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บทที่  1 
การประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา 

 

1.1  ความนํา  จากโรงเรียนวิถีพุทธสูโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา 
โรงเรียนวิถีพุทธเกิดจากความคิดเห็นความหวงใยของผูทรงคุณวุฒิหลายทานตอเด็กและเยาวชน

ไทยท่ีกําลังอยูในวัยเจริญเติบโตเปนผูใหญในสังคม ท่ีจะตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีรวดเร็ว 
มีส่ิงยั่วยุมากมาย ทําอยางไรจะใหเด็กและเยาชนไทยยึดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ียึดเหน่ียว 
สามารถเผชิญกับปญหาอยางมีสติ รูเทาทันและใชปญญาจัดการกับปญหานั้นได  โรงเรียนวิถีพุทธเปนหนึ่ง
ในโรงเรียนรูปแบบใหมท่ีจะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เปนคนดี คน
เกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุข นับถึงปจจุบันเปนเวลา 6 ปแลว โดยเปนการ
ดําเนินงานประสานกันระหวางสํานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในสํานักงานเขตการศึกษาพ้ืนท่ีการศึกษา
และโรงเรียน ในชวงท่ีเร่ิมดําเนินการโครงการมียุทธศาสตรสําคัญ คือ 

 1.  สงเสริมสนับสนุนผูอํานวยการโรงเรียนและครูในโรงเรียนท่ีมีความพรอมและสมัครใจเขา
รวมโครงการ 

 2.  สนับสนุนใหความรู ความเขาใจการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธแกผูอํานวยการโรงเรียน 
ผูรับผิดชอบโครงการและผูแทนคณะกรรมการโรงเรียนโดยการปฐมนิเทศ 

 3.  สนับสนุนเอกสารแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธโดยมีตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน 

 4.  ประสานความรวมมือและขอรับการสนับสนุนจากองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนตลอดจน
สถาบันศาสนา 

  5.  สงเสริมสนับสนุนใหผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง 178 
เขต เปนตัวขับเคล่ือนโรงเรียน 

 6.  สงเสริมสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในโรงเรียนวิถีพุทธในแตละภูมิภาค 

  7.  สงเสริมใหโรงเรียนนําวิถีพุทธบูรณาการอยางกลมกลืนในระบบการบริหารจัดการ 

 ตลอดระยะเวลาการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธไดจุดประกายภาพความสําเร็จในการนําไตรสิกขา 
(ศีล สมาธิ ปญญา) มาใชในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2544 ท่ีมุงใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข ในป 2551 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดนโยบาย และจัดทํากรอบการบริหารราชการให
สอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกรท่ีเปนองคกรหลักในการจัดและสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา   

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  3 
 



 

1.  ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมคุณธรรม นําความรูเช่ือมโยงสูการเรียนการสอนตามกลุมสาระตางๆ 

2.  พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตนแบบและโรงเรียนวิถีพุทธตนแบบ อยางนอยรอยละ 30  

3.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนรูปแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะกิจการลูกเสือ   ยุวกาชาด   เนตรนารี    และคายคุณธรรม 

4.  เสริมความเขมแข็งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนขยายไปยังโรงเรียนขยายโอกาสและพัฒนา
ระบบสงเสริมความประพฤตินักเรียน 

 จากโรงเรียนวิถีพุทธนํามาสูการเปดกวางท่ีจะไมใหการนับถือตางทางศาสนามาเปนอุปสรรคใน
การดําเนินการตามเขตพื้นท่ี    จึงนํามาสูการเกิดข้ึนของ “โรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา”  ท้ังนี้เพื่อใหโรงเรียน ครู 
และนักเรียนมีความเปนอิสระในการเลือกนับถือศาสนา  สามารถปฏิบัติตนใหมีคุณธรรม และจริยธรรม      
ปจจุบันมีหลายโรงเรียนท่ีผูบริหารโรงเรียนวิถีพุทธไดดําเนินการตามกรอบจนสามารถเปนตนแบบของการ
ดําเนินการ (Role Model) และไดรับการยกยอง เชิดชูใหเปนโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา  ซ่ึงโรงเรียนคุณธรรม
ช้ันนําเหลานี้ไดแสดงผลงานเปนท่ีประจักษ     โดยเผยแพร เชิญโรงเรียนในเครือขายมาแลกเปล่ียนเรียนรูใน
งานเปดบาน เม่ือปลายปงบประมาณ 2550 นับไดวาเปนอีกเวทีหนึ่งท่ีเกิดการแลกเปล่ียนและจัดการความรู
ดานการปลูกฝงดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  อยางไรก็ดี  เพื่อใหเกิดการพัฒนาสูงข้ึนสามารถ
แกปญหาเชิงคุณธรรม  ศีลธรรม และจริยธรรมที่ซับซอนข้ึน  ปญหาสังคมตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  การจัดการ
เรียนรู  การบริหารโรงเรียน  การปรับปรุงพฤติกรรมตนเองรวมท้ังแสวงหาหนทางท่ีถูกตอง  และเพื่อ
สรางสรรคความรู  ความคิด  พฤติกรรมท้ังผูบริหาร ครู เจาหนาท่ี และนักเรียน  จึงควรใหโรงเรียนคุณธรรม
ช้ันนําไดรับการพัฒนาจากผูทรงคุณวุฒิ  ผูเช่ียวชาญไดตรวจเยี่ยมและแนะนํา 
 ความหลากหลายของการดําเนินการในแตละกิจกรรมของโรงเรียนเครือขาย กระตุนใหเกิดการ
นําไปปฏิบัติอยางกวางขวางในอีกหลายพ้ืนท่ี เพื่อใหการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ
และสามารถเปนตนแบบในการนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินชีวิตของนักเรียน ครู 
และผูมีสวนไดสวนเสียจริง ดังนั้นสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงจัดทําโครงการ การประเมิน 
เสนอแนะ และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา Evaluating Coaching and Approving (EvaCAp) โดยมี
วัตถุประสงค ท่ีจะพัฒนารูปแบบการประเมินเสนอแนะและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา ซ่ึงตามความหมาย
ของคําวา Coaching คือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคคลโดยเนนไปท่ีการทํางานให

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  4 
 



 

              1.  เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา วิเคราะหจุดดี  และปญหาอุปสรรค
ในการพัฒนาโรงเรียน  เพื่อเปนแหลงเรียนรูแกโรงเรียนอ่ืน 
              2.  เพ่ือใหขอเสนอแนะ  การดําเนินงานแกโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา   ท้ังการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารโรงเรียนท่ีจะนําแนวคิด หลักธรรมมาบูรณาการในการปฏิบัติงาน 
              3.  เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมช้ันนําใหมีประสิทธิภาพในการเปนแหลงเรียนรู  เปนตัวอยางการ
บริหารโรงเรียน  และการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักธรรม   

 

1.2  แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพ่ือการประเมินโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการขับเคลื่อน

นโยบาย ป 2550 โดยกําหนดกลยุทธ เปาหมาย ตัวช้ีวัดและแนวทางดําเนินงานของกิจกรรม ใหเปนกลยุทธท่ี 1 
“ กลยุทธเรงรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนําความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท 
สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย ” ดังนั้นการพัฒนาตัวบงช้ีจึงยึดหลักการสําคัญ ดังนี้ 

1.  เปนตัวบงช้ีท่ีพัฒนาขึ้นใหสอดรับกับนโยบายและวัตถุประสงคของการขับเคล่ือนโรงเรียน
คุณธรรม ช้ันนําของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.  เปนตัวบงช้ีท่ีมีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพของคุณธรรมนําความรูตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เปนตัวบงช้ีท่ีไมซํ้าซอนกับตัวบงช้ีของการประเมินคุณภาพภายนอกของ  สมศ.  แตมีความ 3.  
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และมุงเนนความเปนระบบคุณภาพของการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA Cycle) 

4.  เปนตัวบงช้ีท่ีมีความสมดุลในมุมมองการบริหารจัดการ เนนภาวะผูนําในการขับเคล่ือนการ 
ดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

1.3  การพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้เพ่ือการเสนอแนะและพัฒนา 
                    1.  ศึกษากฎหมาย เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

เกณฑและคุณสมบัติของโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา • 

เกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพของ สมศ. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับปฐมวัย 

• 

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน • 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  5 
 



 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีควบคูกับคุณธรรม ตองคิดพ่ึงตนเอง โดยอาศัยการเรียนรู
จากตนเอง (ภูมิปญญา) และสามารถแลกเปล่ียนเรียนรูซึงกันและกัน เกิดแรงบันดาลใจ
รวมกัน 

• 

การวิจัยนํารองการใชตัวบงช้ีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน โดย นงลักษณ  วิรัชชัย บุบผา  เมฆศรีทองคํา และธีรวัฒน  ฆะราช  

• 

การ Coaching เพื่อการพัฒนาคุณภาพ โดยเนนไปท่ีการทํางานใหไดตามเปาหมายของ
งานนั้น หรือ การชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจท่ีมีอยูและ/หรือไดรับการอบรม
มาไปสูการปฏิบัติได 

• 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดคุณธรรม
และคุณลักษณะพื้นฐานของผูเรียน พ.ศ.2551 ไว 3 กลุม ไดแก กลุมคุณธรรมเพื่อการ
พัฒนาตน กลุมคุณธรรมเพ่ือการพัฒนาการทํางาน และกลุมคุณธรรมเพ่ือการพัฒนาการ
อยูรวมกันในสังคม 

• 

                  2. วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของ เพื่อการนํามาพัฒนาตัวบงช้ี โดยใช
ขอมูลการประเมินเดิมของ สมศ. เปน primary data และพัฒนาตัวบงช้ีใหเปนตัวบงช้ีท่ีเนนการดําเนินงาน
อยางเปนระบบตามวงจรคุณภาพ 
                  3.  กําหนดตัวบงช้ีการประเมินเพื่อการพัฒนาและใหขอเสนอแนะจํานวน 12 ตัวบงช้ี ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมใน 3 มาตรฐาน 

•  โรงเรียนมีการปลูกฝงคุณธรรมอยางตอเนื่องเปนท่ียอมรับของผูบริหารครูในเขตพื้นท่ี   
      การศึกษารวมท้ังเปนท่ียอมรับของชุมชนรอบโรงเรียน 

มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ • 

มีการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในวิถีชีวิตและการเรียนรูสอดแทรกใน • 

      กลุมสาระการเรียนรูตางๆ ทุกกลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการ 
      บริหารจัดการ 

 

1.4  มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา 
การกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา เนนการใชขอมูล

เดิมท่ีมีอยู  มาประเมินข้ันตอนการทํางานท่ีแสดงวาโรงเรียนมีระบบในการทํางาน  ประกอบดวย 3 
มาตรฐาน และ 12 ตัวบงช้ี ตามขอสรุปในตาราง 

 
 
 
 

 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  6 
 



 

มาตรฐาน ตัวบงชี ้
1.1 โรงเรียนมีการกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเปนทิศทางในการปลูกฝงผูเรียนและ

บุคลากรใหมีคุณธรรม และเผยแพรใหผูเกีย่วของไดทราบ 
1.  

1.2  โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนการปลูกฝงคุณธรรม 

มาตรฐานด านการ
ปลูกฝงคุณธรรม  

1.3  โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปลูกฝงคุณธรรม  
1.4  โรงเรียนมีการพัฒนาผลการดําเนินงานดานการปลูกฝงคุณธรรม สามารถ

เปนตนแบบของการเรียนรูในเครือขายโรงเรียนคุณธรรม 
2.1  ผูนํามีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
2.2  โรงเรียนมีการดําเนนิงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

2.  

