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คำนำ 

 

การเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด*วยรูปแบบการบริหาร TIE Model เปHนวิธีปฏิบัติท่ี

เปHนเลิศ (Best Practices) ด*านการบริหารสถานศึกษา ประจำป[ ๒๕๖๕ ของโรงเรียนวัดบางกะพ*อม(คงลาภ

ยิ ่งประชานุสรณd) สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ซึ ่งถือวhาเปHน

ภาระหน*าที่สำคัญ ประการหนึ่งของผู*บริหารสถานศึกษา ที่เปHนไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งให*ความสำคัญในการปnองกันการทุจริตโดยได*ดำเนินงานโครงการเสริมสร*างคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปnองกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ทั้งนี้เพื่อปลูก

จิตสำนึกให* นักเรียนทุกคนมีความรู*เทhาทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยd สุจริต 

อยูhอยhาง พอเพียงและมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูhกับการพัฒนาครู รวมทั้งการฝsก

ปฏิบัติให* นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด เห็นแกhประโยชนdสhวนรวมมากกวhาประโยชนdสhวนตน อันจะนำมา

ซ่ึงการปลูกฝuงให*นักเรียนเปHนคนท่ีมีความซ่ือสัตยdสุจริต 

โรงเรียนวัดบางกะพ*อม(คงลาภย่ิงประชานุสรณd)  ได*ดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตมาอยhาง

ตhอเนื ่องโดยใช*การเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด*วยรูปแบบการบริหาร TIE Model ซึ ่งถือเปHน

นวัตกรรมท่ีทางโรงเรียนได*ยึดเปHนแนวทางในการปฏิบัติงานจนทำให*นักเรียนมีคุณลักษณะเปHนไปตาม

เปnาหมายที่ตั ้งไว* จึงได*ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) เพื่อเผยแพรhให*ผู *สนใจได*นำไปใช*

ประโยชนdในการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสุจริตให*เกิดประสิทธิผลตhอไป 

ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบางกะพ*อม(คงลาภยิ่งประชา

นุสรณd) ท่ีได*ชhวยกันปฏิบัติหน*าท่ีตามโครงการเปHนอยhางดี จึงขอขอบคุณทุกทhาน ไว* ณ โอกาสน้ี 
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ผู*อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะพ*อม(คงลาภย่ิงประชานุสรณd) 
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แบบท1ี ๒ แบบรายงานผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติท1ีเป@นเลิศ 

 

ช่ือผลงาน การเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด*วยรูปแบบการบริหาร TIE Model 

ช่ือเจ,าของผลงาน นางสาวทัศนา จรจวบโชค 

โรงเรียน วัดบางกะพ*อม(คงลาภย่ิงประชานุสรณd) 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

 โทรศัพทI ๐๓๔-๗๕๑๐๗๒     โทรสาร ๐๓๔-๗๕๑๐๗๒ 

 โทรศัพทIมือถือ   ๐๖๑-๕๔๖๙๐๐๙   email  tasanachok@gmail.com 

 

ประเภทผลงาน  ◯ ผู*บริหารสถานศึกษา  

◯ ครู 

◯ นักเรียน 

◯ บุคลากรทางการศึกษา/ผู*รับผิดชอบโครงการ 
 

 

สอดคล,องกับคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 
 

R ทักษะกระบวนการคิด 
R มีวินัย 
R ช่ือสัตยdสุจริต 
R อยูhอยhางพอเพียง 
R จิตสาธารณะ 
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การเสริมสร,างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด,วยรูปแบบการบริหาร TIE Model 

๑. ความสำคัญของผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีเป@นเลิศ (Best Practice) 

๑.๑ เหตุผลท่ีเกิดแรงบันดาลใจ ความจำเป็นหรือความต,องการท่ีจะทำผลงาน/นวัตกรรม  

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอยhางรวดเร็วโดยเฉพาะอยhางยิ่งในยุคที่การติดตhอสื่อสารและการ

เข*าถึงสื่อตhางๆ ได*งhายดังเชhนในปuจจุบัน สhงผลให*เกิดปัญหาสังคมมากมาย อีกทั้งผู*ปกครองที่ต*องปรับตัวใน

สังคมและเศรษฐกิจที่บีบรัด ทำให*ไมhมีเวลามากพอในการอบรมบhมนิสัยให*กับบุตรหลาน การเล้ียงดูด*วยเงินกับ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสhงผลให*เด็กไมhมีความเป็นระเบียบวินัย เห็นแกhตัว ไมhมีจิตสาธารณะ ใช*จhายอยhางฟุhมเฟือย 

มีการใช*ชีวิตอยhางประมาท ไมhมีภูมิคุ*มกัน สามารถถูกชักจูงให*มีพฤติกรรมไปในทางสุhมเสี่ยงได*งhาย ทำให*

สังคมไทยต*องเผชิญกับปัญหาหลายด*านที่เกิดจากความเสื่อมทางด*านศีลธรรม  วัฒนธรรม การเมือง 

เศรษฐกิจและสังคม สาเหตุหลักมาจากปuญหาด*าน คุณธรรมจริยธรรมที่สั่งสมในการดำเนินชีวิตมาตั้งแตhเด็ก 

และมีผลตhอการดำรงชีวิต การเรียน การใช*ชีวิตประจำวันในปuจจุบัน การอยูhรhวมกันในสังคมต*องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑdของสังคมที่กำหนดขึ้น จึงจำเปHน ที่เด็กต*องมีความรู* มีระเบียบวินัยในตนเอง    

มีความซื่ อสัตยd  รู*จักชhวยเหลือผู*อื่น มีจิตสาธารณะ และอยูhอยhางพอเพียง เจตนารมณdของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหhงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) จึงมีเจตนารมณdท่ีมุ hงพัฒนาผู*เรียนให*มีคุณลักษณะอันพึงประสงคd เพื่อให*สามารถ         

อยูhรhวมกับผู*อ่ืนในสังคมได*อยhางมีความสุข   

โรงเรียนวัดบางกะพ*อม (คงลาภย่ิงประชานุสรณd) เปHนโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาให*กับนักเรียนด*อยโอกาส

และนักเรียนพิเศษ โดยมีนักเรียนพิเศษเรียนรวมในห*องเรียนปกติ เรียกวhาการจัดการเรียนรวม (Inclusive 

Education) โดยอาศัยหลักการจัดการศึกษาแบบเรียนรhวม กลhาวคือ มีความพยายามที่จะทำให*เกิดความแนhใจ

วhาเด็กที่มีความสนใจและวิธีการเรียนรู*ที่แตกตhางสามารถเรียนกับเพื่อนได* และได*รับการศึกษาอบรมโดยการ

สอนและการชhวยเหลือที่อาจจะต*องออกแบบขึ้นเปHนพิเศษตามความต*องการจำเปHนพิเศษของนักเรียน โดย

โรงเรียนจะต*องบริหารจัดการให*เด็กสามารถเรียนรวมกันและประสบความสำเร็จรhวมกันได*ตามมาตรฐาน 

นักเรียนสhวนใหญhมีความแตกตhางทางความสามารถ ทางสังคม ความเปHนอยูhและฐานะทางครอบครัว สhวนใหญh  

มีปuญหาครอบครัวแตกแยก บางสhวนต*องอาศัยอยูhกับปู�ยhาตายายซ่ึงอาจไมhสามารถดูแลเอาใจใสhนักเรียน        

ได*อยhางเต็มท่ี ท้ังด*านการเรียนและด*านพฤติกรรม สhงผลให*นักเรียนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีไมhพึงประสงคd      

สร*างปuญหาในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตรhวมกับผู*อ่ืน 

จากเหตุผลดังท่ีกลhาวมา ข*าพเจ*าในฐานะผู*บริหารโรงเรียนได*ตระหนักและให*ความสำคัญตhอปuญหา

ดังกลhาว และมีความเห็นวhาการแก*ปuญหาพฤติกรรมของนักเรียนด*อยโอกาสและนักเรียนพิเศษเหลhานี้ต*องอาศัย

ความรักความเข*าใจ เพื่อจะได*เข*าใจ เข*าถึง และพัฒนานักเรียนได*อยhางแท*จริง จึงได*ดำเนินการศึกษาแนวคิด 

รูปแบบ แนวทางในการพัฒนาและแก*ปuญหาดังกลhาว โดยใช*รูปแบบการบริหาร TIE Model มาเป็นแนวทาง  

ในการบริหารจัดการ และมีการดำเนินกิจกรรมสhงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคdแกhนักเรียนเพื่อสhงเสริม

คุณลักษณะด*านทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ช่ือสัตยdสุจริต อยูhอยhางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งเปHน

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต อันจะเป็นการปลูกฝังให*นักเรียนเป็นคนเกhง คนดี มีความสุข เปHนมนุษยdที่สมบูรณd



๒ 

 

ทั้งรhางกาย จิตใจ โดยหวังเปHนอยhางยิ่งวhาจะสามารถพัฒนานักเรียนให*มีคุณภาพ เป็นเยาวชนและพลเมืองท่ีดี

ของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติตhอไป 

๑.๒ แนวคิด หลักการสำคัญที่เก่ียวข,องกับผลงานหรือนวัตกรรม สามารถอ,างอิง แนวคิด หลักการ 

ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการ ฯลฯ ท่ีนำมาใช,ในการออกแบบผลงานนวัตกรรม 

แนวคิดสำคัญในการออกแบบรูปแบบการบริหาร TIE Model มาจากกระบวนการบริหารงาน        

ซ่ึงประกอบด*วย      

 

 

 

 

 

 

 

 

T (Team) : ทีม 

สhงเสริมการสร*างองคdความรู*ให*กับบุคลากรประกอบด*วยคณะครูและแกนนำนักเรียน มีการจัดอบรม

(Training) เพื่อให*ครูมีความรู*ความสามารถและสมรรถนะที่จำเปHนในการดำเนินงาน มีการจัดการองคdความรู* 

(Knowledge Management : KM) และชุมชนการเรียนรู*ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) และจัดกิจกรรมเพ่ือให*นักเรียนสามารถเปHนผู*นำการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนตhอการปnองกันการทุจริต  

