  ดาว. 
         ระดับ ๔  ดาว 
         ระดับ ๕  ดาว 

 

โรงเรียนผ่านการตรวจสอบคุณภาพ  ระดับ ............ดาว  ตามประกาศของ............................................................ .......... 
ที่..................../ .................................ลงวันที่............เดือน....................................................พ.ศ..................................แล้ว 
มีความประสงค์ขอรับการยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.               ระดับ................................ดาว 
จ านวนครูทั้งหมด.................................คน  จ านวนนักเรียน..................................คน  จ านวนห้องเรียน...............ห้อง 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน............................................................................................................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................อีเมล์................................................................................... ..... 
ผู้รับผิดชอบโครงการ.......................................................................................................... .................................................. 
หมายเลขโทรศัพท์........................................................... ....อีเมล์........................................................................................ 
ชื่อนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ของโรงเรียนคือ................................................................................... .................................. 
............................................................................................................................. ............................................................... 
................................................................ ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................... 
...................................................................................................................................... ...................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
.................................................................................................................................................... ........................................ 

 



รูปถ่าย /รูปวาด แผนท่ีของโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                     (........................................................................) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................................. 

                                                                                    วัน........เดือน.......................พ.ศ......................... 

 

 

 



กิจกรรมการยกระดับ โรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 

   การตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ  ๕  ระดับ ดังนี้ 

ระดับ ๑ ดาว   (โรงเรียนตรวจสอบตนเอง) 
    มีเกณฑ์การตรวจสอบดังนี้ 
  ๑. โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 
  ๒. โรงเรียนด าเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหา ก าหนด
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน หรือกรอบแนวคิด
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  ๓. โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
  ๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
  ๕. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  ๖. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ 
  ๗. มีผลงานโครงงานคุณธรรม  ระดับห้องเรียน 
  ๘. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝัง ปฏิบัติด้านคุณธรรม 
  ๙. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) 

    *** หมายเหตุ  โรงเรียนส่งผลการตรวจสอบตนเองไปให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระดับ ๒ ดาว     (ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบ) 
  ๑.  โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว 
  ๒.  โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เอกสารประกอบ 
  ๓.  โรงเรียนด าเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรมในระดับ ๑ ดาว ครบทุกข้อ 
  ๔.  โรงเรียนมีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี 
  ๕.  โรงเรียนจัดท าโครงงานพัฒนาจริยคุณ 
   ๖.  ครูมีการสร้างเครือข่ายในโรงเรียน 
  ๗.  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
โดยผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ 
  ๘.  ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
  ๙.  นักเรียนจัดต้ังกลุ่ม/ชุมนุม/ชมรม ตามความสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมด้านคุณธรรม 

  ๑๐. นักเรียนสามารถน าเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรมขยายผลภายในโรงเรียน 

 



-๒- 

  ๑๑. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการด้านคุณธรรม/กิจกรรมด้านคุณธรรม 
  ๑๒. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) 

 *** หมายเหตุ  โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบยกระดับคุณภาพ ๒ ดาว สามารถขอรับการตรวจสอบในระดับ ๓ ดาว 

หรือข้ามไปขอรับการตรวจสอบในระดับ ๔ ดาว ได้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระดับ ๓ ดาว     (ทีมเคล่ือนท่ีเร็ว (RT) เป็นผู้ตรวจสอบ) 
 มีเกณฑ์การตรวจสอบ ดังนี้ 
  ๑.  โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว 
  ๒.  รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ./เอกสารประกอบ ระดับ ๓ ดาว 
  ๓.  มีการด าเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรม ในระดับ ๒ ดาว ครบทุกข้อ 
  ๔.  โรงเรียนมีนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ที่ผ่านการพัฒนาต่อเนื่อง 
  ๕.  โรงเรียนมีแผนภูมิการด าเนินงานด้านคุณธรรม  มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาด้านคุณธรรม 
  ๖.  โรงเรียนมีการจัดท าเอกสารเผยแพร่ เช่น  แผ่นพับ  วารสาร หนังสือและอ่ืนๆ 
  ๗.  โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน 
  ๘.  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้น าเยาวชนด้านคุณธรรม 
  ๙.  โครงงานคุณธรรม เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ 
  ๑๐. นักเรียนเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดีในการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.   
  ๑๑. นักเรียนได้รับรางวัลคุณธรรมในระดับต่างๆ 
  ๑๒. ครูมีผลงานและน าผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๑๓. ครูมีการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรมกับครูโรงเรียนอ่ืน 
  ๑๔. โรงเรียนมีการประเมินและสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม 
   ๑๕. กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรมของนักเรียนปฏิบัติกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน  
  ๑๖. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) 
  *** หมายเหตุ   โรงเรียนได้รับการตรวจสอบยกระดับคุณภาพ ๓ ดาว สามารถขอรับการตรวจสอบในระดับ  ๔  