2.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรฐานด านหลัก  
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน 

2.4 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3.1 โรงเรียนมีแผนการใชหลักเศรษฐกจิพอเพียงควบคูคุณธรรม 
3.2 โรงเรียนมีการดําเนนิงานตามแผนหลักเศรษฐกจิพอเพียงควบคูคุณธรรม 

3. 

3.3 โรงเรียนมีการประเมินผลแผนหลักเศรษฐกิจพอเพยีงควบคูคุณธรรม 

มาตรฐานดานหลัก
เ ศ รษฐ กิ จพอ เพี ย ง
ควบคูคุณธรรม 

3.4 โรงเรียนมีการพัฒนาการใชหลักเศรษฐกิจพอเพยีงควบคูคุณธรรม 
 
กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 3 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 3 โดยมีความหมายดังนี้ 

คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดบางสวน และตํ่ากวามาตรฐานท่ีควรจะ
เปน หรือผลการดําเนินการตํ่ากวามาตรฐานท่ีควรจะเปน 

คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดในระดับท่ียอมรับไดและใกลเคียงกับ
มาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานท่ีใกลเคียงกับมาตรฐาน 

คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดครบถวนเปนไปตามมาตรฐาน หรือมีผล
การดําเนินงานท่ีไดมาตรฐาน หรือมีผลการดําเนินงานเกินมาตรฐานใหอยูในคะแนนระดับ  3 

ในกรณี ท่ียังไมมีการดําเนินงาน หรือไมมีผลการดําเนินงาน หรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑ 
                 การประเมินคะแนนระดับ 1 ใหถือวาได 0 คะแนน 
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1.5 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

2. โรงเรียนจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของโรงเรียนตาม
มาตรฐานและตัวบงช้ีของการเปนโรงเรียนคุณธรรมช้ันนาํ โดยผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนหรือคณะกรรมการชุดอ่ืนๆท่ีมีความเกีย่วของกับงานดานคุณธรรม จัดสงให
คณะกรรมการอํานวยการประเมินเสนอแนะและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา 

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนหรือคณะกรรมการชุดอ่ืนๆท่ีมีความเกี่ยวของกับงานดานคุณธรรม   
ศึกษาขอมูลการประเมินโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา ตามมาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินตามท่ี
กําหนด 

3. คณะกรรมการประเมิน เสนอแนะ และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา ศึกษารายงานการประเมิน
โรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา เตรียมการตรวจเยีย่มเพื่อประเมินสภาพจริง ในการรับรองผลการประเมิน
ตนเองของโรงเรียน 

 ประเมิน เสนอแนะ และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมช้ันนาํ เพื่อการประเมินอภิมาน 

4. คณะกรรมการประเมิน เสนอแนะ และพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมช้ันนําจัดทํา 
 รายงานการประเมิน เสนอแนะ และพัฒนา ภายหลังการตรวจเยี่ยม  และดําเนนิการดังนี ้
 จัดสงใหโรงเรียนรับทราบผลการประเมินในเบ้ืองตน  นําเสนอคณะกรรมการอํานวยการ- 

 

 

5. โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ เพื่อนําไปใชในกา    
บริหารจัดการดานการเปนโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  8 
 



 

1.6 โครงรางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 
1.6 โครงรางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา (บรรยาย) 

ผลการดําเนินงานดานตางๆ ตามมาตรฐานและตัวบงช้ีของโรงเรียนท่ีเปนสวนท่ีเขียน
ถึงผลการดําเนินงานจริงของ       

1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการในแตละตัวบงช้ี ตามเอกสารอางอิง 
(ควรเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเดนท่ีสุดของโรงเรียนไมเกิน 3 โครงหรือ
กิจกรรม) 

2. จุดเดน และแนวทางเสริมในแตละมาตรฐาน 
3. จุดออน และแนวทางการพัฒนาในแตละมาตรฐาน 

 

สวนท่ี 3  รายงานผลการประเมินคุณภาพดานการเปนโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา  (แสดงตาราง) 
เปนตารางการประเมินคุณภาพของผลการดําเนินงาน ท่ีประกอบดวยรายการประเมิน

ตามมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีมีลักษณะเปนกระบวนการดําเนินงานท่ีเปนระบบตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA Cycle)   

1. การประเมินผลตามเกณฑ  
2. การประเมินผลเม่ือเทียบกับเปาหมายในตัวบงช้ีนั้นๆ  

 

สวนท่ี 4 ภาคผนวก (ไมเกิน 10 หนา) 

เปาหมายท่ีสําคัญในปปจจุบัน   • 
ระบบและกลไกท่ีเกีย่วของกับการเปนโรงเรียนคุณธรรม  • 
แผนยุทธศาสตรหรือธรรมนูญโรงเรียนท่ีเนนการพัฒนาเปนโรงเรียนคุณธรรม  • 
ผลงานเดน รางวัลเกียรติยศ  • 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  • 
ขอมูลชุมชน  • 
งบประมาณ  • 
ทรัพยากร  • 
โครงสรางการบริหารจัดการ • 
ขอมูลจํานวนนักเรียน ครู บุคลากร และการนับถือศาสนา  • 
ประวัติความเปนมาของโรงเรียน  

สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและการดําเนินงานของโรงเรียน (บรรยาย ไมเกิน 5 หนา) 

• 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  9 
 



 

บทที่ 2 
นิยามและความหมายของขอมูลที่เกี่ยวของ 

 

2.1   โรงเรียนวิถีพุทธ สูโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา     
โรงเรียนวิถีพุทธ  คือโรงเรียนระบบปกติท่ัวไปท่ีมีอยูแลว ไมใชโรงเรียนท่ีจัดต้ังข้ึนมาใหม แต

เปนโรงเรียนท่ีไดนําหลักพุทธธรรมมาใชหรือประยุกตใชในการบริหารเพื่อพัฒนาผูเรียนและผูท่ีเกี่ยวของ 
ซ่ึงมีระบบการศึกษา 3 ประการ คือ ไตรสิกขา หรือศีล สมาธิ ปญญา ฝกอบรมใหครอบคลุมการดําเนินชีวิต
ทุกดาน และบูรณาการสูการพัฒนาชีวิตท่ีสมบูรณ โดยผานกิจกรรมการกิน อยู ดู ฟงเปน ตามกระบวนการ
วัฒนธรรมแสวงหาปญญา และวัฒนธรรมแหงความเมตตา อันเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตท่ีสําคัญของ
ผูเรียน โรงเรียนวิถีพุทธจึงเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษา 1 ใน 5 ของรูปแบบใหมท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
มีนโยบายใหโรงเรียนสมัครเขารวมโครงการ   จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนท้ังระบบ ใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษาสอดคลองกับรากฐาน
ของสังคมไทย   

ดังนั้นเพื่อไมใหการนับถือตางศาสนามาเปนอุปสรรคในการบริหารโรงเรียน    จึงนํามาสูการ
เกิดข้ึนของ “โรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา” ท้ังนี้เพื่อใหโรงเรียน ครู และนักเรียนมีความเปนอิสระในการเลือก
นับถือศาสนาสามารถปฏิบัติตนใหมีคุณธรรม     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงไดกําหนด
เกณฑและคุณสมบัติของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนําไว 4 ประการคือ 

1.  เปนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพในการปลูกฝงศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมมาอยางตอเนื่องเปนท่ี
ยอมรับของผูบริหารครูในเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งเปนท่ียอมรับของชุมชนรอบโรงเรียน 

2. เปนโรงเรียนท่ีใชหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน 
3.  เปนโรงเรียนท่ีนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรมมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

และการเรียนรูสอดแทรกในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ทุกกลุมสาระการเรียนรู   กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน และการบริหารจัดการ 

4.  บุคลากรสวนใหญในโรงเรียนสามารถเปนแบบอยาง ในดานคุณธรรม ดานการใชหลัก  
ธรรมาภิบาล และดานการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรมในวิถีชีวิต 

2.2   แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีควบคูกับคุณธรรม 
 เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดํารงและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัวระดับชุมชนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน   ความพอเพียง  หมายถึง  
ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอ
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ทางสายกลาง 
   

    

   

 

 
 

    
 
 
 
 
ความพอประมาณ หมายถึง  ความพอดี ท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกนิไปโดยไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอ่ืน 
ความมีเหตุผล หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไป 
อยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกดิข้ึนจากการกระทํา
นั้นๆ อยางรอบคอบ 
ความมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดาน  
ตางๆ ท่ีจะเกดิข้ึน 

   มีเหตุผล   มีภูมิคุมกันในตัวดี 

เง่ือนไขความรู 
(รอบรู  รอบคอบ  ระมัดระวัง) 

เง่ือนไขคุณธรรม 
(ซื่อสัตย  สุจริต  ขยัน  อดทน  แบงปน) 

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม 
สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน 

    พอประมาณ 
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เงื่อนไข หมายถึง    การตัดสินใจและการดาํเนินกจิกรรมตางๆ  ใหอยูในระดับพอเพยีงนั้นตองอาศัยท้ัง
ความรูและคุณธรรมเปนพืน้ฐาน  กลาวคือ 

• เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูเกีย่วกับวิชาการตางๆท่ีเกี่ยวของอยางรอบดาน  ความ
รอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

• เงื่อนไขคณุธรรม  จะตองเสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย
สุจริตและมีความอดทน  มีความเพยีร  ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 

2.3   ธรรมาภิบาล 
หลักการของธรรมาภิบาล หรือ Good Governance ตามท่ี UN ESCAP กําหนดไวมี 8 หลักการคือ

การมีสวนรวม การปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความสอดคลอง ความเสมอภาค 
การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีเหตุผลประกอบดวย 

การมีสวนรวม (Participatory) • 

 การมีสวนรวมของสมาชิกท้ังชายหญิง คือการตัดสินใจท่ีสําคัญในสังคมและสรางความสามัคคีให
เกิดกับประชาชน การมีสวนรวมสามารถทําไดโดยอิสระไมมีการบังคับ สมาชิกเต็มใจใหความรวมมือดวย
ตนเอง หรือมีสวนรวมผานหนวยงาน สถาบันหรือผูแทนตามระบอบประชาธิปไตย 

การปฏิบัติตามกฎ (Rule of Law) • 

 ธรรมาภิบาลตองการความถูกตองตามกรอบของกฎหมาย ไมเลือกปฏิบัติ ไมลําเอียง มีการปฏิบัติ
อยางเสมอภาค และเปนธรรมกับประชาชนโดยเทาเทียมกันทุกคนในสังคมอยูภายใตขอกําหนดของ
กฎหมายเดียวกัน 

ความโปรงใส (Transparency) • 

 ความโปรงใสเปนการตรวจสอบความถูกตอง มีการเปดเผยขอมูลอยางตรงไปตรงมา ส่ิงนี้ชวย
แกปญหาการทุจริตและคอรัปช่ันไดท้ังในภาครัฐและเอกชน ส่ือจะเขามามีบทบาทอยางมากในการ
ตรวจสอบและรายงานผลงานดําเนินงานโดยการนําเสนอขาวสารที่ถูกตองใหแกสังคมไดรับทราบ 

ความรับผิดชอบ (Responsiveness) • 

 ความรับผิดชอบเปนการพยายามใหคนทุกฝายทําหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานกลาท่ี
จะคิด กลาท่ีจะตัดสินใจและรับผิดชอบตอผลการคิดและการตัดสินใจนั้น ๆ 

ความสอดคลอง (Consensus Oriented) • 

 ความสอดคลองตองกันเปนการกําหนดและสรุปความตองการของคนในสังคม ซ่ึงมีความแตกตาง
กันอยางมาก โดยพยายามหาจุดสนใจรวมกันและความตองการที่สอดคลองตองกันของสังคมมาเปนขอ
ปฏิบัติเพ่ือลดปญหาความขัดแยงในสังคม การจะพัฒนาสังคมได ตองทราบความตองการที่สอดคลอง
ตองกันของสังคมนั้น ๆ ดวยวิธีการเรียนรูวัฒนธรรมของสังคมนั้น ๆ กอน 
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ความเสมอภาค (Equity and Inclusiveness) • 