I (Integrated Management) : การบริหารแบบบูรณาการ  

มีการบริหารแบบมีสhวนรhวม (Participative Management) โดยมีบุคลากรภายในและภายนอก

โรงเรียนรhวมวิเคราะหdสภาพแวดล*อมของโรงเรียน (SWOT Analysis) รhวมกันวางแผน (Plan) รhวมกันปฏิบัติ

ตามแผน (Do) รhวมกันตรวจสอบ (Check) รhวมกันปรับปรุงแก*ไขข*อบกพรhอง (Action) จัดทีม นำคิด ทีมทำงาน

และทีมติดตามประเมินผล เพื่อสนับสนุนเปnาประสงคdที่สำคัญของโรงเรียนให*มีความสอดคล*องไปในแนวทาง

เดียวกัน ภายใต*หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสถานศึกษา ควบคูhกับการเสริมสร*างคุณธรรม 

จริยธรรม ปnองกันการทุจริต ตามเงื่อนไขคุณธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 

Economy Philosophy)  

E (Equity) : ความเท่ียงธรรม ความเสมอภาค 

โรงเรียนจัดการศึกษาให*กับทุกคนอยhางเสมอภาค (Education For All) มุhงเน*นการสร*างโอกาสใน

การศึกษาให*กับนักเรียนทุกคนโดยจัดการศึกษาเรียนรวม ให*กับนักเรียนปกติ นักเรียนพิเศษ และนักเรียนด*อยโอกาส

อยhางเที่ยงธรรม เทhาเทียมและเสมอภาค (Equity) เพื่อให*นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดี มีทักษะกระบวนการคิด     

มีวินัย ซ่ือสัตยdสุจริต อยูhอยhางพอเพียง มีจิตสาธารณะ สามารถพ่ึงพาตนเองได*และอยูhในสังคมได*อยhางมีความสุข 



๓ 

 

ซ่ึงในการบริหารแบบบูรณาการมีหลักการสำคัญท่ีใช*ในการบริหาร ดังน้ี 

๑.๒.๑ วงจรบริหารคุณภาพ PDCA  คือ วงจรบริหารสี่ขั้นตอนที่ประกอบไปด*วย Plan (การวางแผน) 

Do (ปฏิบัติ) Check (ตรวจสอบ) และ Action (ปรับปรุง) เปHนกระบวนการท่ีใช*ปรับปรุง การทำงานขององคdกร

อยhางเปHนระบบ โดยมีเปnาหมายเพ่ือแก*ปuญหาและเกิดการพัฒนาอยhางตhอเน่ือง 

๑.๒.๒ หลักการบริหารแบบมีสhวนรhวม หมายถึง การบริหารจัดการที่เป¢ดโอกาสให*ผู*ใต*บังคับบัญชา     

มีสhวนเกี่ยวข*องในการตัดสินใจ ใช*ความคิดสร*างสรรคd และความเชี่ยวชาญในการแก*ปuญหา นอกจากนี้ยังเปHน

การเป¢ดโอกาสให*ชุมชนเข*ามามีสhวนรhวมในกระบวนการบริหาร เพื่อให*เกิดความรhวมมือ รhวมแรง รhวมใจ และ

รhวมดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให*บรรลุวัตถุประสงคdท่ีกำหนด 

๑.๒.๓ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสถานศึกษา เปHนการบริหารสถานศึกษาโดย       

ยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรhงใส หลักความมีสhวนรhวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ*มคhา  

๑.๒.๔ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปHนกรอบแนวคิดซึ่งมุhงให*เกิดการพึ่งพาตนเองได* รวมถึง

การพัฒนาให*ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืน มีความพอเพียง ซึ่งตั้งอยูhบน ๒ เงื่อนไข ๓ หลักการ และ ๔ มิติ โดย ๒ 

เงื่อนไข คือ ความรู* คุณธรรม ๓ หลักการ คือ หลักการมีเหตุผล หลักพอประมาณ หลักมีภูมิคุ*มกันในตัวที่ดี 

และ ๔ มิติ คือ มิติวัตถุ มิติสังคม มิติส่ิงแวดล*อม และมิติวัฒนธรรม 

๑.๒.๕ หลักการแนวคิดการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริตซึ่งเปHนโครงการปลูกจิตสำนึกให*นักเรียน     

มีความรู*เทhาทันการเปล่ียนแปลง โดยเน*นการมีสhวนรhวมของทุกฝ�ายเพ่ือให*เกิดความโปรhงใส เสมอภาค และเปHนธรรม 

๑.๒.๖ การพัฒนาผู*นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เปHนกระบวนการท่ีพัฒนาให*นักเรียนแกนนำ        

มีอิทธิพลตhอการเปล่ียนแปลงทัศนคติของนักเรียนคนอ่ืนๆ ในโรงเรียน และสร*างความผูกพันในการเปล่ียนแปลง 

๑.๒.๗ การจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนวัดบางกะพ*อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณd) เปHนการจัด-

การศึกษาอยhางเสมอภาค (Equity)  ให*กับนักเรียนปกติ นักเรียนพิเศษ และนักเรียนด*อยโอกาสอยhางเท่ียงธรรม 

เทhาเทียมและเสมอภาค เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ให*นักเรียนมีคุณลักษณะที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได*

และอยูhในสังคมได*อยhางมีความสุข ตามกระบวนการ ดังน้ี  

๑) Environment (การจัดบรรยากาศการเรียนรู*) มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู* วัสดุอุปกรณd 

สถานที่และสิ่งแวดล*อมให*เอื้อตhอการเรียนรู* โดยจัดบรรยากาศให*มีความปลอดภัย มีความเปHนวิชาการ และ    

มีห*องเรียนรวมสำหรับนักเรียนพิเศษท่ีต*องแยกสอนในบางช่ัวโมง 

๒) Qualifications examination (การตรวจสอบคุณสมบัติ) มีการตรวจสอบคัดกรอง

คุณสมบัติของนักเรียนรายบุคคล ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษเรียนรวม เพื่อให*ทราบข*อมูลรายบุคคล 

นำไปเปHนพื้นฐานในการวิเคราะหdนักเรียน และออกแบบการเรียนรู*และกิจกรรม  ให*สนองตhอความแตกตhาง

ระหวhางบุคคล (Individual differences) 

๓) Uniqueness (การสร*างเอกลักษณd) ให*ความรู*ครูผู *สอนในการค*นหาความสามารถของ

นักเรียนแตhละคน มีการใช*เครื่องมือวัดแววและสร*างเปHนจุดเดhน เพื่อให*นักเรียนแตhละคนเกิดการยอมรับจาก

สังคม สามารถอยูhอยhางมีความสุข ตามแนวคิดพ้ืนฐานความต*องการ ๕ ข้ัน ของมาสโลวd  

๔) Immunity (ภูมิคุ*มกัน) ภูมิคุ*มกันในที่นี้คือการสร*างภูมิรู* ภูมิธรรม ภูมิปuญญา โดยน*อมนำ



๔ 

 

ศาสตรdพระราชาและน*อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูhการปฏิบัติ 

๕) Technology (การประยุกตdใช* ICT ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน) โรงเรียนใช* ICT 

ชhวยในการบริหารและจัดการเรียนการสอน  

๖) Yourself reliance (การพึ่งพาตนเอง) สhงเสริมการจัดการเรียนรู*ที่เน*นผู*เรียนเปHนสำคัญ 

คำนึงถึงความแตกตhางระหวhางบุคคล (Individual difference) ให*นักเรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพ เน*นการ

ฝsกปฏิบัติ (Learning by doing) สhงเสริมทักษะอาชีพ เพื่อให*นักเรียนปกติมีความรู*และทักษะในการดำรงชีวิต 

และนักเรียนพิเศษเรียนรวมสามารถพ่ึงพาตนเองได* 

๒. จุดประสงคIและเปvาหมายของผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติท่ีเป@นเลิศ (Best Practice) 

๒.๑ จุดประสงคI 
๑. เพ่ือเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด*านทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยdสุจริต อยูhอยhาง

พอเพียง และมีจิตสาธารณะ ด*วยรูปแบบการบริหาร TIE Model 

๒.๒ เปvาหมาย 
เปnาหมายเชิงปริมาณ 

๑. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ*อม (คงลาภย่ิงประชานุสรณd) จำนวน ๔๐ คน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนวัดบางกะพ*อม (คงลาภย่ิงประชานุสรณd) จำนวน ๑๖ คน รวม ๗๒ คน 

๒. นักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ*อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณd) มีผลการประเมินคุณลักษณะโรงเรียน

สุจริตด*านทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยdสุจริต อยูhอยhางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ในระดับดีขึ้นไปไมh

ต่ำกวhาร*อยละ ๘๐  

เปnาหมายเชิงคุณภาพ 

๑. คณะครูมีความรู*ความเข*าใจในวิธีการเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด*วยรูปแบบการบริหาร 

TIE Model 

๒. ผู*บริหารและคณะครู มีความรู*ความเข*าใจในการจัดการศึกษาเรียนรวม แนวคิดการดำเนินงาน

โรงเรียนสุจริต และหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และมีสhวนรhวมในการเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต

ของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ*อม (คงลาภย่ิงประชานุสรณd) 

๓. กระบวนการผลิตผลงานหรือข้ันตอนการดำเนินงาน 

กระบวนการพัฒนารูปแบบการเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด*วยรูปแบบการบริหาร TIE 

Model  ดำเนินการพัฒนา ตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังน้ี 



๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ข้ันตอนการดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหาร TIE Model 

 

 

TIE Model 

วงจรบริหารคุณภาพ PDCA 
หลักการบริหารแบบมีส:วนร:วม 
หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวคิดการดำเนินโครงการโรงเรียน

สุจริต 
การพัฒนาผูQนำการเปล่ียนแปลง 
การจัดการศกึษาเรียนรวม 

1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่

เก่ียวข7องในการ

ออกแบบรูปแบบการ

บริหาร 
2.สร7างรูปแบบการ

บริหารเพ่ือเสริมสร7าง

คุณลักษณะโรงเรียน

สุจริต 
3.ตรวจสอบคุณภาพ

นวัตกรรม 

ดำเนินการจัดกิจกรรม

เสริมสร7างคุณลักษณะ

โรงเรียนสุจริต โดยใช7

รูปแบบการบริหาร TIE 

Model  

ดำเนินการจดักจิกรรมเสริมสร-าง

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต  

มีทักษะกระบวนการคิด      
มีวินัย  
ซ่ือสัตย8สุจริต  
อยู<อย<างพอเพียง  
มีจิตสาธารณะ 