ดาว หรือข้ามไปขอรับการตรวจสอบในระดับ ๕ ดาว ได้ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



-๓- 

ระดับ ๔ ดาว      (ทีมขับเคล่ือนคุณธรรมด่วนพิเศษ (EMS) เป็นผู้ตรวจสอบ) 
  มีเกณฑ์การตรวจสอบ ดังนี้ 
  ๑.  โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว 
  ๒.  รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. / เอกสารประกอบระดับ ๔ ดาว 
  ๓.  ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมโดยเป็นวิทยากรด้านคุณธรรม ผ่านการประเมินที่เก่ียวข้องกับ 
ด้านคุณธรรม มีผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือผลงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับด้านคุณธรรมและเป็นผู้น ากิจกรรมด้าน
คุณธรรมในระดับต่างๆ 
   ๔.  มีการด าเนินการยกระดับโดยจัดกิจกรรม ในระดับ ๓ ดาวทุกข้อ พร้อมเอกสารหลักฐานรายงานในระดับ ๓ ดาว 
  ๕.  มีนวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของครูสู่ คุณธรรม 
  ๖.  มีการจัดกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม 
  ๗.  ผู้บริหารสถานศึกษาและหรือครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป 
  ๘.  มีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรม สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ เสียงตามสาย 
  ๙.  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ คุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดย
ผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืน 
  ๑๐. นักเรียนสร้างเครือข่ายผู้น าเยาวชนกับโรงเรียนอ่ืน 
  ๑๑. นักเรียนท าโครงงานคุณธรรม ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  น าเสนอ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้จากโครงงานคุณธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ รวมถึงการเผยแพร่ 
สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ 
  ๑๒. กลุ่ม/ชุมนุม/ชมรม ปฏิบัติกิจกรรม ขยายผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมกับชุมชน 
  ๑๓. ครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับ หรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือ
ภายนอก ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับเขตตรวจราชการ 
    ๑๔. ครูมีผลงานและน าผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาหรือระดับเขตตรวจ
ราชการ 
  ๑๕. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีขอรับการตรวจสอบ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 



-๔- 

ระดับ ๕ ดาว       (คณะท างานส่วนกลางจาก สพฐ.เป็นผู้ตรวจสอบ) 
   มีเกณฑ์การตรวจสอบ ดังนี้ 
  ๑.  โรงเรียนสมัครเข้ารับการยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๕ ดาว 
  ๒.  รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. /เอกสารประกอบ ระดับ ๕ ดาว 
  ๓.  รายงานผลการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ./เอกสารประกอบ ระดับ ๔ ดาว ครบทุกข้อแล้ว 
  ๔.  ครูเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับ หรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือ
ภายนอก ระดับภูมิภาค/ประเทศ 
  ๕.  ครูมีความประพฤติ ปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๕ ประการ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ๖.  ครูมีผลงานและน าผลงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค/ประเทศ 
  ๗.  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม มีการจัดป้ายนิเทศด้านคุณธรรม จัดท าเอกสารเผยแพร่ และเผยแพร่
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
  ๘.  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในระดับสูงขึ้นไป 
  ๙.  โรงเรียนมีกิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม อย่างต่อเนื่อง 
  ๑๐. โรงเรียนมีการสร้างเครือข่าย โรงเรียนกับหน่วยงานภายนอก และมีการสร้างเครือข่ายกับองค์กร หน่วยงาน 
มูลนิธิ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
  ๑๑. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน จากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  เช่น 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
  ๑๒. มีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ 
ในชั้นเรียน 
   ๑๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  ๑๔. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ)  
  

ดาวน์โหลดเอกสารเพ่ิมเติมที่ เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ  สพป.อุดรธานี เขต 2  

  http://www.mrcud2.com/superud2...............................................................  
   

  

 

 

 

 



 

แบบรายงานการด าเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

โรงเรียน........................................................................สพป./สพม............................................. ............เขต.................. 
จังหวัด........................................อ าเภอ/เขต.................................................ต าบล/แขวง.............................................. 
ระดับดาวดวงที่..................................................................ประจ าปีการศึกษา................................................................ 

ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
ข้อมูลด้านบริบทเบ้ืองต้น 
  ๑. สภาพแวดล้อม บรรยากาศของโรงเรียน และสภาพชุมชนใกล้เคียง 
      สภาพแวดล้อม 
............................................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

             บรรยากาศของโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ ................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

            ภาพชุมชนใกล้เคียง 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

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

            สถานการณ์เสี่ยง/ปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน 
....................................................................................................... ...................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................ .................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

 



 

การด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามเกณฑ์ ระดับ.................ดาว 
(เช่น รายงานผลการด าเนินการระดับ ๑ ดาว เพ่ือให้ สพป./สพม. รับรอง พร้อมเอกสาร) 

๑. โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง 

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

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

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

๒.  โรงเรียนด าเนินการค้นหาปัญหา สาเหตุ ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาก าหนดกิจกรรม
อย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียน

คุณธรรม สพฐ. 