 ความเสมอภาคเปนสิทธิข้ันพื้นฐานท่ีประชาชนทุกคนพึงไดรับจากรัฐบาล ท้ังการบริการดาน
สวัสดิการตลอดจนสาธารณูปโภคดานอ่ืน ๆ 

หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) • 

   เปนวิธีการจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด โดยการผลิตและจําหนายเพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ี
คุมคากับเงินท่ีลงทุนหรือการใชทรัพยากรใหไดประโยชนสูงท่ีสุดตอมวลมนุษยชาติ โดยมีการพัฒนา
กระบวนการเพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

การมีเหตุผล (Accountability) • 

      การมีเหตุผลเปนความตองการในทุกสังคม ประชาชนทุกคน ตองตัดสินใจและ 
รับผิดชอบตอการกระทําของตนดวยผลที่สมเหตุสมผล การมีเหตุผลไมสามารถกระทําไดถาปราศจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปรงใส และตรวจสอบได 
 

2.4   การบรหิารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 
โลกในปจจุบันมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วสงผลตอการพัฒนา ระบบส่ือสารมวลชน 

ทําใหกระแสขอสนเทศแผกระจายครอบคลุมพื้นท่ีสวนตางๆ ของโลกอยางรวดเร็วจนไดช่ือวา “โลกไร
พรหมแดน” ผลของการเปล่ียนแปลงทําใหเกิดกระแสสําคัญๆท่ีเขาสูความเปนสากลรวมท้ังการจัด
การศึกษา ขณะเดียวกันก็อาจกอใหเกิดปญหาตางๆหลายประการ เชน ความสับสนในขอสนเทศ ขอจํากัด
ดานการใชเทคโนโลยี รวมท้ังการรับกระแสวัฒนธรรมโดยขาดการกล่ันกรองและการยั้งคิดจนกระท่ัง
วัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีดีงาม เอกลักษณไทยและภูมิปญญาทองถ่ินไมไดรับการอนุรักษไวเทาท่ีควรในขณะท่ี
สังคมโลกตองการดานคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตางไปจากเดิม ดังนั้นระบบการศึกษาจึงเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพที่ยั่งยืนและสามารถรักษาเอกลักษณไทยไว    

แนวทางธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคลโดยเฉพาะ 2 ดานท่ีเปนส่ิง
สําคัญมากในขณะน้ีคือดานการบริหารบุคคล     บุคคลทั่วไป และท่ีเปนบุคลากรในโรงเรียนถือเปน
ทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุด ซ่ึงอาจกลาวไดวา “บุคลากรในโรงเรียนมีความสําคัญตอการบริหารฯ” เพราะ
บุคลากรฯเปนผูรับผิดชอบฯและดําเนินการเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ท้ัง วัสดุ อุปกรณ และการจัดการตางๆ เพื่อ
การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนใหประสบกับความสําเร็จไดนั้นผูบริหารฯตองสรางภาวะผูนําและควร
ยึดหลักวิชาท่ีไดศึกษาเลาเรียนมาบูรณาการไปสูการปฏิบัติท่ีเนนการมีสวนรวมอยางมุงม่ันและจริงจัง ดังน้ี 

มีความซ่ือสัตยสุจริต ถือวาเปนเร่ืองท่ีสําคัญท่ีสุดของการบริหาร เพราะจะตองทําเปน
แบบอยางท่ีดี เพื่อใหเกิดความศรัทธาและเปนตัวอยางท่ีดีแกบุคลากร ผูใตบังคับบัญชา ดังคํา
กลาวท่ีวา “แบบอยางท่ีดียอมอยูเหนือคําสอนอ่ืนใด”  

• 

มีความยุติธรรม การบริหารงานดวยความเสมอภาค เปนกลาง และยุติธรรมกับทุกคน ซ่ึงทําให
ลดความขัดแยงภายในโรงเรียนได  

• 
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มีความมุงม่ัน ขยัน อดทน และเปนคนสูงาน บุคลากรฯ จะเห็นการทํางานและจะนําไปเปน
แบบอยาง โดยยึดหลักวา “สอนใหรู ทําใหดู อยูใหเห็น”  

• 

มีความรับผิดชอบสูง “ ความรับผิดชอบ” เปนเร่ืองท่ีสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง เพราะ ความ
รับผิดชอบทําใหงานประสบความสําเร็จ แมในบางคร้ังงานที่สําคัญของโรงเรียนเกิดความ
ผิดพลาด ในฐานะผูบริหารฯ จําเปนตองยอมรับและรับผิดชอบโดยไมโยนความผิดไปใหผูอ่ืน  

• 

มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค นําแนวคิดและวิธีการใหมๆมาปฏิบัติในโรงเรียนบางเพือ่ใหเกดิ
การเปล่ียนแปลงในเชิงสรางสรรค แสดงใหเห็นถึงการเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลง  

• 

มีภาวะผูนําสูง ผูบริหารตองเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนเชิงการพัฒนาท่ีดีข้ึนใน 
4 ดาน กลาวคือ ดานบริหารงานบุคคล ดานวิชาการ ดานงบประมาณ และดานการบริหารงาน
ท่ัวไป 

• 

กลาท่ีจะคิด กลาท่ีจะพูด กลาท่ีจะนํา กลาท่ีจะทํา กลาท่ีจะตัดสินใจ และกลาท่ีจะรับผิดชอบ 
ในฐานะผูบริหารฯ 

• 

มีคุณธรรม และจริยธรรม ยึด พรหมวิหาร 4 เปนธรรมะในการบริหารบุคลากร ไดแก  • 

เมตตา ใหความรัก ความปรารถนาดีแกทุกคนดวยความเสมอภาค ไมลําเอียง   

กรุณา ใหความชวยเหลือแกบุคลากรฯ ท่ีมีทุกขตามโอกาสและความเหมาะสมอยางเทา
เทียมกันหรือกรณีมีปญหาในหนาท่ีการงานและปญหาสวนตัว  

 

มุฑิตา ยินดีใหกําลังใจแกบุคลากรทุกคนเม่ือประสบความสําเร็จในชีวิต หรือในหนาท่ี 
การงานตามความเหมาะสม พิจารณาความดีความชอบท่ีใชหลักความดี/ เกง สงเสริม และ
สนับสนุนใหทําผลงานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพท่ีสูงข้ึน การจัดทําการดอวยพรและของท่ี
ระลึกมอบให ในวันคลายวันเกิด ฯลฯ 

 

อุเบกขา ทํางานโดยปราศจากอคติ วางตัวเปนกลาง ใหความยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชา 
ไมลําเอียง ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไมแสดงความดีใจจนเกินควร หรือทับถมผูอ่ืนเม่ือ
ประสบเคราะหกรรม  

 

มีวุฒิภาวะทางอารมณสูง สามารถเก็บความรูสึกตางๆ ได สุขุม รอบคอบ นุมนวล มีความ
อดทนตอความรูสึกที่ไมถูกตอง หรือการปฏิบัติท่ีขัดตอกฎระเบียบ และวัฒนธรรม 

• 

เปนบุคคลแหงการเรียนรู ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากรในโรงเรียนและ ครอบครัว 
มีนิสัยรักการอาน การใชเวลาวางในวันหยุด โดยการวางแผนและบริหารเวลาใหคุมคาท่ีสุด
สําหรับการปฏิบัติงาน และการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองเสมอ  

• 

มีความจริงใจ ยึดอุดมการณในการทํางาน  ใหความเปนกันเองแกผูรวมงานทุกคนดวยความ
เสมอภาค    ดานการบริหารงาน การบริหารงานในดานตางๆ ของโรงเรียน ไดแก ดานวิชาการ 
ดานงบประมาณ และดานบริหารงานท่ัวไป ควรใชวิธีการบริหารรูปแบบใหม “รูปแบบท่ีทุก
คนมีสวนรวม” รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบโดยพิจารณาจัดทําภารกิจให

• 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  14 
 



 

 

2.5   การพัฒนาคุณธรรมผูเรียน 
 สถานศึกษามีบทบาทและหนาท่ีสําคัญในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหเต็มศักยภาพของผูเรียน  โดยการจัดสรรเวลาและ
สงเสริมใหจัดกิจกรรมตางๆ อยางหลากหลาย  ท้ังภายในสถานศึกษาและในทองถ่ินหรือสังคม  ตลอดจน
กระตุนใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรม  หรือสรางสรรคกิจกรรมอยางหลากหลาย  เพื่อผูเรียนไดสํารวจความ
สนใจ พัฒนาความรูความสามารถของตนและปรับประยุกตสูชีวิตจริง อีกท้ังสถานศึกษาควรจะตอง
เช่ือมโยงกิจกรรมตางๆ เหลานั้นเขาสูช้ันเรียน ขยายใหกวางขวางเปนระดับสถานศึกษาสูชุมชนและสังคม 
โดยสถานศึกษาทําหนาท่ีในดานการบริหารกิจกรรมภายในช้ันเรียนและในสถานศึกษา และประสานความ
รวมมือกับชุมชนและสังคมในการทํากิจกรรมนอกสถานศึกษา ดังตัวอยางโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมที่สถานศึกษาเปนผูจัด หรือกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินของโรงเรียน และ
กิจกรรมสรางสรรคสังคม   โดยผูเกี่ยวของควรมีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมของผูเรียนดังนี้ 

บทบาทของครู  ครูควรทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาและผูสนับสนุนใหนักเรียนทํากิจกรรม 
โครงงานหรือโครงการตางๆ ท้ังในระดับกลุมสาระ  ภายในหองเรียน  หรือในระดับ
สถานศึกษาและชุมชน ท้ังนี้เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรมในดานการพัฒนาตน การพัฒนาการ
ทํางาน และการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม โดยแนะนําแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเปนบุคคล 
องคกร หนวยงาน และแหลงเรียนรูตางๆ  อยางไรก็ตามครูพึงแจงใหผูเรียนเก็บรวบรวม
รองรอยหรือหลักฐานการทํากิจกรรม  โครงงานหรือโครงการตางๆ  จัดทําเปนแฟมสะสม
ผลงาน (Portfolio) และเขียนวิเคราะหจุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนาของกิจกรรมตางๆ  เพื่อเปน
แนวทางปรับปรุงตนเองและการทํากิจกรรมคร้ังตอไป 

• 

บทบาทของผูปกครอง  ผูปกครองควรสนับสนุนชวยเหลือและมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ 
ของผูเรียนในความปกครอง เพื่อใหผูเรียนมีกําลังใจในการทําความดีและยังเปนโอกาสให
ผูปกครองรับรูพฤติกรรมการทํากิจกรรมของผูเรียน ขณะเดียวกันก็สามารถทําบทบาทเปนผู
ประเมินการทํากิจกรรมนั้นๆ ดวย เนื่องจากผูปกครองเปนผูท่ีใกลชิดตัวผูเรียนมากท่ีสุด ถือได
วาเปนเบาหลอมและเปนตนแบบการพัฒนาคุณธรรมที่สําคัญท่ีสุด เปนผูมีสวนรวมในการ

• 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  15 
 



 

บทบาทของผูเรียน  ผูเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ดวยตนเอง  เพื่อพัฒนาคุณธรรม โดย
อาจเร่ิมตนจากการเปนผูเขารวมกิจกรรมตางๆ ไปสูการเปนผูนําการจัดกิจกรรม  หรือ
สรางสรรคกิจกรรมใหมๆ  และเม่ือส้ินปการศึกษาแตละช้ันป  ผูเรียนควรคัดเลือกผลงานเดน
ท่ีไดปฏิบัติในรอบปนั้นๆ จํานวนไมเกิน  3  ผลงาน  เพื่อเก็บไวในแฟมสะสมผลงานดีเดน โดย
อาจเขียนคําอธิบายส้ันๆ  ประกอบผลงานตามหัวขอตอไปนี้ หรือตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