รูปแบบการบริหาร 
TIE Model 

มีทักษะกระบวนการคิด      
มีวินัย  
ซ่ือสัตย8สุจริต  
อยู<อย<างพอเพียง  
มีจิตสาธารณะ 



๖ 

 

ข้ันตอนการดำเนินงานกระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหาร TIE Model 

ในการพัฒนากระบวนการสร*างนวัตกรรม โรงเรียนได*ดำเนินการภายใต*กรอบวงจรคุณภาพ PDCA    

ในการบริหารจัดการด*วยรูปแบบการบริหาร TIE Model   เพ่ือเสริมสร*างคุณลักษณะด*านทักษะกระบวนการคิด     

มีวินัย ซ่ือสัตยdสุจริต อยูhอยhางพอเพียง มีจิตสาธารณะ แกhนักเรียนอยhางตhอเน่ืองและย่ังยืนตลอดไป ดังตhอไปน้ี 

๑. ข้ันตอนการวางแผน Plan (P) 

ในการวางแผนเพ่ือดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหาร TIE Model ได*ดำเนินการดังน้ี 

๑) ศึกษานโยบายโรงเรียนสุจริตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขต

พื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู*ปกครอง  และผู*เก่ียวข*อง ให*ความรู*ความเข*าใจและนำแนวคิดการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม เรื่องการสร*างความสุจริต โปรhงใส เรื่องการบริหารกิจการบ*านเมืองที่ดีและเรื่องปnองกันการทุจริต

ตามโครงการโรงเรียนสุจริตโดยการประชุมเพื่อรhวมวางแผนการพัฒนา สำรวจและวิเคราะหdสภาพปuจจุบัน 

ปuญหาด*านคุณธรรมในโรงเรียน ความต*องการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เรื่องการสร*างความสุจริต

โปรhงใสของโรงเรียนโดยใช*เทคนิค SWOT Analysis จากผู*ที ่มีสhวนเกี ่ยวข*องทุกฝ�ายทำให*มีการกำหนด 

เปnาหมายและแนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน  

๒) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข*องในการออกแบบรูปแบบการบริหาร TIE Model  ศึกษาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการบริหารแบบมีสhวนรhวม หลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แนวคิดการดำเนิน

โครงการโรงเรียนสุจริต การพัฒนานักเรียนแกนนำให*เปHนผู*นำการเปลี่ยนแปลง และการจัดการศึกษาเรียนรวม

เพื่อใช*เป็นข*อมูลในการสร*างรูปแบบการบริหารงาน เพื่อเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต นำวงจรบริหาร

คุณภาพ  PDCA มาควบคุมการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเสริมสร*างคุณลักษณะด*านตhางๆ 

แกhนักเรียนได*ดีย่ิงข้ึน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการบริหารงาน TIE Model 

ในการดำเนินการเสริมสร*างคุณลักษณะแกhนักเรียนโดยใช*รูปแบบการบริหาร TIE Model ซ่ึงมาจาก 

T (Team) : ทีม   

I (Integrated Management) : การบริหารแบบบูรณาการ  

E (Equity) : ความเท่ียงธรรม ความเสมอภาค 
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๓) รhวมกันรhางกระบวนการในการพัฒนานักเรียนโดยกำหนดปuจจัยที่เกี่ยวข*องทั้งหมด นำมากำหนด

เปHนขั้นตอน มีการกำหนดเปnาหมายและผลลัพธdรhวมกันจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู*ปกครอง และ

นักเรียน ตรวจสอบปรับปรุงจนได*รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตของนักเรียนตามข้ันตอน ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๔) มีการประชุมวางแผนในการนำหลักสูตรต*านทุจริตศึกษาเข*าสูhโครงสร*างหลักสูตรสถานศึกษาใน

รูปแบบรายวิชาเพิ่มเติม โดยเพิ่มรหัสวิชาเพิ่มเติมที่เน*นทักษะอาชีพในป[การศึกษา ๒๕๖๔ และป[การศึกษา 

๒๕๖๕  ควบคูhกับการจัดการเรียนรู* Active Learning อีกทั้งยังต*องการให*บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้นได*

เข*าถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองได*ตามศักยภาพ จึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุมในป[การศึกษา ๒๕๖๕ ให*

รองรับกับความสามารถของนักเรียนในป[การศึกษาปuจจุบันที่ทำการคัดกรองและค*นหาความถนัดด*วยขั้นตอน 

EQUITY (EQITY Step) ของโรงเรียน ให*มีกิจกรรมชุมนุมและชมรมเพิ่มเติมที่สhงเสริมทักษะด*านอาชีพให*กับ

นักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษ  

 

 

E – Environment                    :  การจัดบรรยากาศการเรียนรู* 

Q – Qualification screening      :  การคัดกรองคุณสมบัติ 

U – Uniqueness                     :  การสร*างเอกลักษณd 

I – Immunity     :  ภูมิคุ*มกัน  

T – Technology    :  การใช*เทคโนโลยี 

Y – Yourself reliance     :  การพึ่งพาตนเอง 

EQUITY : ความเท่ียงธรรม ความเสมอภาค 
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๒. ข้ันดำเนินการ (Do) 

มีการดำเนินการโดยใช*การบริหารแบบบูรณาการ (Integrated Management) จัดทีม นำคิด ทีม

ทำงานและทีมติดตามประเมินผล เพื่อสนับสนุนเปnาประสงคdที่สำคัญของโรงเรียนให*มีความสอดคล*องไปใน

แนวทางเดียวกัน ภายใต*หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในสถานศึกษา ควบคูhกับการเสริมสร*าง

คุณธรรม จริยธรรม ปnองกันการทุจริต ตามเงื่อนไขคุณธรรมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Sufficiency Economy Philosophy) ดังน้ี 

๑) มีการพัฒนาบุคลากร (Team) ทั้งครูและนักเรียนให*มีความรู* ความเข*าใจ ในการดำเนินงาน พัฒนา

นักเรียนแกนนำให*ภาวะผู*นำการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากการสhงเสริมสภานักเรียนให*เข*มแข็ง เปHนแบบอยhาง

และมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเพื่อนนักเรียนได* มีการจัดอบรมให*ความรู*แกhครูและผู*ปกครอง

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเรียนรวม มีการสร*างความคาดหวังที่จะนำไปสูhเปnาหมายรhวมกัน ซึ่งก็คือคุณลักษณะท่ี

ต*องการให*เกิดกับนักเรียนในทุกๆ ด*าน 

๒) จัดบรรยากาศการเรียนรู* (Environment) วัสดุอุปกรณd สถานที่และสิ่งแวดล*อมให*เอื้อตhอการ

เรียนรู* โดยจัดบรรยากาศให*มีความปลอดภัย มีความเปHนวิชาการ และมีห*องเรียนรวมสำหรับนักเรียนพิเศษท่ี

ต*องแยกสอนในบางชั ่วโมง โดยมีการประสานความรhวมมือจากชุมชนและหนhวยงานในท*องถิ ่น เพื ่อขอ

งบประมาณในการปรับปรุงอาคาร สถานที่ในโรงเรียน นอกจากนั้นยังประสานความรhวมมือจากศูนยdการศึกษา

พิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือขอรับการสนับสนุนส่ือและอุปกรณdสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 

๓) ทำการคัดกรองนักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษ โดยการตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของนักเรียน 

(Qualifications examination) โดยใช*แบบคัดกรอง KUS-SI Rating Scales รhวมกับแบบประเมินทักษะ    

การอhาน คิด วิเคราะหd เขียน และแบบประเมินความรู*สึกเชิงจำนวนและความรู*สึกเชิงปริภูมิ และสำหรับ

นักเรียนบางคน ทางโรงเรียนจำเปHนต*องทราบข*อมูลพฤติกรรมของนักเรียนในระดับการศึกษากhอนหน*าอีกด*วย 

โดยการหารือกับคุณครูที่สอนในระดับประถมศึกษา เพื่อให*ทราบข*อมูลรายบุคคลที่ถูกต*อง นำไปเปHนพื้นฐาน   

ในการวิเคราะหdนักเรียน และออกแบบการเรียนรู*และกิจกรรมให*สนองตhอความแตกตhางระหวhางบุคคล 

(Individual differences) 

๔) ค*นหาความถนัดของนักเรียนรายบุคคล โดยใช*แบบวัดแววรhวมกับการสัมภาษณdพูดคุยกับนักเรียน

และผู*ปกครอง เพื่อพัฒนานักเรียนได*ตามศักยภาพของแตhละบุคคล จากนั้นพัฒนาเปHนจุดเดhนหรือเอกลักษณd 

(Uniqueness) หากนักเรียนมีความถนัดหลายด*าน ครูที่ปรึกษาและฝ�ายวิชาการจะจัดตารางการพัฒนาให*ครบ

ทุกด*าน ท้ังในตารางเรียนท่ีจะอยูhในวิชาเพ่ิมเติม ชุมนุม หรือกิจกรรม Active Learning และชhวงเวลา ๑๕.๓๕–

๑๖.๓๐ น. ของวันจันทรd พุธ และศุกรd จากนั้นจึงจะพิจารณาเลือกจุดเดhนที่เปHนเอกลักษณdของนักเรียนเพียง

ด*านใดด*านหน่ึงกhอนและพัฒนาตhอยอดความสามารถจนนักเรียนประสบความสำเร็จ เปHนท่ียอมรับของผู*อ่ืน 

๕) สร*างองคdความรู*ให*กับนักเรียน เพื่อให*นักเรียนมีภูมิคุ*มกัน (Immunity) ซึ่งภูมิคุ*มกันในที่นี้คือการ

สร*างภูมิรู* ภูมิธรรม ภูมิปuญญา โดยชุมชน ศิษยdเกhา นักเรียน เครือขhายผู*ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียน      

ทุกฝ�ายได*รhวมกันเสนอทางเลือกในการเพิ่มรายวิชาหรือกิจกรรมที่เปHนประโยชนdในการพัฒนานักเรียน อีกท้ัง   