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

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

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

๓. โรงเรียนมีการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม 

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

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

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

๔.  โรงเรียนจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
............................................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ........................................................................................................................... 

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

๕.  นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 

๖.  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยผ่าน
โครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ......................................................... ....... 
............................................................................................................................. ................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... ...... 



 

๗.  มีผลงานโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

๘.  โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย มีสถานที่ในการปลูกฝัง ปฏิบัติด้านคุณธรรม 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

๙.  นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์หรือตามกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ ของนักเรียนทั้งหมด (ของปีที่ขอรับการตรวจสอบ) 

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

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

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

 หมายเหตุ : กรณีที่โรงเรียนต้องการขอรับการตรวจสอบ ระดับดาวใด ให้จัดท ารายงานตามเกณฑ์การตรวจสอบของ

ระดับนั้นทุกข้อ ตามแบบฟอร์มนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก(จ าแนกตามกลุ่ม) 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

    
    
    
 

ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก และคุณธรรมเป้าหมายเนื่องจาก (กรุณาระบุ) 
............................................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 
วิธีการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ 
๑.  สื่อสารสร้างความเข้าใจ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

๒.  การสร้างแกนน า 
.................................................................. ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

๓.  ประชุมระดมสมอง 
     ๓.๑  การก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................................ ................................................. 

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

     ๓.๒  การก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

 



 

๔.  การจัดท าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

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

การก าหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย 
 
๑.  การวางแผน/การจัดท าโครงงานคุณธรรม (การจัดท าแผนพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี)  
............................................................................................................................. ................................................................ 
.................................................................. ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 

๒.  การเป็นแบบอย่างที่ดี 
............................................................................................................................. ................................................ ................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

๓.  การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

๔.  การบูรณาการคุณธรรมในการเรียนการสอน/ในชั้นเรียน 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

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

๕.  การบูรณาการคุณธรรมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
.......................................................................................................... ................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 

 

 

 

 



 

โครงงานคุณธรรมของโรงเรียน 
 

คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ผู้รับผิดชอบ 
คุณธรรมที่ ๑............................................ 
................................................................. 
................................................................ 

โครงงาน......................................................... 
........................................................................ 
...................................................................... 

 

คุณธรรมที่ ๒............................................ 
................................................................. 
................................................................ 

โครงงาน......................................................... 
........................................................................ 
...................................................................... 

 

คุณธรรมที่ ๓............................................ 
................................................................. 
................................................................ 

โครงงาน......................................................... 
........................................................................ 
...................................................................... 

 

 

เครื่องมือส าคัญในการขับเคล่ือนสู่เป้าหมาย 
 
การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพ่ือให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

การสร้างแกนน า (ครู-นักเรียน) เพ่ือเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

การนิเทศ ติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ 
............................................................................................................................................................................................. 

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

การส่งเสริม สนับสนุนและการเสริมแรงในรูปแบบต่างๆ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 

การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 
........................................................................... .................................................................................................................. 

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



การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
การประเมินผลและการน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงาน 
...................................................................................................................................... ....................................................... 

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

การประชาสัมพันธ์ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

ผลการด าเนินงาน (ท้ังผลโดยตรงและผลพลอยได้) 
 
ผลท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

ผลท่ีเกิดขึ้นกับครู 
.............................................................................................................. ............................................................................... 

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

ผลท่ีเกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

ผลท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียน 
............................................................................................................................................................................................. 

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

ผลท่ีเกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน 
............................................................................................................................. ................................................................ 

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

ผลท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน 
............................................................................................................................................................................................. 

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



องค์ความรู้ นวัตกรรม และบทเรียนที่เกิดจากการด าเนินงาน 
............................................................................................... .............................................................................................. 

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

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
...................................................................................................................................... ....................................................... 
........................................................................... .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 

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

ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

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

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

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

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

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

ความก้าวหน้าท่ีเกิดขึ้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



 

 

 

                                                                  ลงชื่อ....................................................................ผู้รายงาน 
                                                                       (.......................................................................) 
                                                                 ครูโรงเรียน.................................................................... 

 

                                                                  ลงชื่อ....................................................................ผู้รายงาน 
                                                                       (.......................................................................) 
                                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................................ 

 
                                                                 ลงชื่อ....................................................................ผู้รายงาน 
                                                                       (.......................................................................) 
                                                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                                                                 โรงเรียน.................................................................... 

 