• 

คุณธรรมท่ีตองการพัฒนาสําหรับผูเรียน 
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดคุณธรรมและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานของผูเรียน พ.ศ.2551 โดยกําหนดไวเปนแนวทางการพัฒนาและประเมินคุณธรรม
สําหรับผูเรียนและไดสงเสริมและกําหนดใหสถานศึกษาไดนําไปปฏิบัติโดยท่ัวไป ประกอบดวย คุณธรรม
ท่ีไดรับการสังเคราะหแลว 3 กลุม คือ 
 
กลุมท่ี 1 คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน  

 เปาหมาย : ผูเรียนพฒันาคณุธรรมของตนไดเตม็ตามศักยภาพและดาํรงตนอยางมีความสุข โดยไม

เบียดเบียนผูอ่ืน 
 ประกอบดวยคุณธรรม 6 ประการ คือ รักสะอาด  ความสนใจใฝรู ความเช่ือม่ันในตนเอง  การ
พึ่งตนเอง  การรักษาศีล 5 หรือหลักธรรมข้ันพื้นฐานของศาสนาท่ีตนนับถือ และการหลีกเล่ียงอบายมุข  

 

ซ่ึงเชื่อมโยงความสัมพันธไดดังแผนภาพตอไปนี้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาตน 

รักสะอาด  

ความสนใจใฝรู 
การรักษาศีล 5 หรือหลักธรรม 

ขั้นพื้นฐานของศาสนาท่ีตนนับถือ  

การหลีกเล่ียงอบายมุข 

การพึ่งตนเอง ความเชื่อม่ันในตนเอง 
   

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  16 
 



 

นิยามศัพท 
1. รักสะอาด หมายถึง การรักษาความสะอาดทางดานจิตใจ โดยมีการพัฒนาจิตใจของตนเองให

สะอาดผองใสอยูเสมอ  และการรักษาความสะอาดดานรางกาย กายภาพ ส่ิงแวดลอม 
2. ความสนใจใฝรู  หมายถึง ความต้ังใจศึกษาเลาเรียน ความพยายาม  ความกระตือรือรนของบุคคลท่ีจะ

เรียนรูส่ิงใหมๆ หรือเรียนรูใหลึกซ้ึง  กวางขวางมากข้ึน 
3. ความเชื่อม่ันในตนเอง หมายถึง ความม่ันใจ และม่ันคงอยูในเหตุในผลตามแนวความคิด หลักการ

ทํางาน และการกระทําของตนเองที่จะทํางานใหสําเร็จลุลวงไดอยางถูกตองเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4. ก า รพึ่ ง ตน เ อ ง  หมาย ถึ ง  คว ามสาม า รถและ ทักษะ ในก า รดํ า เ นิ น ชี วิ ต ด ว ย ตน เ อ ง   
ท้ังดานชีวิตสวนตัว  การเรียนและการทํางานอยางมีความสุข 

5. การรักษาศีล 5 หรือหลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนาท่ีตนนับถือ หมายถึง การหม่ันประพฤติ 
ปฏิบัติตามหลักศีล 5 หรือหลักธรรมพื้นฐานในศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อปรับพฤติกรรมของตนเอง
ใหละเวนจากการกระทําท่ีเปนโทษ   เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การทะเลาะวิวาททําราย
รางกายกัน การลักขโมย การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร การหลอกลวงฉอโกง และการเสพสุรา   
ยาเสพติด และของมึนเมาท้ังหลาย   

6. การหลีกเล่ียงอบายมุข หมายถึง การละเวน หรือไมยุงเกี่ยวกับส่ิงท่ีนําชีวิตของตนไปสูความเส่ือม 
ไดแก การเท่ียวกลางคืน การพนัน การหมกมุนกับการเท่ียวเลนท่ีกอใหเกิดโทษ (เชน การติดเกม)  
การคบคนช่ัวเปนมิตร  การเกียจครานในการศึกษาเลาเรียนและการทํางาน 

กลุมท่ี  2  คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทํางาน 

เปาหมาย : ความสําเร็จของการทํางานรายบุคคลและการทํางานกลุม 
ประกอบดวยคุณธรรม  6 ประการ  คือ  ความอุตสาหะ  ความประหยัด  ความมีวินัย  ความ

รับผิดชอบ  ความซ่ือสัตยสุจริต และความมีน้ําใจ  ซ่ึงเช่ือมโยงความสัมพันธไดดังแผนภาพตอไปนี้ 
 

 
 

ความซ่ือสัตยสุจริต    

ความอุตสาหะ 

ความมีวินัย 

การพัฒนาการทํางาน 

ความรับผดิชอบ   

ความประหยดั 

ความมีน้ําใจ 

 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  17 
 



 

นิยามศัพท 
1.  ความอุตสาหะ หมายถึง ความมุงม่ันต้ังใจ เพียรพยายามทําหนาท่ีการงานอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
ดวยความอดทน  เพื่อใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน   
2.    ความประหยัด หมายถึง การใชทรัพยากรตาง  ๆท้ังของตนเองและสวนรวม อยางพอประมาณ  มีเหตุมีผล 
และระมัดระวัง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา 
3.  ความมีวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ กติกา และขอตกลง
ตางๆ ในสังคม  
4.   ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตน ท้ังในฐานะผูนําและผู
ตามที่ดีของกลุมและสังคม ดวยความตั้งใจ พากเพียร ละเอียดรอบคอบและมีเหตุมีผล รวมทั้ง
ยอมรับผลแหงการกระทํานั้น 
5.   ความซ่ือสัตยสุจริต  หมายถึง  การประพฤติปฏิบัติถูกตอง ตรงตอความเปนจริง ท้ังกาย วาจา ใจ  
ท้ังตอตนเองและผูอ่ืน   
6.   ความมีน้ํ า ใจ   หมายถึง   การเ อ้ือ เฟ อ เ ผ่ื อแผ   เ อ้ื ออาทร  ช วย เหลือเกื้ อกู ลกันและกัน   
เอาใจใส  ใหความสนใจในชีวิตความเปนอยูของผูอ่ืน  เห็นอกเห็นใจ  และเห็นคุณคาของเพ่ือนมนุษย 
เพื่อใหสามารถทํางานของหมูคณะประสบผลสําเร็จ 

กลุมท่ี  3  คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคม 

เปาหมาย  :  สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  
ประกอบดวยคุณธรรม 6 ประการ คือ ความกตัญูกตเวที ความเสียสละ ความสามัคคี ความมี

มนุษย สัมพันธ  ความ เปนประชา ธิปไตยและจิ ตสาธารณะ  ซ่ึ ง เ ช่ื อมโยงความสัมพันธ ได 
ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

 
การพัฒนาการ 

อยูรวมกันในสังคม 

ความกตัญูกตเวที 

ความเสียสละ 

จิตสาธารณะ 

ความเปนประชาธิปไตย 
 
 

ความมีมนุษยสัมพันธ ความสามัคค ี 
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นิยามศัพท 
1.   ความกตัญูกต เว ที   หมาย ถึง   การแสดงออก ถึงการรู คุณ   และการสนอง คุณต อ 
พอแม  ผูมีพระคุณ  ครู  โรงเรียน  ชุมชน สังคม  และสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
2.   ความเสียสละ หมายถึง การบริจาคแบงปนใหแกผูอ่ืน ดวยกําลังกาย  กําลังทรัพย  หรือกําลังปญญา  
ดวยความเต็มใจ 
3.   ความสามัคคี หมายถึง ความพรอมเพรียง ปรองดองเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ในการทํากิจกรรมที่ดี
งามเปนหมูคณะ  โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว 
4.   ความมีมนุษยสัมพันธ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนใหมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน เพื่อความสงบ
สุขและความสําเร็จของหมูคณะ 
5.   ความเปนประชาธิปไตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหนาท่ีของตนเองและเคารพ
ใน สิท ธิ ข อ ง ผู อ่ื น โ ด ย เ ท า เ ที ย ม เ สมอ กัน  ใ ช เ ห ตุ ผ ลและส ติป ญญ า ในก า ร ตั ด สิ น ใ จ  
ใหสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
6.   จิตสาธารณะ หมายถึง การมีสวนรวมรับผิดชอบและชวยเหลือในภารกิจ  เหตุการณหรือส่ิงท่ีจะ
กอใหเกิดผลไดผลเสียแกประชาชนท่ัวไปในชุมชนและสังคม  ดวยความตระหนัก สมัครใจ 
กระตือรือรน  และพึงพอใจ 

 

2.6 การชี้แนะ (Coaching) 
คือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคคลโดยเนนไปท่ีการทํางานใหไดตาม

เปาหมายของงานนั้น หรือ การชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจที่มีอยูและ/หรือ ไดรับการอบรมมา
ไปสูการปฏิบัติได    

1.  การสรางความสัมพันธและความไววางใจ (trust and rapport) 
การช้ีแนะเปนเร่ืองของปฏิสัมพันธระหวางผูช้ีแนะกับครูรายบุคคลหรือกลุมครู  ความเชื่อถือและ

ความไววางใจของครูท่ีมีตอผูช้ีแนะมีสวนสําคัญท่ีทําให การดําเนินการช้ีแนะเปนไปอยางราบร่ืน และมี
ประสิทธิภาพ  

2.  การเสริมพลังอํานาจ (empowerment) 
การช้ีแนะเปนกระบวนการท่ีชวยใหครูไดคนพบพลัง หรือวิธีการทํางานของตนเอง เปนวิธีการท่ี

ทําใหเกิดความยั่งยืนและครูสามารถพ่ึงพาความสามารถของตนเองได  เปาหมายปลายทางของการชี้แนะ 
คือ การใหครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดดวยตนเอง สามารถกํากับตนเอง(Self-directed) ได ใน
ระยะแรกท่ีครูยังไมสามารถทําดวยตนเองไดเพราะยังขาดเคร่ืองมือ ขาดวิธีการคิด และกระบวนการทํางาน 
ผูช้ีแนะจึงเขาไปชวยเหลือในระยะแรก จนกระท่ังครูไดพบวาตนเองสามารถทําไดดวยตนเอง เปนชวย
คนหาพลังท่ีซอนอยูในตัวครูออกมา แลวผูช้ีแนะก็คืนพลังนั้นใหแกครูไป ใหครูไดใชพลังนั้นในการ
พัฒนางานของตนเองตอไป   
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3.  การทํางานอยางเปนระบบ (systematic approach) 
การดําเนินการช้ีอยางเปนระบบ มีข้ันตอนของกระบวนการท่ีชัดเจน ชวยใหครูไดจัดระบบการคิด 

การทํางาน สามารถเรียนรูและพัฒนางานไดดียิ่งข้ึน  เนื่องจากการชี้แนะเปนกระบวนการพัฒนาวิชาชีพท่ี
ตอเนื่อง  ในระยะแรกครูอาจไมคุนเคยกับวิธีการเหลานี้มากนัก  ทําใหผูช้ีแนะจําเปนตองออกแบบ
กระบวนการอยางเปนระบบ ท่ีชวยใหครูไดเรียนรูไดดวยตนเอง  

4.  การพัฒนาท่ีตอเนื่อง (ongoing development) 
การชี้แนะเพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาการเรียนการสอนได ใชเวลานานในการทําความเขาใจ