ยังให*การสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรอีกด*วย ประกอบด*วย 
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๕.๑) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรต*านทุจริตของโรงเรียน ตามรายวิชาเพิ่มเติม ที่สhงเสริม

ทักษะในการประกอบอาชีพสุจริต และสำหรับบางรายวิชามีการประสานความรhวมมือกับวิทยาลัยสารพัดชhาง

จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสhงครูผู*เชี่ยวชาญมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เชhน วิชาการผลิตของชำรhวย และ

วิชาอาหารไทย  

๕.๒) มีการเป¢ดรายวิชาชุมนุม ตามศักยภาพของนักเรียน ซึ่งบางชุมนุมจะมีผู*เชี ่ยวชาญจาก

หนhวยงานเอกชนมาชhวยสอนให*ทุกสัปดาหdโดยไมhคิดคhาใช*จhาย ซึ่งในป[การศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนได*เป¢ดรายวิชา

ชุมนุมเพิ่มเติม โดยยึดจากผลการคัดกรองและการตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนรายบุคคล ซึ่งกิจกรรม

ชุมนุมท่ีเป¢ดเพ่ือรองรับนักเรียนตามศักยภาพมีดังน้ี 

กิจกรรมชุมนุม 

ปzการศึกษา ๒๕๖๕ 
กลุ1มเปvาหมาย ผู,ฝ�กสอน/ผู,สนับสนุน 

ชุมนุมนักธุรกิจน*อย นักเรียนปกติ ท่ีสนใจในการทำธุรกิจ

ออนไลนd และการหารายได*ระหวhางเรียน 

- ครูผู*สอนชุมนุมนักธุรกิจน*อย 

- เทศบาลตำบลอัมพวา 

ชุมนุมนวดเพ่ือสุขภาพ นักเรียนพิเศษท่ีเคล่ือนไหวรhางกายและ

สามารถใช*กล*ามเน้ือได*อยhางปกติรวมถึง

นักเรียนปกติท่ีมีความสนใจในศาสตรdด*าน

น้ีและต*องการตhอยอดเปHนอาชีพหลังจบ

การศึกษา 

- ครูผู*สอนชุมนุมนวดเพ่ือสุขภาพ 

- ผู*เช่ียวชาญการนวดแผนไทยจาก

คลีนิคเอกชน 

- องคdการบริหารสhวนจังหวัด 

ชุมนุมกีฬาเปตอง นักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษท่ีมีทักษะ

ในด*านกีฬาและการเคล่ือนไหวรhางกาย 

และต*องการพัฒนาตนเองเพ่ือเปHน

นักกีฬาเปตอง 

- ครูผู*สอนชุมนุมกีฬาเปตอง 

- ผู*ฝsกสอนจากชมรมกีฬาเปตอง

จังหวัดสมุทรสงคราม 

- สมาคมกีฬาแหhงจังหวัด

สมุทรสงคราม 

ชุมนุมกีฬาบริดจd นักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษที่มีทักษะ

ในด*านการคิดคำนวณ/นักเรียนพิเศษที่มี

ความสามารถในการค ิดว ิ เคราะหdแตh

บกพรhองในด*านการใช*ภาษา และต*องการ

พัฒนาเพ่ือเปHนนักกีฬาบริดจd 

- ครูผู*สอนชุมนุมกีฬาบริดจd 

- ผู*ฝsกสอนจากชมรมกีฬาบริดจd 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

- สมาคมกีฬาแหhงจังหวัด

สมุทรสงคราม 

- สมาคมกีฬาบริดจdแหhงประเทศไทย 

ชุมนุมพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนพิเศษ 

นักเรียนพิเศษท่ีมีปuญหาในการส่ือสาร การ

เข*าสังคม การเคลื่อนไหว การใช*กล*ามเน้ือ

มัดเล็ก ต*องการการดูแลเปHนพิเศษ เพื่อให*

สามารถพ่ึงพาตนเองได*เม่ือจบการศึกษา 

- ครูผู*สอนชุมนุมพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนพิเศษ 

- เจ*าหน*าท่ีกายภาพประจำศูนยd

การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

สมุทรสงคราม 
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โดยการจัดการเรียนการสอนในชุมนุมน้ีเปHนเนื้อหาท่ีสามารถพัฒนาตhอยอดให*นักเรียนมีทักษะ

เพียงพอในการประกอบอาชีพ สร*างรายได*หลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนไปแล*ว ทำให*นักเรียนสามารถ

พึ่งพาตนเองได* ถึงแม*จะไมhสามารถศึกษาตhอในระดับที่สูงขึ ้นไปก็ตาม ซึ ่งเปHนไปตามความคาดหวังของ

ผู*ปกครองนักเรียนและเปnาหมายของโรงเรียน 

๕.๓) จัดกิจกรรมท่ีสhงเสริมคุณลักษะณะด*านทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตยdสุจริต อยูhอยhาง

พอเพียง และมีจิตสาธารณะ ผhานโครงการตhางๆ ของโรงเรียน เชhน โครงการคนเกhง คนดี ศรีบางกะพ*อม 

โครงการจิตอาสาทำความดีอยhางมีปuญญา โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โครงการปลูกต*นไม*คูhชีวิต 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนสุจริต เปHนต*น ซึ่งในหลายกิจกรรม 

โรงเรียนได*รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชนและหนhวยงานในท*องถิ่น อีกทั้งยังได*รับความรู*จากปราชญd

ชาวบ*านท่ีอาสามาเปHนวิทยากรให*ด*วย 

๓. ข้ันตรวจสอบ (Check) 

ในระหวhางการดำเนินกิจกรรมและเสร็จส้ินกิจกรรมจะมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

เชhน ตรวจสอบแบบคัดกรอง แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบประเมินตhางๆ วhาเหมาะสมหรือไมh มีปuญหาและ

อุปสรรคในการใช*อยhางไร และควรปรับปรุงอยhางไร ซึ่งแตhละกิจกรรมจะมีการประเมินผลคุณลักษณะโรงเรียน

สุจริตของนักเรียนท่ีเข*ารhวมกิจกรรมด*วย แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนตhอคุณลักษณะดังกลhาว  

๔. ข้ันปรับปรุงแก*ไขและพัฒนา (Action) 

นำผลการประเมินมาแก*ไขพัฒนากิจกรรมที่ใช*ในการสhงเสริมคุณลักษณะ และนำผลการประเมิน

คุณลักษณะของนักเรียนมาวิเคราะหdเพ่ือสhงเสริมพัฒนาและตhอยอด เผยแพรh ขยายผล สูhความย่ังยืน ตลอดไป 

๔. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธ์ิ/ประโยชนIท่ีได,รับ 

๔.๑ โรงเรียนได*รูปแบบการบริหาร TIE Model ในการเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตให*แกh

นักเรียน ที ่เกิดจากการรระดมสมอง จากบุคลากรในโรงเรียนและผู *เกี ่ยวข*อง มีการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษาที่บูรณาการหลักสูตรต*านทุจริตศึกษาไว*ในทุกระดับชั้น ครูได*รับการอบรมพัฒนาทุกคน และมีการ

ดำเนินกิจกรรมท่ีเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด*านทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยdสุจริต อยูhอยhาง

พอเพียง และมีจิตสาธารณะ ซึ่งจากผลการประเมินนักเรียนมีคุณลักษณะในระดับดีขึ้นไปร*อยละ ๙๒ เมื่อแยก

เปHนคุณลักษณะรายด*านพบวhาสูงกวhาร*อยละ ๘๐ ทุกด*าน ดังตาราง 

คุณลักษณะ 
จำนวนนักเรียน (คน)  รวม 

(คน) 

ร,อยละของนักเรียนท่ีมีผล     

การประเมินระดับดีข้ึนไป ไม1ผ1าน ผ1าน ดี ดีเย่ียม 

ทักษะกระบวนการคิด ๒ ๒ ๒๗ ๙ ๔๐ ๙๐.๐ 

มีวินัย ๑ ๕ ๑๑ ๒๓ ๔๐ ๘๕.๐ 

ซ่ือสัตยdสุจริต ๐ ๒ ๑๒ ๒๖ ๔๐ ๙๕.๐ 

อยูhอยhางพอเพียง ๐ ๑ ๗ ๓๒ ๔๐ ๙๗.๕ 

จิตสาธารณะ ๐ ๓ ๑๙ ๑๘ ๔๐ ๙๒.๕ 

รวมร*อยละ ๑.๕ ๖.๕ ๓๘.๐ ๕๔.๐ ๑๐๐ ๙๒.๐ 

 



๑๑ 

 

๔.๒ ผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินงาน 

 ๔.๒.๑ กิจกรรมของ Best Practice สอดคล*องกับคุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียน

สุจริต ดังน้ี 

คุณลักษณะ กิจกรรม/วิธีการที่สอดคล7อง ผลท่ีเกิดข้ึน 

ทักษะ

กระบวนการคิด 

- กิจกรรม Active 

Learning ในรายวิชา

เพ่ิมเติม 

- กิจกรรมชุมนุม    

นักธุรกิจน*อย 

- กิจกรรมชุมนุมกีฬา

บริดจd 

- กิจกรรมการ-

ประกอบธุรกิจของ

บริษัทสร*างการดี  

 

- นักเรียน ม.ต*น มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) วิชาวิทยาศาสตรd สูงกวhาระดับประเทศ ป[การศึกษา ๒๕๖๔ 

(อยูhใน ๕ ลำดับแรกของเขตฯ) 

- นักเรียน ม.ปลายมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 

(O-NET) คhาเฉล่ียสูงอันดับ ๑ และมีพัฒนาการสูงอันดับ ๑ ในป[-

การศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับเขต) 

- นักเรียนได*รับรางวัลชนะเลิศในการแขhงขันกีฬาบริดจdของจังหวัด

สมุทรสงคราม ประจำป[ ๒๕๖๕ สามารถพัฒนาให*เปHนนักกีฬาอาชีพได* 

- โรงเรียนสามารถสร*างผลิตภัณฑdสบูhสมุนไพร ท่ีมีความหลากหลาย

มากข้ึนจากทักษะกระบวนการคิด จนได*รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

๒ บริษัทสร*างการดี ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป[การศึกษา ๒๕๖๕ 