และฝกปฏิบัติใหเกิดผลตามเปาหมาย  การดําเนินการช้ีแนะจึงเปนการพัฒนาที่มีความตอเนื่องยาวนาน  
ตราบเทาท่ีมีความรูใหมทางการสอนเกิดข้ึนมากมาย และมีประเด็นทางการสอนท่ีตองทําความเขาใจและ
นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน  การดําเนินการช้ีแนะก็ยังคงดําเนินการคูขนานไปกับการจัดการเรยีนการ
สอน จนดูเหมือนเปนงานท่ีไมอาจเรงรอนใหเกิดผลในเวลาอันส้ันได  จึงเปนงานท่ีตองคอยเปนคอยไป  

5.  การชี้แนะแบบมีเปาหมายหรือจุดเนนรวมกัน (focusing) 
ในโลกของการพัฒนาบุคลากรครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดนั้น  มีเร่ืองราวท่ีตอง

ปรับปรุงและพัฒนามากมายหลายจุด  ดังนั้นนักวิชาการพี่เล้ียงจึงตองตกลงรวมกันกับคุณครูวาเปาหมาย
สุดทายท่ีตองการใหเกิดคืออะไร แลวรวมกันวางแผน วางเปาหมายยอยๆ เพื่อไปสูจุดหมายน้ัน   

6.  การชี้แนะในบริบทโรงเรียน (onsite coaching) 
การปฏิบัติการชี้แนะมีวัตถุประสงคเพื่อชวยใหครูสามารถนําความรู ทักษะการสอนท่ีมีอยูไปใช

ในการจัดการเรียนการสอน  การประยุกตใชความรูและทักษะท่ีดีเกิดข้ึนในสภาพการทํางานจริง การ
ดําเนินการช้ีแนะจึงควรเกิดข้ึนในการทํางานในบริบทของโรงเรียน การดําเนินการช้ีแนะเปนการทํางานเชิง
ลึก เขมขน เปนการชวยใหครูเคล่ือนจากความรูความเขาใจในการสอนแบบผิวเผิน (Surface approach) 
ไปสูการทําความเขาใจท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน (deep approach) (Moon, 2004: 84) โดยอาศัยกระบวนการลงมือ
ปฏิบัติ ลงมือทํางานการช้ีแนะ จึงหลีกเล่ียงไมไดท่ีตองเขาไปทํางานรวมกับครูในโรงเรียน    

7.  การชี้แนะท่ีนําไปใชไดจริง (work on real content) 
การชี้แนะในประเด็นหรือเนื้อหาสาระท่ีเปนรูปธรรม (Being concrete) มีลักษณะเปนพฤติกรรมท่ี

สามารถสังเกตได ปฏิบัติไดจริง ชวยใหครูสามารถปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน การท่ีผูช้ีแนะเปนบุคคลภายนอกโรงเรียน จึงมีขอจํากัด ตรงท่ีไมสามารถอยูกับครูได
ตลอดเวลา การพบปะครูในแตละคร้ังจึงมีคุณคามาก จึงควรใชเวลาท่ีมีจํากัดนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด 
การชี้แนะแตละคร้ังจึงเนนไปที่การนําความรูหรือทักษะไปใชไดจริงไดแนวปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม และเปน
ข้ันเปนตอน ไมเสียเวลาไปกับการอภิปรายหรือพูดคุยกันเชิงทฤษฎี  

8.   การทบทวนและสะทอนผลการดําเนินงาน (after action review and reflection) 
การสะทอนผลการทํางาน (reflection) เปนวิธีการท่ีชวยใหครูไดคิดทบทวนการทํางานท่ีผานมา 

สรุปเปนแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนคร้ังตอไป  การช้ีแนะจึงใชการสะทอนผลการทํางานนี้เปน
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บทที่  3 
รายละเอียดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 

3.1 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และแนวปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา 

ประกอบดวย 3 มาตรฐาน  12  ตัวบงช้ี  ดังน้ี 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.  มี การ กํ าหนดแผนยุ ทธศาสตร หรื อ
แผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรมใน
การปลูกฝงคุณธรรมแกผูเรียนและบุคลากร 
ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.1  โรงเรียนมีการกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือเปน
ทิศทางในการปลูกฝงผูเรียนและบุคลากรใหมี
คุณธรรม และเผยแพรใหผูเก่ียวของไดทราบ 

2.  มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่
ชัดเจน 
3.  มี ก า ร เ ผ ย แพ ร แ ก ผู เ ก่ี ย ว ข อ ง แ ล ะ
สาธารณชนทราบ 
 

 

1. มาตรฐาน
ดานการปลูกฝง
คุณธรรม  

1.2  โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนการ
ปลูกฝงคุณธรรม 

1.  มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
หรือแผนปฏิบั ติการหรือโครงการหรือ
กิจกรรม  พรอมทั้ งมีการประเมิน  และ
วิเคราะหผล ทุกโครงการ/กิจกรรม รอยละ 
50 – 65 ของเปาหมาย 
2.  มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
หรือแผนปฏิบั ติการหรือโครงการหรือ
กิจกรรม  พรอมทั้ งมีการประเมิน  และ
วิเคราะหผล ทุกโครงการ/กิจกรรม รอยละ 
66 – 80 ของเปาหมาย 
3.  การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรหรือ
แผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรม 
พรอมทั้งมีการประเมิน และวิเคราะหผล ทุก
โครงการ/กิจกรรม มากกวารอยละ 80 ของ
เปาหมาย 
 

 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  22 
 



 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  23 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ แนวปฏิบัติท่ีดี 
1.3  โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปลูกฝงคุณธรรม  

1.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน  และรายงานผลตอผูบริหารของ
โรงเรียน 
2.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางผลการ
ดําเนินงานการปลูกฝงคุณธรรม กับ มาตรฐาน
คุณธรรม 3 กลุมของกระทรวงศึกษาธิการ 
3.  มีการเผยแพร และขยายผลไปสูโรงเรียนอื่นๆ 
 

1.4  โรงเรียนมีการพัฒนาผลการดําเนินงานดาน
การปลูกฝงคุณธรรม สามารถเปนตนแบบของ
การเรียนรูในเครือขายโรงเรียนคุณธรรม 

1.  มีกลไกในการปรับแผนยุทธศาสตรหรือ
แผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรมใน
ด านการปลูกฝ งคุณธรรม  ในปการศึกษา   
ที่ผานมา 

2.  มีการปรับแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการ
หรือโครงการหรือกิจกรรมดานการปลูกฝง
คุณธรรม 

3.  มีการจัดการองคความรู เพ่ือจัดทําแนวปฏิบัติ
ที่ดี และสามารถเปนตนแบบการแลกเปล่ียน
เรียนรูภายในโรงเรียนหรือเครือขายโรงเรียน
คุณธรรม 

 
2.1  ผูนํามีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 1.   ผู นํ าโรง เรี ยนมีนโยบายในการนําหลัก   

ธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ 
2.  โรงเรียนมีการกําหนดแนวปฏิบัติตามหลักธรร  
มาภิบาลในการบริหารจัดการ 
3.  โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองและ 
สงเสริมหลักธรรมาภิบาลครบถวน 8 หลักการ 
 

2 .  ม า ต ร ฐ า น
ด า น ห ลั ก   
ธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน 

2.2  โรงเรียนมีการดําเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

         โรงเรียนมีการดําเนินโครงการหรือกิจกรรม
ที่สอดคลองและสงเสริมหลักธรรมาภิบาล  8 
หลักการ คือ  1) การมีสวนรวม   2) การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย    3) ความโปรงใส    4) ความ
รับผิดชอบ  5) ความสอดคลอง  6)ความเสมอภาค  
7 )  ก า รมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพแล ะปร ะสิ ท ธิ ผ ล   
8) การมีเหตุผล  
 
 



 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  24 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ แนวปฏิบัติท่ีดี 
2.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

  1. โ ร ง เ รี ย นมี ก า ร ติ ดต าม  ตร ว จสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล   

  2. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางผลการ
ดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล   
3. โรงเรียนมีการเผยแพรผลการดําเนินงานดาน
บริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล 
        ไปยังโรงเรียนคุณธรรมอื่นๆ 
 

2.4 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. โรงเรียนมีการทบทวนนโยบาย และวิธีการ
บริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในป
ที่ผานมาและนํามาปรับใชในปการศึกษาปจจุบัน 
2. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะห
วิธีการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลัก 
        ธรรมาภิบาล เพ่ือนําไปปรับปรุงนโยบาย    
        และวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนตาม  
        หลักธรรมภิบาลในปการศึกษาตอไป 
3. มีหนวยงานหรือบุคลากรของโรงเรียนไดรับ
การยกยองหรือรางวัลเชิดชูเกียรติตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

3.1 โรงเรียนมีแผนการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ควบคูคุณธรรม 

1. โรงเรียนมีนโยบายในการใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคูคุณธรรม 
2. โรงเรียนมีการกําหนดแผน เปาหมายและแนว
ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม
3. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองและ
สงเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
 
 

3. มาตรฐาน
ด า น ห ลั ก
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงควบคู
คุณธรรม 

3.2 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 

1. โรงเรียนมีการดําเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมตามแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู
คุณธรรม รอยละ 50 – 65 ของเปาหมาย 
1. โรงเรียนมีการดําเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมตามแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู
คุณธรรม รอยละ 66 – 80 ของเปาหมาย 



 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  25 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ แนวปฏิบัติท่ีดี 
2. โรงเรียนมีการดําเนินงานโครงการหรือ
กิจกรรมตามแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู
คุณธรรม มากกวารอยละ 80 ของเปาหมาย 

 
3.3 โรงเรียนมีการประเมินผลแผนหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคูคุณธรรม 

  1. โรงเรียนมีการประเมินผลแผนหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคูคุณธรรม 
  2. โรงเรียนมีการประเมินผลพฤติกรรมของ
นักเรียน และบุคลากรที่ไดประพฤติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
  3. โรงเรียนมีการเผยแพรผลการดําเนินงานท่ี
เ ก่ี ยวของ กับหลัก เศรษฐกิจพอเ พียงควบคู
คุณธรรม 
 

3.4 โรงเรียนมีการพัฒนาการใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคูคุณธรรม 

  1. โรงเรียนมีการนําผลการประเมินมาปรับ
แผนการดําเนินงานตามแผนหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคูคุณธรรม ที่นํามาใชในปที่ผานมา 
และนํามาปรับแผนฯ ในปปจจุบัน 
  2. มีการขยายผลหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู
คุณธรรมสูชุมชน 
  3. มีการยกยองหรือเชิดชูนักเรียน และบุคลากรที่
นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรมมา
ประยุกตใชในวิถีชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2 รายละเอียดของตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1    มาตรฐานดานการปลูกฝงคุณธรรม 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1  โรงเรียนมีการกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเปนทิศทางในการปลูกฝงผูเรียนและ
บุคลากรใหมีคุณธรรม และเผยแพรใหผูเกี่ยวของไดทราบ 

วงจรคุณภาพ  P (Plan) 
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้ โรงเรียนคุณธรรมควรมีการกําหนดทิศทางในการปลูกฝงคุณธรรมผูเรียนและ

บุคลากรใหมีคุณธรรม  ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 3 กลุม คือ กลุมคุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน   กลุม
คุณธรรมเพ่ือการพัฒนาการทํางาน และกลุมคุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู
รวมกันในสังคม 

แนวปฏิบัติท่ีดี (ระดับ) 
1. มีการกําหนดแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรมในการปลูกฝง

คุณธรรมแกผูเรียนและบุคลากร ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
2. มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
3. มีการเผยแพรแกผูเกี่ยวของและสาธารณชนทราบ 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
1. เอกสารแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรมดานการปลูกฝงคุณธรรม 
2. เอกสารการเผยแพรประชาสัมพันธแกผูเกี่ยวของและสาธารณชนทราบ 
3. มีเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ ขอท่ี 1 มีการดําเนินการ ขอท่ี 1และขอท่ี 2 มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2  โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนการปลูกฝงคุณธรรม 
วงจรคุณภาพ D (Do) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ พิจารณาวาโรงเรียนไดมีการดําเนินงานตามแผนการปลูกฝงคุณธรรม และมีการ

ประเมินวิเคราะหผลทุกโครงการ/กิจกรรม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรมใหมีประสิทธิผลตอไป 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  26 
 



 

แนวปฏิบัติท่ีดี (รอยละ) 
1. มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรม พรอมท้ังมี

การประเมิน และวิเคราะหผล ทุกโครงการ/กิจกรรม รอยละ 50 – 65 ของเปาหมาย 
2. มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรม พรอมท้ังมี

การประเมิน และวิเคราะหผล ทุกโครงการ/กิจกรรม รอยละ 66 – 80 ของเปาหมาย 
3. การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรม พรอมท้ังมีการ

ประเมิน และวิเคราะหผล ทุกโครงการ/กิจกรรม มากกวารอยละ 80 ของเปาหมาย 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
1. เอกสารแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรมดานการปลูกฝงคุณธรรม 
2. เอกสารการประเมิน และวิเคราะหผล ทุกโครงการ/กิจกรรม 
3. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ 

รอยละ 50 – 65 ของเปาหมาย รอยละ 66 – 80 ของเปาหมาย มากกวารอยละ 80 ของเปาหมาย 
 
ตัวบงชี้ท่ี 1.3 โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปลูกฝง

คุณธรรม  
วงจรคุณภาพ C (Check) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ มีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานจริงตามแผนการปลูกฝงคุณธรรม 

และรายงานผลตอผูบริหารโรงเรียน  พรอมท้ังรวบรวมและบันทึกขอมูลท่ีจําเปน
เพื่อประโยชนในการวิเคราะหและปรับปรุงแผนปลูกฝงคุณธรรมใหดีข้ึนในป
การศึกษาตอไป  

แนวปฏิบัติท่ีดี (ระดับ) 
1. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน และรายงานผลตอผูบริหารของโรงเรียน 
2. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางผลการดําเนินงานการปลูกฝงคุณธรรม กับ มาตรฐานคุณธรรม 

3 กลุม ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
3.  มีการเผยแพร และขยายผลไปสูโรงเรียนอ่ืนๆ 

 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  27 
 



 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
1. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน และการรายงานผลตอ

ผูบริหารโรงเรียน 
2. เอกสารการวิเคราะหความสอดคลองระหวางผลการดําเนินงานการปลูกฝงคุณธรรม กับ มาตรฐาน

คุณธรรม 3 กลุมของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. เอกสารเผยแพร และขยายผลไปสูโรงเรียนอ่ืนๆ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ 

ขอท่ี 1 ขอท่ี 1 และขอท่ี 2 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 1.4   โรงเรียนมีการพัฒนาผลการดําเนินงานดานการปลูกฝงคุณธรรมสามารถเปน

ตนแบบของการเรียนรูในเครือขายโรงเรียนคุณธรรม 
วงจรคุณภาพ A (Act) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงชี้ รูปแบบการดําเนินงานดานการปลูกฝงคุณธรรมของโรงเรียนท่ีมีการกําหนด

กระบวนการเรียนรูท่ีชัดเจน มีการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลอง
กับวัตถุประสงค และนําผลการประเมินของปการศึกษาท่ีผานมาปรับใชเพื่อ
พัฒนาการดําเนินงานในปการศึกษาปจจุบัน จนกระท่ังไดรูปแบบท่ีเหมาะสม 
เกิดผลผลิตตามเปาหมาย สามารถเปนตนแบบของการเรียนรูในเครือขาย
โรงเรียนคุณธรรม  เปนแบบอยางในการปฏิบัติท่ีดีใหกับโรงเรียนอ่ืนๆ ได 

แนวปฏิบัติท่ีดี (ระดับ) 
1. มีกลไกในการปรับแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรมในดานการ

ปลูกฝงคุณธรรม ในปการศึกษาท่ีผานมา 
2. มีการปรับแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรมดานการปลูกฝง

คุณธรรม 
3. มีการจัดการองคความรู เพ่ือจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี และสามารถเปนตนแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู

ภายในโรงเรียนหรือเครือขายโรงเรียนคุณธรรม 

 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  28 
 



 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
1. เอกสารกลไกในการปรับแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรมในดาน

การปลูกฝงคุณธรรม ในปการศึกษาท่ีผานมา 
2. เอกสารการปรับแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการหรือโครงการหรือกิจกรรมดานการปลูกฝง

คุณธรรม 
3. เอกสารการจัดการองคความรู เพื่อจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี และสามารถเปนตนแบบการแลกเปล่ียน

เรียนรูภายในโรงเรียนหรือเครือขายโรงเรียนคุณธรรม 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ 
ขอท่ี 1 ขอท่ี 1 และขอท่ี 2 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 

 

มาตรฐานท่ี 2   มาตรฐานดานหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1   ผูนํามีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
วงจรคุณภาพ  P (Plan) 
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้ ผูบริหารโรงเรียนควรใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ซ่ึงหลักการของ

ธรรมาภิบาลท่ีกําหนดไวมี 8 หลักการ คือ 1) การมีสวนรวม 2) การปฏิบัติตาม
กฎหมาย 3) ความโปรงใส 4) ความรับผิดชอบ 5) ความสอดคลอง 6) ความเสมอ
ภาค 7) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   8) การมีเหตุผล  

แนวปฏิบัติท่ีดี (ระดับ) 
1. ผูนําโรงเรียนมีนโยบายในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ 
2. โรงเรียนมีการกําหนดแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
3. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองและสงเสริมหลักธรรมาภิบาลครบถวน 8 หลักการ 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
1. เอกสารนโยบายในการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการ 
2. เอกสารท่ีกําหนดแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
3. โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองและสงเสริมหลักธรรมาภิบาลครบถวน 8 หลักการ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  29 
 



 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ 
ขอท่ี 1 ขอท่ี 1 และขอท่ี 2 

มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
วงจรคุณภาพ  D (Do) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี ้ โรงเรียนใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการโรงเรียน 

แนวปฏิบัติท่ีดี ( ขอ) 
โรงเรียนดําเนนิโครงการหรือกิจกรรมท่ีสอดคลองและสงเสริมหลักธรรมาภิบาล  8 หลักการ คือ 

1) การมีสวนรวม   2) การปฏิบัติตามกฎหมาย   3) ความโปรงใส   4) ความรับผิดชอบ  5) ความสอดคลอง  
6) ความเสมอภาค  7) การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   8) การมีเหตุผล  

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
1. มีเอกสารดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมท่ีสอดคลองและสงเสริมหลักธรรมาภิบาล 
2. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการตาม มีการดําเนนิการตาม มีการดําเนนิการตาม 
หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาล 
1 – 3 หลักการ** 4 – 6 หลักการ** มากกวา 6 หลักการ** 

 
หมายเหตุ  **  การประเมินคะแนนสําหรับตัวบงชี้ท่ี 2.2** 
การประเมินคะแนนจะพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาล 8 หลักการ  
หลักการใดหลักการหนึ่ง  ไมไดเรียงลําดับหลักการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
วงจรคุณภาพ  C (Check) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ ผูบริหารสามารถบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล มีการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลนโยบายการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  30 
 



 

แนวปฏิบัติท่ีดี (ระดับ) 
1. โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการตามหลัก      

ธรรมาภิบาล   
2. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางผลการดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน ตามหลัก  

ธรรมาภิบาล   
3. โรงเรียนมีการเผยแพรผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการโรงเรียน ตามหลักธรรมาภิบาลไปยัง

โรงเรียนคุณธรรมอ่ืนๆ 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
1. เอกสารการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล   
2. เอกสารการวิเคราะหความสอดคลองระหวางผลการดําเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียน ตาม

หลักธรรมาภิบาล   
3. เอกสารการเผยแพรผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการโรงเรียน ตามหลักธรรมาภิบาลไปยัง

โรงเรียนคุณธรรมอ่ืนๆ 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ 

ขอท่ี 1 ขอท่ี 1 และขอท่ี 2 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
วงจรคุณภาพ  A (Act) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงชี้ โรงเรียนนําขอคิดเห็น และขอเสนอแนะการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของปท่ีผานมา มาใชในการพัฒนาการดําเนินงานในปปจจุบัน 

แนวปฏิบัติท่ีดี (ขอ) 
1. โรงเรียนมีการทบทวนนโยบาย และวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในปท่ี

ผานมาและนํามาปรับใชในปการศึกษาปจจุบัน 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  31 
 



 

2. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
นําไปปรับปรุงนโยบายและวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมภิบาลในปการศึกษา
ตอไป 

3. มีหนวยงานหรือบุคลากรของโรงเรียนไดรับการยกยองหรือรางวัลเชิดชูเกียรติตามหลักธรรมาภิ
บาล 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
1. เอกสารการทบทวนนโยบาย และวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลในปท่ีผาน

มาและนํามาปรับใชในปการศึกษาปจจุบัน 
2. เอกสารการนําผลการประเมินและการวิเคราะหวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลัก 

ธรรมาภิบาล เพื่อนําไปปรับปรุงนโยบายและวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลในปการศึกษาตอไป 

3. เอกสารของหนวยงานหรือบุคลากรของโรงเรียนไดรับการยกยองหรือรางวัลเชิดชูเกียรติตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ 

1 ขอ 1 – 2 ขอ 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
 
มาตรฐานท่ี 3  มาตรฐานดานหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
 
ตัวบงชี้ท่ี  3.1   โรงเรียนมีแผนการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
วงจรคุณภาพ  P (Plan) 
ชนิดของตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 
คําอธิบายตัวบงชี้ โรงเรียนมีการวางแผนเกี่ยวกับการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรมมา

ใชในวิถีชีวิต ซ่ึงประกอบดวย 3 หลัก 2 เง่ือนไข คือ หลัก 1) ความพอประมาณ   
2) ความมีเหตุผล 3) ความมีภูมิคุมกันในตนเอง  และ เงื่อนไข 1) เงื่อนไขความรู
ในเร่ืองการรอบรู รอบคอบ และระมัดระวัง 2) เง่ือนไขคุณธรรมในเร่ืองซ่ือสัตย 
สุจริต ขยัน อดทน และแบงปน  

 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  32 
 



 

แนวปฏิบัติท่ีดี (ระดับ) 
1. โรงเรียนมีนโยบายในการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
2. โรงเรียนมีการกําหนดแผน เปาหมายและแนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
3. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองและสงเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
1. เอกสารเกี่ยวกับนโยบายในการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
2. เอกสารการกําหนดแผน เปาหมายและแนวปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
3. เอกสารโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองและสงเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ 

ขอท่ี 1 ขอท่ี 1 และขอท่ี 2 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ตัวบงชี้ท่ี  3.2  โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
วงจรคุณภาพ  D (Do) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม           3 

หลัก 2 เง่ือนไข คือ หลัก 1) ความพอประมาณ   2) ความมีเหตุผล 3) ความมี
ภูมิคุมกันในตนเอง  และ เงื่อนไข 1) เงื่อนไขความรูในเร่ืองการรอบรู รอบคอบ 
และระมัดระวัง 2) เง่ือนไขคุณธรรมในเร่ืองซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน และ
แบงปน 

แนวปฏิบัติท่ีดี ( รอยละ ) 
1. โรงเรียนมีการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 

รอยละ 50 – 65 ของเปาหมาย 
2. โรงเรียนมีการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 

รอยละ 66 – 80 ของเปาหมาย 
3. โรงเรียนมีการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 