มีวินัย - กิจกรรมสภา

นักเรียน 

- กิจกรรมชุมนุมกีฬา  

- โครงการทูบีนัม

เบอรdวัน 

- กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรมด*านการ

สhงเสริมความมีวินัย 

- นักเรียนแกนนำกลุhมสภานักเรียนนำสวดมนตdและปฏิญาณตนทุกเช*า 

ปฏิบัติตนเปHนแบบอยhางท่ีดี 

- นักเรียนในชุมนุมกีฬาได*รับการฝsกฝนให*มีวินัยในการฝsกซ*อมตาม

ตาราง จนสามารถเปHนตัวแทนของจังหวัดในการแขhงขันในระดับภาค 

- นักเรียนปฏิบัติตนอยูhในระเบียบวินัย ไมhข*องเก่ียวกับยาเสพติด 

- นักเรียนได*รhวมกันศึกษาปuญหาและจัดทำโครงงานคุณธรรม เชhน 

โครงงานวินัยสร*างได*ด*วยมือเรา โครงงานวินัยสร*างน้ำใจ สร*างไมตรี

เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมให*มีวินัยมากข้ึน  

ซ่ือสัตยdสุจริต - กิจกรรมโรงเรียน

เอกลักษณdไทย  

- โครงการโรงเรียน

คุณธรรม 

- ชุมนุมนักธุรกิจน*อย 

- โครงการคนเกhง คน

ดี ศรีบางกะพ*อม  

- กิจกรรมโตไปไมhโกง 

- กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรมด*านการสhงเสริม 

ความซ่ือสัตยdสุจริต 

- นักเรียนมีการดำเนินชีวิตแบบชาวพุทธ รhวมกิจกรรมทางศาสนา 

อนุรักษdความเปHนไทย มีความซื่อสัตยdตามหลักธรรมและมีคุณธรรม 

จนได*รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ ๒ ดาว และระดับ ๓ ดาว 

และรางวัลโรงเรียนเอกลักษณdไทยดีเดhน 

- นักเรียนได*รับการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะด*านความซื่อสัตยd

สุจริตผhานกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพ เชhน อบรมการทำผ*ามัดย*อม  

การทำลูกประคบสมุนไพร การทำอาหาร การทำของชำรhวย เพ่ือให*

นักเรียนสามารถประกอบอาชีพสุจริตและหารายได*ระหวhางเรียนได* 

- นักเรียนรhวมกันวิเคราะหdปuญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันและได*

จัดทำโครงงานคุณธรรมด*านการสhงเสริมความซื่อสัตยd เชhน โครงงาน

เข*าเรียนตรงเวลา โครงงานโตไปไมhโกง 
 
 



๑๒ 

 

คุณลักษณะ กิจกรรม/วิธีการที่สอดคล7อง ผลท่ีเกิดข้ึน 

อยูhอยhาง

พอเพียง 

- กิจกรรมการเรียน

การสอนวิชาบ*านดิน  

- โครงการโรงเรียน

ปลอดขยะ  

- กิจกรรมเกษตร

พอเพียงเพ่ืออาหาร

กลางวัน  

- กิจกรรมคhายฝsก

อาชีพโดยผู*ปกครองมี

สhวนรhวม เร่ือง การ

เพาะเห็ด  

- กิจกรรมสร*างอาชีพ

จากมะพร*าวบอนไซ   

- นักเรียนและครูมีทักษะในการทำบ*านดิน สามารถนำความรู*ไปสร*าง

บ*านจากดิน หรือนำก*อนดินไปจำหนhายสร*างรายได*ด*วยตนเองได* 

- โครงการโรงเรียนปลอดขยะทำให*นักเรียนรู*จักการนำขยะหรือเศษ

วัสดุเหลือใช*กลับมาใช*ประโยชนd หรือการจำหนhายขยะรีไซเคิลเพ่ือ

การออมเงิน 

- นักเรียนสามารถดำเนินการทำเกษตรเพ่ือนำผักและเห็ดมาประกอบ

อาหารกลางวัน หรือนำกลับไปประกอบอาหารท่ีบ*านได* 

- โรงเรียนมีผลิตภัณฑdของโรงเรียน เชhน มะพร*าวบอนไซ สร*างอาชีพ

ให*กับนักเรียนได* 

จิตสาธารณะ - กิจกรรมชุมนุมนวด

เพ่ือสุขภาพ 

- กิจกรรมจิตอาสา 

ทำความดีอยhางมี

ปuญญา  

- กิจกรรมโครงงาน

คุณธรรมด*านการ

สhงเสริมจิตสาธารณะ 

- กิจกรรมลูกเสือจิต

อาสาพระราชทาน  

- นักเรียนพิเศษและนักเรียนปกติมีความรู*และสามารถให*บริการ

เพ่ือนนักเรียนและคุณครูในคลีนิคนวดเพ่ือสุขภาพได*  

- นักเรียนได*รhวมกิจกรรมจิตอาสาทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทั้งการนำ

ของสภานักเรียนและกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เชhน การ

พัฒนาพื้นท่ีชุมชนวัดบางกะพ*อม การปลูกต*นไม*ในโครงการปลูก

ต*นไม*คูhชีวิตรhวมกับหนhวยงานในท*องถ่ิน เปHนต*น 

- นักเรียนมีโครงงานคุณธรรมด*านการสhงเสริมคุณลักษณะจิต

สาธารณะ เชhน โครงงานรhวมใจรักษdเขตพัฒนา  

 

๔.๒.๒ กิจกรรมท่ีสอดคล*องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต มีดังน้ี 

ปฏิญญา กิจกรรม/วิธีการที่สอดคล7อง ผลท่ีเกิดข้ึน 

๑. การ

ปลูกฝuง 

- สร*างแกนนำท่ีเปHนผู*นำการ

เปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 

(Transformational 

Leadership in Sustainable 

Management) และทำการ

คัดเลือกและเลือกต้ังสภา

นักเรียนเพ่ือเข*ารับการอบรม

คhายเยาวชนสร*างชาติ 

- นักเรียนผhานการอบรมกิจกรรมปลุกจิตสำนึก และสร*าง

แกนนำผhาน ๕ ฐานการเรียนรู*ปลุกจิตสำนึก (Awaken  

Consciousness) คือ   ฐานท่ี๑ ทักษะกระบวนการคิด  

ฐานท่ี๒ มีวินัย ฐานท่ี๓ ซ่ือสัตยdสุจริต  ฐานท่ี๔ อยูhอยhาง

พอเพียง และฐานท่ี๕ จิตสาธารณะ และมีนักเรียนแกนนำ

ปฏิบัติหน*าท่ีสภานักเรียน นำทำให*เร่ืองตhางๆ  

- นักเรียนถูกกลhอมเกลาจิตใจด*วยการอบรมและให*โอวาท

อยhางสม่ำเสมอ สร*างจิตสำนึกผhานการทำให*เห็นถึงการท่ี 
 



๑๓ 

 

ปฏิญญา กิจกรรม/วิธีการที่สอดคล7อง ผลท่ีเกิดข้ึน 

 - กิจกรรมธรรมสวัสดี ผhานการ

อบรมศีลธรรม ตักบาตรยามเช*า 

สวดมนตdยาว และการรhวม

กิจกรรมตhางๆ ทางศาสนา 

ยึดม่ันในความสัตยdจริงและในส่ิงท่ีถูกต*องดีงามและมี

เจตนาอันบริสุทธ์ิด*วยการปฏิบัติตhอตนเองและผู*อ่ืน    

โดยชอบ 

๒. การ

ปnองกัน 

- กิจกรรม Through our eye   

- ชมรมทูบีนัมเบอรdวัน 

(กิจกรรมโตไปไมhโกง, กิจกรรม

รณรงคdตhอต*านยาเสพติด)   

- โรงเรียนมีแพลตฟอรdมบนเว็บไซตdท่ีใช*ในการสะท*อน

ปuญหาของโรงเรียนผhานกิจกรรม Through our eye  ซ่ึง

นักเรียนมีสhวนรhวมรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะในการใช*

ส่ิงของและสถานท่ีรhวมกัน   

- โรงเรียนได*รับคัดเลือกเปHนโรงเรียนนำรhองโครงการ

สhงเสริมธรรมาภิบาลในสถานศึกษาของโครงการวิจัยคณะ

เศรษฐศาสตรd จุฬาลงกรณd 

- นักเรียนรhวมกันสอดสhองดูแลพฤติกรรมท่ีไมhพึงประสงคd

และแจ*งตhอสภานักเรียน มีการหารือเพ่ือแก*ปuญหารhวมกัน 

๓. การสร*าง

เครือขhาย 

- กิจกรรมรhวมกับสภาเด็กและ

เยาวชน 

- กิจกรรมถวายตัวเปHนศิษยd   

- จัดต้ังชมรมศิษยdเกhาโรงเรียน

วัดบางกะพ*อมฯ  

- นักเรียนได*รhวมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน รhวม

ประชุมและแสดงความคิดเห็นในการประชุมระดับจังหวัด

เพ่ือกำหนดกิจกรรมรhวมกัน ฝsกความเปHนผู*นำ 

- นักเรียนได*ถวายตัวเปHนศิษยdของบูรพาจารยdวัดบางกะ

พ*อม เพ่ือให*เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามกฏกติกา  

รู*จักหน*าท่ีของตนเอง รhวมรับผิดชอบตhอสhวนรวม และ   

พระอาจารยdจากวัดบางกะพ*อมเข*ามามีสhวนรhวมในการจัด

กิจกรรมและการอบรมนักเรียน  

- ชมรมศิษยdเกhามีสhวนรhวมในการกำหนดเปnาหมายในการ

จัดการศึกษาและให*การสนับสนุนโรงเรียนในด*านตhาง ๆ 

 

๔.๓ ประโยชนdท่ีได*รับจากการบริหารด*วยรูปแบบ TIE Model มีดังน้ี 

 ๔.๓.๑ ผลจากการสร*างและพัฒนาทีมงาน (Team) จากการฝsกอบรม (Training) ให*กับคณะครู

ผู*ปกครองและแกนนำนักเรียน สhงผลให*คณะครูมีความรู*ความเข*าใจในการเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต

ด*วยรูปแบบการบริหาร TIE Model มีความเข*าใจข้ันตอนการดำเนินงาน EQITY Step และการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู*ที่สhงเสริมคุณลักษณะของนักเรียน โดยมีผู*ปกครองเปHนทีมหนุนเสริม คอยสนับสนุนนักเรียนในกิจกรรม

ตhางๆ ครูมีความรู*ความเข*าใจในการจัดการศึกษาเรียนรวม แนวคิดการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต และหลัก     

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ดังจะเห็นได*จากรางวัลตhาง ๆ ท่ีครูได*รับ แกนนำนักเรียนสามารถจัดต้ังสภานักเรียน

ที่มีแรงจูงใจในการเปHนผู*นำนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตhางๆ และเปHนแกนนำในการทำกิจกรรมทั้งในและ

นอกโรงเรียน 

 



๑๔ 

 

 ๔.๓.๒ ผลจากการบริหารแบบบูรณาการ (Integrated Management) ทำให*โรงเรียนได*รับ 

ความรhวมมือจากเครือขhายตhางๆ เชhน ชุมชน ชมรมศิษยdเกhา เครือขhายผู*ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน ในการกำหนดเปnาหมายของนักเรียนที่ชัดเจนขึ้น มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเพิ่มรายวิชา

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะอาชีพไว*ในทุกระดับช้ัน และปรับเปลี่ยนวิชาชุมนุมท่ีเน*นอาชีพ แยกตามความ

ถนัดและศักยภาพของนักเรียน โดยได*รับความรhวมมือจากเครือขhายภาคเอกชนมาชhวยในการจัดการเรียนการ-

สอนบางรายวิชา มีการดำเนินกิจกรรมท่ีเสริมสร*างการเรียนรู *และการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต           

มีวิธีการปฏิบัติที่เปHนเลิศด*านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่สามารถเปHนแบบอยhางที่ดีให*กับ

สถานศึกษาอ่ืนๆ ได* 

 ๔.๓.๓ ผลจากการจัดการศึกษาอยhางเสมอภาค (Equity) โดยดำเนินการตามขั้นตอน EQUITY 

(EQUITY Step) ทำให*โรงเรียนมีสภาพแวดล*อมที่เหมาะสมตhอการเรียนรู* มีข*อมูลการคัดกรองนักเรียนเปHน

รายบุคคลและจัดเก็บไว*ในระบบข*อมูลสารสนเทศของโรงเรียน นักเรียนได*รับการพัฒนาคุณลักษณะด*านทักษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตยdสุจริต อยูhอยhางพอเพียงและมีจิตสาธารณะ ผhานกิจกรรมการเรียนรู*  ในรายวิชา

เพิ่มเติม รายวิชาชุมนุมท่ีเป¢ดขึ้นเพื่อรองรับนักเรียนตามศักยภาพและความโดดเดhนเฉพาะบุคคล และกิจกรรม

ตhางๆ ท่ีทางโรงเรียนดำเนินการจัดข้ึน 

๕. ป�จจัยความสำเร็จ 

การสร*างเสริมคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด*วยรูปแบบการบริหาร TIE Model มีปuจจัยการดำเนินการ    

สูhความสำเร็จ คือ 

๑) ผู*บริหารมีภาวะผู*นำ มีคุณธรรม ประพฤติตนเปHนแบบอยhางที่ดี และเป็นผู*นำการเปลี่ยนแปลง       

มีแนวคิดท่ีสร*างสรรคdในการนำรูปแบบการบริหาร TIE Model มาใช*ในการเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต 

๒) ผู*ปกครองนักเรียนซึ่งเปHนสhวนสำคัญในการชhวยเหลือดูแลนักเรียนให*มีความตระหนักและเห็น 

ความสำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงคd ซึ่งจะได*นำไปใช*ในการดำรงชีวิตประจำวันในการเสริมสร*างให* 

ตนเองเปHนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สังคมต*องการ ยอมรับและสามารถจัดการ แก*ปuญหาตhางๆ ได* และ

อยูh ในสังคมได*อยhางมีความสุข 

๓) ครูและบุคลากรมีความรู* ความเข*าใจ ในรูปแบบกิจกรรม มีความเข*มแข็งพร*อมที่ปฏิบัติงาน รhวม

เปHนทีม นำคิด ทีมกำกับการทำงานและทีมติดตามและประเมินผล เปHนหนึ่งเดียวกัน มีใจที่จะทำงาน มีเปnาหมาย 

ในการดำเนินกิจกรรมรhวมกันและมีความมุhงมั่นในการดำเนินการสhงเสริมคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตให*ประสบ

ความสำเร็จ เห็นผลเปHนรูปธรรม 

๔) ชุมชนเกิดความตระหนักในการให*ความรhวมมือและมีสhวนรhวมในทุกๆ ข้ันตอนของการจัดกิจกรรม  

๕) รูปแบบกิจกรรมในการสร*างเสริมคุณลักษณะแกhนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะท่ีนักเรียนปฏิบัติ 

ในชีวิตประจำวันทุกวันให*ผู*เรียนได*เรียนรู*เห็นคุณคhาของการมีคุณลักษณะในตัวเองที่ดี นักเรียนปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตดังกลhาวด*วยความกระตือรือร*น ตั้งใจ จึงทำให*นักเรียนเกิดเปลีhยนแปลง 

พฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน 

 

 



๑๕ 

 

๖. บทเรียนท่ีได,รับ 

การสร*างเสริมคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตโดยใช*รูปแบบการบริหาร TIE Model พบวhา การดำเนินงาน

จะประสบผลสำเร็จได* ต*องเกิดจากความรhวมมือของทุกฝ�าย เร่ิมจากการวางแผน ดำเนินงาน ตรวจสอบ  

 ประเมินผลและปรับปรุงแก*ไขอยhางตhอเนื่อง โดยผู*ดำเนินงานต*องรู*รายละเอียด ขั้นตอนและเปnาหมายของงาน 

มีความรับผิดชอบรhวมกัน จึงจะนำไปสูhความสำเร็จตามเป*าหมาย ผู*บริหารเข*าใจ ใสhใจ และให*ความสำคัญ

ต hอปuญหาและสิ ่ งที ่ต *องการพัฒนานักเรียนอยhางจริงจัง โดยเฉพาะอยhางยิ ่งการพัฒนาการบริหาร             

จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม ต*องมีพื้นฐานความเข*าใจในธรรมชาติของการพัฒนานักเรียน 

โรงเรียนต*องสร*างความรู*และความเข*าใจให*กับผู*มีสhวนเกี่ยวข*องทุกฝ�าย ไมhวhาจะเปHนครู ผู*ปกครอง หรือชุมชน 

เพื่อให*กระบวนการในการพัฒนานั้นสัมพันธdกัน สhงผลให*นักเรียนพิเศษได*รู *จักตัวตน และสามารถทราบ

ความสามารถและความต*องการของตนเอง โรงเรียนต*องจัดกิจกรรมให*ตอบสนองตhอความต*องการและความ

ถนัดของนักเรียน ซี่งหากเกินความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนก็สามารถประสานความรhวมมือ 

ท้ังหนhวยงาน หรือบุคคลในชุมชนเข*ามามีสhวนรhวมในการจัดการเรียนรู*ได* อีกท้ังนักเรียนจะต*องเห็นความสำคัญ

ของการเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงคdและให*ความรhวมมือในการเปลี่ยนแปลงตนเองให*ดีขึ้น 

นักเรียนต*องประพฤติปฏิบัติตนในการเสริมสร*างคุณลักษณะที่ดีอยhางสม่ำเสมอจนกลายเปHนอุปนิสัยที่ดี

แกhตนเอง โดยโรงเรียนควรมีการยกยhอง เชิดชูเกียรติ แกhนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะโรงเรียนที่ดี 

เพื่อเปHนการสhงเสริมและเปHนแรงเสริม สร*างขวัญและกำลังใจในการทำดีแกhนักเรียน สร*างความภาคภูมิใจแกh

นักเรียน อันจะสhงผลตhอผลการดำเนินกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ

และมั่นใจ ในกิจกรรมเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด*านทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ซื่อสัตยd

สุจริต อยูhอยhางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ สhงผลให*ลูกหลานเป็นคนดี มีความรู*คูhปuญญา พึ่งพาตนเองได*และ  

อยูhในสังคมได*อยhางมีความสุข 

๗. การเผยแพร1/การได,รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได,รับ 

๗.๑ การเผยแพร1 
โรงเรียนได*นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จให*ผู*อื่นได*นำไปใช* โดยการนำเสนอ

ในการประชุมทางวิชาการ  การจัดแสดงผลงาน และประชาสัมพันธdในชhองทางอื่น เชhน เว็บไซตdโรงเรียน กลุhม 

LINE ประชาสัมพันธdของเครือขhายโรงเรียน  โซเชียลมีเดีย Facebook ของโรงเรียนและของหนhวยงาน

การศึกษาอ่ืน ชhองยูทูป แผhนพับ และเพจประชาสัมพันธd 

๗.๒ การได,รับการยอมรับ 

๑) ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและรู*สึกม่ันใจในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให*กับนักเรียน จึงสนับสนุน

ทุนการศึกษาอยhางตhอเน่ืองมาโดยตลอด และให*ทุนกับนักเรียนจนจบปริญญาตรี 

๒) ชุมชนไว*วางใจในการรับบริการของนักเรียนโรงเรียนวัดบางกะพ*อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณd) ให*ไป

ชhวยงานจิตอาสาบริการประชาชนในวาระตhางๆ  

๓) องคdการบริหารสhวนท*องถ่ินให*การสนับสนุนงบประมาณในการจัดสรรครูมาสอนเพ่ิมเติมและจัดสรร

งบประมาณส่ิงกhอสร*างสำหรับจัดกิจกรรมในโรงเรียนและบริการชุมชน 

 

 

 



๑๖ 

 

๔) โรงเรียนได*รับเกียรติบัตรเปHนสถานศึกษาสhงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรhวมและเรียนรวม

เพ่ือเชิดชูเกียรติการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีความต*องการจำเปHน

พิเศษประจำป[พุทธศักราช ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

๕) ผู*บริหารได*รับเกียรติบัตรยกยhองในการสhงเสริมสนับสนุนให*ครูและบุคลากรพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาภายใต*โครงการนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

๖) ผู*บริหารได*รับเกียรติบัตรในด*านสhงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรhวมและเรียนรวม ประเภท