มากกวารอยละ 80 ของเปาหมาย 

 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  33 
 



 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
1. เอกสารการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมตามแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
2. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการตามแผน มีการดําเนนิการตามแผน มีการดําเนนิการตามแผน 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ควบคูคุณธรรม ควบคูคุณธรรม ควบคูคุณธรรม 
รอยละ 50 – 65 ของเปาหมาย รอยละ 66 – 80 ของเปาหมาย มากกวารอยละ 80 ของเปาหมาย 

 
ตัวบงชี้ท่ี  3.3  โรงเรียนมีการประเมินผลแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
วงจรคุณภาพ  C (Check) 
ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้ โรงเรียนมีการประเมินผลแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 

แนวปฏิบัติท่ีดี (ระดับ) 
1. โรงเรียนมีการประเมินผลแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
2. โรงเรียนมีการประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียน และบุคลากรที่ไดประพฤติตนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
3. โรงเรียนมีการเผยแพรผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 

ขอมูลอางอิง  
1. เอกสารการประเมินผลแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
2. เอกสารการประเมินผลพฤติกรรมของนักเรียน และบุคลากรท่ีไดประพฤติตนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงควบคูคุณธรรม 
3. เอกสารการเผยแพรผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ 

ขอท่ี 1 ขอท่ี 1 และขอท่ี 2 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  34 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี  3.4  โรงเรียนมีการพัฒนาการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
วงจรคุณภาพ  A (Act) 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลผลิต 
คําอธิบายตัวบงชี้ โรงเรียนมีการพัฒนาการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 

แนวปฏิบัติท่ีดี (ระดับ) 
1. โรงเรียนมีการนําผลการประเมินมาปรับแผนการดําเนินงานตามแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู

คุณธรรม ท่ีนํามาใชในปท่ีผานมา และนํามาปรับแผนฯ ในปปจจุบัน 
2. มีการขยายผลหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรมสูชุมชน 
3. มีการยกยองหรือเชิดชูนักเรียน และบุคลากรท่ีนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรมมา

ประยุกตใชในวิถีชีวิต 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  
1. เอกสารการนําผลการประเมินมาปรับแผนการดําเนินงานตามแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู

คุณธรรม ท่ีนํามาใชในปท่ีผานมา และนํามาปรับแผนฯ ในปปจจุบัน 
2. เอกสารการขยายผลหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรมสูชุมชน 
3. เอกสารการยกยองหรือเชิดชูนักเรียน และบุคลากรท่ีนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรมมา

ประยุกตใชในวิถีชีวิต 
4. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการ มีการดําเนนิการ 

ขอท่ี 1 ขอท่ี 1และขอท่ี 2 
มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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บทที่  4 
รายงานการประเมินตนเอง 

 

4.1 สวนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามแนวทางที่กําหนด เพ่ือใหผูประเมินภายนอก

ประเมินคุณภาพการเปนโรงเรียนคุณธรรมช้ันนําไดศึกษาขอมูลกอนการเยี่ยมเยียนสภาพจริง  รวมทั้งให
การรับรองคะแนนการประเมินตนเองของโรงเรียนดวย 

รายงานการประเมินตนเองประกอบดวย  4  สวน คือ    

• สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและการดําเนินงานของโรงเรียน 
ขอมูลเบ้ืองตนของโรงเรียนประกอบดวย รายละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญของโรงเรียน 

ไดแก ประวัตคิวามเปนมาของโรงเรียน ขอมูลจํานวนนกัเรียน ครู บุคลากร การนับถือศาสนา ทรัพยากร 
งบประมาณ ขอมูลชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน ผลงานเดน รางวัลเกยีรติยศ แผนยุทธศาสตรหรือธรรมนูญ
โรงเรียนท่ีเนนการพัฒนาเปนโรงเรียนคุณธรรม โครงสรางการบริหารจัดการ ระบบและกลไกท่ีเกี่ยวของ
กับการเปนโรงเรียนคุณธรรม ตลอดจนเปาหมายท่ีสําคัญในปปจจุบัน  ลักษณะการเขียนเปนการเขียนแบบ
บรรยายตามหวัขอท่ีกําหนด 

• สวนท่ี 2  การรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนคณุธรรมชั้นนํา 
ใหโรงเรียนรายงานผลการดําเนินงานดานตางๆตามมาตรฐานและตัวบงช้ีของโรงเรียน

คุณธรรมช้ันนําตามขอกําหนด    ท่ีประกอบดวยรายการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีมีลักษณะเปน
กระบวนการดําเนินงานท่ีเปนระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA Cycle) เพื่อแสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีระบบ
การบริหารโรงเรียนท่ีนําไปสูความเปนโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา มีการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ และยึดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม โดยมีรูปแบบการนําเสนอตามตัวบงช้ีในแตละ
มาตรฐาน ท้ังนี้ควรเขียนใหส้ันกะทัดรัด โดยยึดการอางอิงจากแหลงขอมูลตางๆ   ประกอบลักษณะการ
เขียนรายงานเปนการบรรยาย สังเคราะหและการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑท่ีช้ีใหเห็นถึงการทํางานท่ี
เปนระบบ 
                          1.  โครงการหรือกิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการในแตละตัวบงช้ี 

                          2.   ผลคะแนนประเมิน และผลเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
                          3.   จุดเดน และแนวทางเสริม สําหรับการปรับปรุงในแตละตัวบงช้ี 
                          4.   จุดออน และแนวทางการพัฒนา สําหรับการปรับปรุงในแตละตัวบังช้ี 

      5.   การเขียนหลักฐานอางอิงประกอบผลการดําเนินงานของแตละตัวบงช้ี โดยการกําหนด                   
เลขเอกสารและช่ือเอกสารทีอ่างถึง  
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• สวนท่ี 3 การสรุปคะแนนการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานดานการเปนโรงเรียน
คุณธรรมชั้นนาํ   

เปนการนําคะแนนท่ีไดจากการประเมินผลการดําเนินงานในสวนท่ี 2  มาใสในตารางสรุปคะแนน 
การประเมินผลการดําเนินงานดานการเปนโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  ซ่ึงตารางประกอบดวย 

                     1.    ระดับคะแนนเปาหมาย   
2.    ระดับคะแนนการประเมินตนเอง 
3.  การบรรลุเปาหมาย 

ในสวนทายเปนการสรุปผลการดําเนินงาน และแนวทางการสงเสริม/แนวทางการพัฒนา ใน
ภาพรวมของแตละมาตรฐาน 

•    สวนท่ี 4  ภาคผนวก 
ภาคผนวก ประกอบดวย  เอกสารเพ่ิมเติมท่ีมีความสมบูรณในตวัเอง และเปนหลักฐานใน

การประเมินคุณภาพ โดยจัดไวในสวนสุดทายของรายงาน เชน  
                      1.   ขอมูลทางสถิติท่ีสําคัญ 
                     2.   รายช่ือคณะกรรมการที่เกีย่วของกับการพัฒนาเปนโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา 
                     3.   เอกสารสําคัญเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลในดานตางๆ ท่ีเนนผลสัมฤทธ์ิดานการเปน
โรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา 

 
4.2     การเขียนรายงานผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา (สวนท่ี 2) 
 ใหโรงเรียนเขียนรายงานผลประเมินการดําเนินงานจริง ท่ีมีตัวเลขเชิงปริมาณประกอบตามสมควร 
โดยประเมินประสิทธิผลตามแนวปฏิบัติท่ีดีของแตละตัวบงช้ี ควรเขียนใหส้ันกะทัดรัด โดยยึดขอมูล
อางอิงหรือหลักฐานการดําเนินงาน 
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 ผลการดําเนินงานมาตรฐานดานการปลูกฝงคุณธรรม 

ตัวบงชี้ 1.1 โรงเรียนมีการกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเปนทิศทางในการปลูกฝงผูเรียนและบุคลากรใหมี
คุณธรรม และเผยแพรใหผูเก่ียวของไดทราบ 

ลการดําเนินงาน 
………………………………………………………………………….…………………………

………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
ตัวบงชี้ 1.2 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนการปลูกฝงคุณธรรม 
 ผลการดําเนินงาน 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 

 
เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 
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จุดเดนและแนวทางเสริม 
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปลูกฝงคุณธรรม 
ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  39 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 โรงเรียนมีการพัฒนาผลการดําเนินงานดานการปลูกฝงคุณธรรม สามารถเปนตนแบบของ
การเรียนรูในเครือขายโรงเรียนคุณธรรม 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 

 
 ผลการดําเนินงานมาตรฐานดานหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ผูนํามีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  40 
 



 

จุดเดนและแนวทางเสริม 
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  41 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.4 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 

 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  42 
 



 

จุดออนและแนวทางการพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 

 ผลการดําเนินงานมาตรฐานดานหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 โรงเรียนมีแผนการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
 ผลการดําเนินงาน 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 

 
เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 
   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  43 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 โรงเรียนมีการประเมินผลแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  44 
 



 

 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.4 โรงเรียนมีการพัฒนาการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  45 
 



 

สวนท่ี 3  รายงานผลการประเมินคุณภาพดานการเปนโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา  (แสดงตาราง) 

ตารางสรุปผลการประเมินและการบรรลุเปาหมายโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  
 

ระดับคะแนน
เปาหมาย 

ระดับคะแนน
การประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

(1 คะแนน ถึง (บรรลุเปาหมาย 
หรือ 

มาตรฐาน / ตวับงชี ้
3 คะแนน) (1 คะแนน ถึง 

3 คะแนน) ไมบรรลุเปาหมาย) 

1. มาตรฐานดานการปลูกฝงคุณธรรม 
1.1 โรงเรียนมีการกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเปนทิศทางการ
ปลูกฝงผูเรียนและบุคลากรใหมีคุณธรรม และเผยแพรให
ผูเกี่ยวของไดทราบ 
 

   

1.2 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนการปลูกฝง
คุณธรรม 

   

1.3 โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปลูกฝงคุณธรรม  
 

   

1.4 โรงเรียนมีการพัฒนาผลการดําเนนิงานดานการ
ปลูกฝงคุณธรรม สามารถเปนตนแบบของการเรียนรูใน
เครือขายโรงเรียนคุณธรรม 

   

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานดานการปลูกฝงคุณธรรม   

2. มาตรฐานดานหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
2.1  ผูนํามีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

   

2.2 โรงเรียนมีการดําเนนิงานตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

    

2.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

   

2.4 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

   

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานดานหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  46 
 



 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  47 
 

มาตรฐาน / ตวับงชี ้

ระดับคะแนน
เปาหมาย 

(1 คะแนน ถึง 
3 คะแนน) 

ระดับคะแนน
การประเมิน
ตนเอง 

(1 คะแนน ถึง 
3 คะแนน) 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

(บรรลุเปาหมาย 
หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย) 

3. มาตรฐานดานหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
3.1 โรงเรียนมีแผนการใชหลักเศรษฐกจิพอเพียงควบคู
คุณธรรม 

   

3.2 โรงเรียนมีการดําเนนิงานตามแผนหลักเศรษฐกจิ
พอเพียงควบคูคุณธรรม 

   

3.3 โรงเรียนมีการประเมินผลแผนหลักเศรษฐกิจพอเพยีง
ควบคูคุณธรรม 

   

3.4 โรงเรียนมีการพัฒนาการใชหลักเศรษฐกิจพอเพยีง
ควบคูคุณธรรม 

   

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานดานหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคณุธรรม   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน   

 

สรุปผลการดาํเนินงานในภาพรวมแตละมาตรฐาน พรอมแนวทางเสริม/แนวทางพฒันา 
       1.  มาตรฐานดานการปลูกฝงคุณธรรม 

…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางเสริม/แนวทางพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
       2.  มาตรฐานดานหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางเสริม/แนวทางพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 

          3.  มาตรฐานดานหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคณุธรรม 
…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางเสริม/แนวทางพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

ขอใหทุกโรงเรียนใชแบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดังแบบฟอรมในภาคผนวก 

ใหนําสงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  แขวงพระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร  กรุงเทพมหาคร  10200 
โทร. 0-2222-1867  ตอ  146, 132 

โทร./แฟกซ 0-2623 - 6326 

ภายในวนัที่ 30 กรกฎาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  48 
 



 

บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2546. 
กระทรวงศึกษาธิการ.  คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป. 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2545. 
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ระดับอุดมศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ กรุงเทพฯ. 2550. 
คูมือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง ธันวาคม 2549) สํานักงานรับรอง 
   มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 
ประเวศ  วะสี, ศ.นพ. ระบบการศึกษาท่ีคุณธรรมนําความรู. กรุงเทพฯ : สํานักงานมาตรฐานการศึกษา

 และพัฒนาการเรียนรู สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550.  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. พระราชดํารัสคุณธรรม 4 ประการ. กรุงเทพฯ : 

 www.google.co.th   
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 

2546. 
ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม. รายงานการวิจัยโครงการเรงสรางคุณลักษณะท่ีดีของ

เด็กและเยาวชนไทย. กรุงเทพฯ : ศูนยคุณธรรม, 2549. 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1. นครปฐมโมเดล. นครปฐม : สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

 นครปฐม เขต 1, ม.ป.ป. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. นโยบาย สพฐ. ป 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. การวัดและประเมินผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม. กรุงเทพฯ 

: กลุมงานประเมินผล 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. กรุงเทพฯ : 

ศูนยประสานงานกลางการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2550. 

http://www.onesqa.or.th 
http://teacher.obec.go.th/web/download_media/coaching.doc 
http://www.sufficiencyeconomy.org/mfiles/1072239162/4%20chapter%201.pdf 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  49 
 

http://teacher.obec.go.th/web/download_media/coaching.doc
http://www.sufficiencyeconomy.org/mfiles/1072239162/4%20chapter%201.pdf


 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก  ภาคผนวก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 

สวนท่ี 3  รายงานผลการประเมินคุณภาพดานการเปนโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา  (แสดงตาราง) 
เปนตารางการประเมินคุณภาพของผลการดําเนินงาน ท่ีประกอบดวยรายการประเมิน

ตามมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีมีลักษณะเปนกระบวนการดําเนินงานท่ีเปนระบบตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA Cycle)   

1.  การประเมินผลตามเกณฑ  
            2.  การประเมินผลเม่ือเทียบกับเปาหมายในตัวบงช้ีนั้นๆ  
 

สวนท่ี 4 ภาคผนวก (ไมเกิน 10 หนา) 
 

จุดออน และแนวทางการพัฒนาในแตละมาตรฐาน 

สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและการดําเนินงานของโรงเรียน (บรรยาย ไมเกิน 5 หนา) 
• ประวัติความเปนมาของโรงเรียน  

• ขอมูลจํานวนนักเรียน ครู บุคลากร และการนับถือศาสนา  

• โครงสรางการบริหารจัดการ 

• ทรัพยากร  

• งบประมาณ  

• ขอมูลชุมชน  

• ภูมิปญญาทองถ่ิน  

• ผลงานเดน รางวัลเกียรติยศ  

• แผนยุทธศาสตรหรือธรรมนูญโรงเรียนท่ีเนนการพัฒนาเปนโรงเรียนคุณธรรม  

• ระบบและกลไกท่ีเกีย่วของกับการเปนโรงเรียนคุณธรรม  

• เปาหมายท่ีสําคัญในปปจจุบัน   
 

สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา (บรรยาย) 
ผลการดําเนินงานดานตางๆ ตามมาตรฐานและตัวบงช้ีของโรงเรียนท่ีเปนสวนท่ีเขียน

ถึงผลการดําเนินงานจริงของ       
1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีโรงเรียนดําเนินการในแตละตัวบงช้ี ตามเอกสารอางอิง 
(ควรเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเดนท่ีสุดของโรงเรียนไมเกิน 3 โครงหรือกิจกรรม) 
2. จุดเดน และแนวทางเสริมในแตละมาตรฐาน 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  51 
 



 

( ตัวอยางปกนอก/ปกในเอกสารรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา) 

 
 

รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนคณุธรรมช้ันนํา   
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ประจําปการศกึษา 2550 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน……………………… 
เลขท่ี…... ตําบล/แขวง …….…อําเภอ/เขต. ……...  จังหวัด...................... 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา.......................................  เขต ............................ 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือรองรับการประเมิน เสนอแนะ และพัฒนา 
 

ตามโครงการการประเมนิ เสนอแนะ และพัฒนา โรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  52 
 



 

คํานํา 
 ................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

                   .................................. 
        (ผูบริหารโรงเรียน) 

                                          ....../....../...... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  53 
 



 

สารบัญ 
 หนา 
 
 
 

สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและการดําเนินงานของโรงเรียน 

• ประวัติความเปนมาของโรงเรียน  

• ขอมูลจํานวนนักเรียน ครู บุคลากร และการนับถือศาสนา  
 • โครงสรางการบริหารจัดการ 
 • ทรัพยากร  
 • งบประมาณ  

 • ขอมูลชุมชน  

• ภูมิปญญาทองถ่ิน   
  • ผลงานเดน รางวัลเกียรติยศ  

 • แผนยุทธศาสตรหรือธรรมนูญโรงเรียนท่ีเนนการพัฒนาเปนโรงเรียนคุณธรรม  

• 
 

ระบบและกลไกท่ีเกีย่วของกับการเปนโรงเรียนคุณธรรม  

• เปาหมายท่ีสําคัญในปปจจุบัน   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
สวนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา  
 

สวนท่ี 3  รายงานผลการประเมินคุณภาพดานการเปนโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา 
 

สวนท่ี 4 ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  54 
 



 

สวนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและการดําเนินงานของโรงเรียน 

ประวัติความเปนมาของโรงเรียน  
 …………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ขอมูลจํานวนนักเรียน ครู บคุลากร และการนับถือศาสนา  

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
โครงสรางการบริหารจัดการ 

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ทรัพยากร  

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
งบประมาณ  

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ขอมูลชุมชน  

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  55 
 



 

ผลงานเดน รางวัลเกียรติยศ  
…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
แผนยุทธศาสตรหรือธรรมนูญโรงเรียนท่ีเนนการพัฒนาเปนโรงเรียนคุณธรรม  

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
ระบบและกลไกท่ีเก่ียวของกับการเปนโรงเรียนคุณธรรม  

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
เปาหมายท่ีสําคัญในปปจจุบัน   

…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  56 
 



 

สวนท่ี 2  
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมชั้นนาํ 

ควรเปนโครงการหรือกิจกรรมท่ีเดนท่ีสุดของโรงเรียนไมเกิน 3 โครงหรือกิจกรรมในแตละตัวบงชี้ 
 

 ผลการดําเนินงานมาตรฐานดานการปลูกฝงคุณธรรม 

ตัวบงชี้ 1.1 โรงเรียนมีการกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเปนทิศทางในการปลูกฝงผูเรียนและบุคลากรใหมี                 
คุณธรรม และเผยแพรใหผูเก่ียวของไดทราบ 

 ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  57 
 



 

ตัวบงชี้ 1.2 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนการปลูกฝงคุณธรรม 
 
 ผลการดําเนินงาน 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 

 
เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 
   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  58 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปลูกฝงคุณธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  59 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4  โรงเรียนมีการพัฒนาผลการดําเนินงานดานการปลูกฝงคุณธรรม สามารถเปนตนแบบของ 
การเรียนรูในเครือขายโรงเรียนคุณธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  60 
 



 

 ผลการดําเนินงานมาตรฐานดานหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ผูนํามีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  61 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  62 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  63 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 2.4 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  64 
 



 

 ผลการดําเนินงานมาตรฐานดานหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 โรงเรียนมีแผนการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
 
 ผลการดําเนินงาน 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 

 
เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 

(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 
   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  65 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  66 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 โรงเรียนมีการประเมินผลแผนหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  67 
 



 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4 โรงเรียนมีการพัฒนาการใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน  
…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….…………………………………………………… 
 

เปาหมาย ผลการประเมินตนเอง การบรรลุเปาหมาย 
(1  - 3 คะแนน) (1  - 3 คะแนน) (บรรลุ / ไมบรรลุ) 

   

 
จุดเดนและแนวทางเสริม 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
จุดออนและแนวทางการพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………… 
เอกสารอางอิง 
 1……………………………………………………………………………………………. 
 2……………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  68 
 



 

สวนท่ี 3   
รายงานผลการประเมินคุณภาพดานการเปนโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา 

ตารางสรุปผลการประเมินและการบรรลุเปาหมายโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา  

(นําขอมูลมาจาก สวนท่ี 2) 

ระดับคะแนน
เปาหมาย 

ระดับคะแนน
การประเมิน
ตนเอง 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

มาตรฐาน / ตวับงชี ้ (1 คะแนน ถึง (บรรลุเปาหมาย 
หรือ 3 คะแนน) (1 คะแนน ถึง 

3 คะแนน) ไมบรรลุเปาหมาย) 

1. มาตรฐานดานการปลูกฝงคุณธรรม 
1.1 โรงเรียนมีการกําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเปนทิศทางการ
ปลูกฝงผูเรียนและบุคลากรใหมีคุณธรรม และเผยแพรให
ผูเกี่ยวของไดทราบ 

   

1.2 โรงเรียนมีการดําเนินงานตามแผนการปลูกฝง
คุณธรรม 

   

1.3 โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปลูกฝงคุณธรรม  

   

1.4 โรงเรียนมีการพัฒนาผลการดําเนนิงานดานการ
ปลูกฝงคุณธรรม สามารถเปนตนแบบของการเรียนรูใน
เครือขายโรงเรียนคุณธรรม 

   

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานดานการปลูกฝงคุณธรรม   

2. มาตรฐานดานหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
2.1  ผูนํามีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

   

2.2 โรงเรียนมีการดําเนนิงานตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

    

2.3 โรงเรียนมีการประเมินผลการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

   

2.4 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

   

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานดานหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน   

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  69 
 



 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  70 
 

มาตรฐาน / ตวับงชี ้

ระดับคะแนน
เปาหมาย 

(1 คะแนน ถึง 
3 คะแนน) 

ระดับคะแนน
การประเมิน
ตนเอง 

(1 คะแนน ถึง 
3 คะแนน) 

การบรรลุ 
เปาหมาย 

(บรรลุเปาหมาย 
หรือ 

ไมบรรลุเปาหมาย) 

3. มาตรฐานดานหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
3.1 โรงเรียนมีแผนการใชหลักเศรษฐกจิพอเพียงควบคู
คุณธรรม 

   

3.2 โรงเรียนมีการดําเนนิงานตามแผนหลักเศรษฐกจิ
พอเพียงควบคูคุณธรรม 

   

3.3 โรงเรียนมีการประเมินผลแผนหลักเศรษฐกิจพอเพยีง
ควบคูคุณธรรม 

   

3.4 โรงเรียนมีการพัฒนาการใชหลักเศรษฐกิจพอเพยีง
ควบคูคุณธรรม 

   

เฉล่ียคะแนนมาตรฐานดานหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคณุธรรม   

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน   

 

สรุปผลการดาํเนินงานในภาพรวมในแตมาตรฐาน พรอมแนวทางเสริม/แนวทางพฒันา 
1. มาตรฐานดานการปลูกฝงคุณธรรม 

…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางเสริม/แนวทางพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. มาตรฐานดานหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางเสริม/แนวทางพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 

3. มาตรฐานดานหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคูคุณธรรม 
…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางเสริม/แนวทางพัฒนา 

…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  71 
 



 

คูมือการจัดทํารายงานประเมินตนเองของโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา  หนา  72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ( ไมเกิน 10 หนา) 
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