ผู*บริหารสถานศึกษา เพื่อเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มี

ความต*องการจำเปHนพิเศษประจำป[พุทธศักราช ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

๗) นักเรียนของโรงเรียนวัดบางกะพ*อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณd) ได*รับการคัดเลือกให*เปHนตัวแทนสภา

เด็กและเข*ารhวมการประชุมกับหนhวยงานราชการระดับจังหวัด 

๗.๓ รางวัลท่ีได,รับ 
๑) โรงเรียนได*รับรางวัลระบบการดูแลชhวยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 

ประจำป[ ๒๕๖๕ 

๒) รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๒ ดาว ประจำป[ ๒๕๖๕ และรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ระดับ ๓ ดาว ประจำป[ ๒๕๖๕ 

๓) รางวัลโรงเรียนดีไมhมีอบายมุข ประจำป[ ๒๕๖๔ 

๔) โรงเรียนรางวัลเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั ้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา

วิทยาศาสตรd ระดับมัธยมศึกษาป[ท่ี ๓ สูงกวhาระดับประเทศ ป[การศึกษา ๒๕๖๔ (อยูhใน ๕ ลำดับแรกระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา) 

๕) โรงเรียนรางวัลเกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET ระดับ
มัธยมศึกษาป[ท่ี ๖  คhาเฉล่ียสูงอันดับ ๑ และมีพัฒนาการสูงอันดับ ๑  ป[การศึกษา ๒๕๖๓ 

๖) โรงเรียนได*ร ับรางวัล Best Practice เรื ่อง กระบวนการสัมพันธd สร*างฝuนคนพิเศษ ระดับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ประจำป[การศึกษา ๒๕๖๓  

๗) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางกะพ*อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณd) 
ได*รับรางวัลประธานคณะกรรมการสถานศึกษาดีเดhน จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหhงประเทศ
ไทย ประจำป[ ๒๕๖๔ 

๘) ครูได*รับรางวัลสอนดี เห็นผล คนช่ืนชม และรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ป[การศึกษา ๒๕๖๔ 
๙) ผู*บริหารและครูได*รับรางวัลครูดีไมhมีอบายมุข ประจำป[ ๒๕๖๔ 
๑๐) ผู*บริหารและครูได*รับรางวัล ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีเย่ียม ๒๕๖๔ 

๑๑) ครูได*รับรางวัลนวัตกรรมสร*างคนดี ป[การศึกษา ๒๕๖๔ 
๑๒) ครูได*รับรางวัล ข*าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเดhน ประจำป[ ๒๕๖๔ 

๑๓) นักเรียนกลุhมสภานักเรียนได*รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดิโอ Tik Tok หัวข*อ เยาวชนยุค

ใหมh หhางไกลยาเสพติด ป[การศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๔) ผู*บริหาร ครูและนักเรียนได*รับรางวัลการประกวดสร*างสรรคdสื่อการสอนวิชาชีพผhาน Social 

Media Online ป[การศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 



๑๗ 

 

๑๕) นักเรียนได*รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตบอล “รวมพลังต*านภัยยาเสพติด รุhนอายุไมhเกิน ๑๔ ป[       

ป[การศึกษา ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ 

๑๖) นักเรียนชนะเลิศกีฬาเปตองระดับจังหวัดและเปHนตัวแทนแขhงกีฬาเยาวชนระดับภาคกลาง ป[

การศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๗) นักเรียนได*รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ กิจกรรมบริษัทสร*างการดี ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ป[

การศึกษา ๒๕๖๕ 

๑๘) นักเรียนได*รับรางวัลชนะเลิศการแขhงขันกีฬาบริดจd ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำป[ ๒๕๖๕ 

๘. ข,อเสนอแนะ 

๑) ในการดำเนินการเสริมสร*างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตด*วยรูปแบบการบริหาร TIE Model ให*

ประสบความสำเร็จ จำเปHนต*องศึกษาหลักการ ทฤษฎี  ที่เกี่ยวข*องให*ครอบคลุมและมีการบูรณาการอยhาง

เหมาะสม 

๒) การปฏิบัติตนของนักเรียนเพื่อเสริมสร*างคุณลักษณะ จำเปHนต*องอาศัยเวลาในการเปลี่ยนแปลง 

ตนเองทั้งในเวลาเรียน นอกเวลาเรียน จึงจะประสบความสำเร็จตามเปnาหมายที่กำหนด ดังนั้นในการประเมิน

คุณลักษณะ ต*องมีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและกิจกรรมต*องมีความตhอเน่ือง 

๓) การให*กำลังใจแกhเพื่อนครู ผู*ปกครอง และนักเรียน สhงผลให*การเสริมสร*างคุณลักษณะของนักเรียน

ประสบความสำเร็จดียิ ่งขึ ้น เนื ่องจากนักเรียนสhวนใหญhเปHนนักเรียนด*อยโอกาส มัปuญหาในครอบครัว

คhอนข*างมาก  ในระหวhางการดำเนินกิจกรรมจึงมีความจำเปHนอยhางย่ิงท่ีต*องให*กำลังใจกันอยhางสม่ำเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 ๑๘ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายวิชาเพ่ิมเติม (เสริมทักษะอาชีพ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต,น 
โรงเรียนวัดบางกะพ,อม(คงลาภย่ิงประชานุสรณI)  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ปzการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน>วยกิต ชั่วโมง/สัปดาหA ครูผู7สอน 

ง๒๐๒๖๔ บFานดิน ๑.๐ ๒ ครูธิติมา คงกำเหนิด 
ง๒๐๒๖๘ งานไมFสรFางสรรค8 ๑.๐ ๒ ครูชัยณรงค8   ยอดบุญฤทธิ ์
ส๒๐๒๓๘ เศรษฐกิจพอเพียง ๑ ๐.๕ ๑ ครูธิติมา  คงกำเหนิด 
ง๒๐๒๐๑ คอมพิวเตอร8และการใชFงานเบื้องตFน ๑.๐ ๒ ครูสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ8 
ศ๒๐๒๑๕ ศิลปะสรFางสรรค8 ๒ ๑.๐ ๒ ครูศุภลักษณ8  พาระพงษ8 
ง๒๐๒๖๕ บFานดิน ๑.๐ ๒ ครูป[ยนุช/รัฐพล 
ศ๒๐๒๐๙ ศิลปะสรFางสรรค8 ๑.๐ ๒ ครูศุภลักษณ8  พาระพงษ8 
ส๒๐๒๓๙ เศรษฐกิจพอเพียง ๒ ๐.๕ ๑ ครูกนกรัตน8/ครูสิริกร 
ง๓๐๒๖๗ งานประดิษฐ8ของชำร<วย ๒ ๑.๐ ๒ ครูภานรินทร8  ปุ`กนFอย 
ง๓๐๒๒๘ การผลิตเครื่องดื่ม ๑.๐ ๒ ครูกฤษณะ  พรมสิทธิ์ 
ง๒๐๒๓๖ งานไมFเครื่องเรือน ๒ ๑.๐ ๒ ครูชัยณรงค8   ยอดบุญฤทธิ ์
ง๒๐๒๖๖ บFานดิน ๑.๐ ๒ ครูนุชจรี  กลิ่นมณฑา 
จ๒๐๒๐๕ การสื่อสารภาษาจีน๑ ๐.๕ ๑ ครูพิตะวัน  วีระเสถียร 
ส๒๐๒๔๐ เศรษฐกิจพอเพียง ๓ ๐.๕ ๑ ครูนุชจรี / ชัยณรงค8 
จ๒๐๒๐๖ การสื่อสารภาษาจีน ๒ ๐.๕ ๑ ครูพิตะวัน  วีระเสถียร 
อ๒๐๒๐๕ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๕ ๑.๐ ๒ T.Aida 
ง๒๐๒๔๑ อาหารจานเดียว ๑.๐ ๒ ครูสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ8 

 



 ๑๙ 

           รายวิชาเพ่ิมเติม (เสริมทักษะอาชีพ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
            โรงเรียนวัดบางกะพ,อม(คงลาภย่ิงประชานุสรณI)  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม 

            ปzการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน>วยกิต ชั่วโมง/สัปดาหA ครูผู7สอน 

ง๓๐๒๒๒ การปลูกไมFประดับ ๑.๐ ๒ ครูภานรินทร8  ปุ`กนFอย 
ว๓๐๒๘๒ กินดีอยู<ดี ๑.๐ ๒ ครูธิติมา  คงกำเหนิด 
ส๓๐๒๓๕ เศรษฐกิจพอเพียง ๑.๐ ๒ ครูตวงรัตน8/ศุภลักษณ8 
พ๓๐๒๑๔ เปตอง ๐.๕ ๑ ครูสมสมร  กFานคFางพล ู
ง๓๐๒๔๙ การจับจีบผFาเบื้องตFน ๑.๐ ๒ ครูกฤษณะ  พรมสิทธิ์ 
ง๓๐๒๐๑ คอมพิวเตอร8และการใชFงานเบื้องตFน ๑.๐ ๒ ครูสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ8 
ศ๓๐๒๐๓ การออกแบบงานศิลปi ๑.๐ ๒ ครูศุภลักษณ8  พาระพงษ8 
ง๓๐๒๔๔ บFานดิน ๑ ๐.๕ ๑ ครูป[ยนุช/สมสมร 
ง๓๐๒๐๖ คอมพิวเตอร8เพื่อการออกแบบฯ ๑.๐ ๒ ครูสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ8 
พ๓๐๒๑๕ มวยไทย ๐.๕ ๑ ครูสมสมร  กFานคFางพล ู
ง๓๐๒๒๘ การผลิตอาหารไทย ๑.๐ ๒ ครูตวงรัตน8  น<าบัณฑิต 
ง๓๐๒๑๔ ช<างผลิตภัณฑ8จากวัสดุทFองถิ่น ๑.๐ ๒ ครูวัฒณา  ตระกูลศักดิ์ 
พ๓๐๒๐๒ แบตมินตัน ๐.๕ ๑ ครูสมสมร  กFานคFางพล ู
ง๓๐๒๑๘ งานไมFเครื่องเรือน ๑.๐ ๒ ครูภานรินทร8  ปุ`กนFอย 
อ๓๐๒๐๔ ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ๑.๐ ๒ T.Gina/พิตะวัน 
ศ๓๐๒๐๖ ประติมากรรม ๑.๐ ๒ ครูศุภลักษณ8  พาระพงษ8 
ง๓๐๒๔๗ งานประดิษฐ8ของชำร<วย ๒ ๑.๐ ๒ ครูภานรินทร8  ปุ`กนFอย 
ง๓๐๒๔๕ บFานดิน ๒ ๐.๕ ๑ ครูนุชจรี/ภานรินทร8 
ง๓๐๒๕๑ นักธุรกิจรุ<นเยาว8 ๑.๐ ๒ ครูสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ8 
ง๓๐๒๓๔ งานประดิษฐ8ของชำร<วย ๑.๐ ๒ ครูสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ8 
ง๓๐๒๒๘ การผลิตอาหารไทย ๑.๐ ๒ ครูสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ8 
ศ๓๐๒๐๕ การพิมพ8ภาพ ๑.๐ ๒ ครูศุภลักษณ8  พาระพงษ8 
ง๓๐๒๐๓ การนำเสนอดFวยคอมพิวเตอร8 ๑.๐ ๒ ครูสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ8 
ง๓๐๒๐๖ คอมพิวเตอร8เพื่อการออกแบบฯ ๑.๐ ๒ ครูสิริกร  เกตุประเสริฐวงศ8 
พ๓๐๒๑๖ เปตอง ๒ ๐.๕ ๑ ครูสมสมร  กFานคFางพล ู
ง๓๐๒๕๐ งานประดิษฐ8จากของเหลือใชF ๑.๐ ๒ ครูกฤษณะ พรมสิทธิ์ 

 

       ตารางผลการคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนรวมแยกตามประเภทความบกพร1อง 

ระดับช้ัน สติปCญญา ทางการเรียนรู7 ออทิสติก รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ม.๑     ๓ ๑ ๑   ๕ 
ม.๒       ๑     ๑ 
ม.๓     ๑       ๑ 
ม.๔ ๑   ๑ ๒   ๑ ๕ 
ม.๕       ๒   ๑ ๓ 
ม.๖ ๑   ๑     ๒ ๔ 

รวม (คน) ๑๙ 



 ๒๐ 

 

ภาพข้ันตอนการวางแผนร1วมกับทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข,อง 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียน ครู และเปnาหมายท่ีต*องการให*เกิดกับผู*เรียน รhวมกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมศิษยdเกhา คณะครูและเครือขhายผู*ปกครอง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

การอบรมให*ความรู*คณะครูและผู*ปกครองเก่ียวกับการดูแลและจัดการศึกษานักเรียนพิเศษเรียนรวม 

 

 

 

 

 



 ๒๑ 

ภาพกิจกรรมส1งเสริมทักษะอาชีพ กิจกรรมชุมนุม 

 

 

 

 

กิจกรรมชุมนุมนวดเพ่ือสุขภาพ      กิจกรรมชุมนุมกีฬาบริดจd 

 

 

 

 

        กิจกรรมชุมนุมการนวดเพ่ือสุขภาพ                            กิจกรรมชุมนุมกีฬาบริดจd 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

         กิจกรรมชุมนุมพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        กิจกรรมชุมนุมนักธุรกิจน*อย                                  กิจกรรมชุมนุมกีฬาเปตอง 

 

 

 

 

 



 ๒๒ 

ภาพกิจกรรมส1งเสริมคุณลักษณะทักษะกระบวนการคิด 
 

 

 
  

 

 

 

 

              การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

    การทำสบูhสมุนไพรของบริษัทสร*างการดี 
 

   ภาพกิจกรรมส1งเสริมคุณลักษณะการมีวินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓ 

ภาพกิจกรรมส+งเสริมคุณลักษณะซื่อสัตย;สุจริต 

 

  

 

 

 

 

 

 

         การอบรมและทำกิจกรรมโตไปไมhโกง          กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมชุมนุมนักธุรกิจน*อยและการอบรมการทำลูกประคบ มีการจัดทำสินค*าและดำเนินการจำหนhายผลิตภัณฑd 

 

 

ภาพกิจกรรมส1งเสริมคุณลักษณะอยู1อย1างพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       การทำแปลงเกษตรพอเพียงเพ่ืออาหารกลางวัน                             การทำบ*านดิน 

 

 

 

 



 ๒๔ 

ภาพกิจกรรมส1งเสริมคุณลักษณะอยู1อย1างพอเพียง 

 

 

 

 

  

 

 

 

เรียนรู*การเพาะเห็ดและการทำอาหาร 

 

 

 

 

   

 
 

 

การทำมะพร*าวบอนไซ   เปHนการสร*างมูลคhาจากมะพร*าวมีอยูhมากในท*องถ่ิน 

ภาพกิจกรรมส1งเสริมคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕ 

ตารางโครงงานคุณธรรมของนักเรียน 

 

คุณลักษณะ ชื่อโครงงาน ระดับชั้น ชื่อคุณครูที่ปรึกษา 

สรุปการดำเนินงาน  

โครงงาน 

ปY ๒๕๖๓ 

โครงงาน 

ปY ๒๕๖๔ 

โครงงาน 

ปY ๒๕๖๕ 

มีวินัย ๑. โครงงานห7องเรียนสะอาด

ปราศจากโควิด 

ม.๑ ๑. ครูภาณรินทร` ปุaกน7อย 

๒. คุณครูธิติมา คงกำเหนิด 

√   

๒. โครงงานขยะเยอะ เกินไปไหม ? ม.๒ ๑. ครูศุภลักษณ` พาระพงษ ̀

๒. ครูปeยนุช เหล็งสกุล 

√   

๓. โครงงานแตgนั่งเลgนเกม ม.๕ ๑. ครูภาณรินทร` ปุaกน7อย 

๒. ครูพิตะวัน วีระเสถียร 

√   

๔. โครงงานชgวยกันปรับชgวยกันแก7 

สะอาดแนgห7องน้ำเรา 

ม.๖ ๑. ครูกฤษณะ พรมสิทธิ ์

๒. ครูสิริกร เกตุกระเสริฐวงศ ̀

√   

๕. โครงงาน สgงงานกันเถอะ ม.๑ ๑. ครูกฤษณะ พรมสิทธิ ์

๒. ครูธิติมา คงกำเหนิด  

 √  

๖..โครงงานรgวมด7วย ชgวยทำ 

 

ม.๒ ๑. ครูศุภลักษณ` พาระพงษ ̀

๒. ครูปeยนุช เหล็งสกุล  

 √  

๗. โครงงานวินัยสร7างได7ด7วยมือเรา ม.๕ ๑. ครูภาณรินทร` ปุaกน7อย 

๒. ครูพิตะวัน วีระเสถียร 

 √  

๘. โครงงานสร7างวินัย สร7างน้ำใจ 

สร7างไมตร ี

ม.๖ ๑. ครูอัจฉรา นิลศร ี

๒. ครูสิริกร เกตุกระเสริฐวงศ ̀

 √  

๙.โครงงาน เลิกเสียที นิสัยแบบนี ้ ม.๑ ๑. ครูกฤษณะ พรมสิทธิ ์

๒. ครูวิไล นันตะสุคล  

  √ 

๑๐. โครงงาน ชีวิตดีเมื่อมีความ

รับผิดชอบ 

ม.๒ ๑. ครูศุภลักษณ` พาระพงษ ̀

๒. ครูปeยนุช เหล็งสกุล  

  √ 

๑๑. โครงงาน สามัคคี มีวินัย ม.๕ ๑. ครูภาณรินทร` ปุaกน7อย 

๒. ครูพิตะวัน วีระเสถียร 

  √ 

๑๒. โครงงานสร7างวินัย รักษ`สะอาด ม.๖ ๑. ครูอัจฉรา นิลศร ี

๒. ครูสมสมร ก7านค7างพล ู

๓. ครูสิริกร เกตุกระเสริฐวงศ ̀

  √ 

 

ซื่อสัตย`

สุจริต 

๑๓. โครงงานโครงงานโตไปไมgโกง ม.๓ ๑. ครูชัยณรงค` ยอดบุญฤทธิ ์

๒. ครูนุชจรี กลิ่นมณฑา 

√   

๑๔. โครงงานเข7าเรียนตรงเวลา ม.๓ ๑. ครูชัยณรงค` ยอดบุญฤทธิ ์

๒. ครูนุชจรี กลิ่นมณฑา 

 √  

๑๕. โครงงาน ทุจริตผิดกฏหมาย ม.๓ ๑. ครูชัยณรงค` ยอดบุญฤทธิ ์

๒. ครูนุชจรี กลิ่นมณฑา 

  √ 

 

จิตสาธารณะ 

๑๖. โครงงานหนูอยากโดนทิ้ง (ขยะ) ม.๔ ๑. ครูตวงรัตน` นgาบัณฑิต 

๒. ครูสมสมร ก7านค7างพล ู

√   

๑๗. โครงงานรgวมใจรักษ`เขตพัฒนา ม.๔ ๑. ครูตวงรัตน` นgาบัณฑิต 

๒. ครสูมสมร ก7านค7างพล ู

 √  

๑๘. โครงงานจิตอาสาเราทำด7วยใจ ม.๔ ๑. ครูตวงรัตน` นgาบัณฑิต 

๒. คุณครูธิติมา คงกำเหนิด 

  √ 

รวมจำนวนโครงงานคุณธรรม ๑๘ โครงงาน      

 

 

รางวัลท่ีได,รับ 



 ๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๗ 

รางวัลท่ีได,รับ 

 

 

 

 

 



 ๒๘ 

รางวัลท่ีได,รับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๙ 

 

ลิงคIท่ีเก่ียวข,องกับการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 

 

 

 
คลปิวดีโิอการอบรมนกัเรยีนและการดาํเนินกจิกรรมธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 

คลปิวดีโิอการสมัภาษณ์โรงเรยีนนํารอ่งธรรมาภบิาลในสถานศกึษา 

(นาททีีF ๑:๐๒ เป็นตน้ไป) 

กรอบทีFใชใ้นการประเมนิคณุลกัษณะโรงเรยีนสจุรติ ๕ ดา้น 

การเผยแพรผ่ลงานผา่นหน้าเวบ็ไซตข์องโรงเรยีน 



 ๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 


