
๑ 
 

โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ 

โดยธนาคารออมสินร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
เลขที่ ๑๔๕  หมู่ที่ ๑๒  ถนนไม้หลา–ลานสกาต าบล/แขวง  หินตก   อ าเภอ/เขต  ร่อนพิบูลย์    
จังหวัดนครศรีธรรมราชรหัสไปรษณีย์  ๘๐๓๕๐   โทรศัพท์ ๐-๗๕๔๙-๗๐๗๑    
โทรสาร ๐-๗๕๔๙-๗๑๖๖ 
๒.  ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๑๖๐๖-๕๘๔๓ 
๓.  จ านวนครู/อาจารย์ทั้งหมด  ๒๕  คน  จ านวนนักเรียน  ๒๔๒  คน 
๔.  เปิดสอนระดับชั้นสูงสุด 

 ประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
๕.  ชื่อผู้ประสานงาน  นายสมมารถ  จ านองวุฒิ            เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๗๘๘๘-๒๙๘๙ 
๖.  รูปถ่าย/รูปวาด แผนผังแสดงอาคาร  สถานทีส่ าคัญของโรงเรียน  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ส าคัญของโรงเรียน 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ให้ความส าคัญของการปลูกฝัง สร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ

นักเรียนทุกคน ด้วยเชื่อว่า สภาพวิกฤตปัญหาต่างๆ ในสังคมปัจจุบันมีสาเหตุมาจากคนใน สังคมขาดศีลธรรม

  

  



๒ 
 

ขาดคุณธรรม จริยธรรม  ในการอยู่ร่วมกัน เป็นส าคัญ และเห็นว่าสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา 
ต้องมีส่วนรับผิดชอบเป็นพ้ืนฐานโดยตรง ด้วยเหตุนี้  โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา จึงมุ่งมั่นตั้งใจในการ 
ด าเนินการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนโดยผ่านกระบวนการและ กิจกรรมที่หลากหลาย ด้วย
ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เด็กนักเรียนของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ทุกคน จะต้องได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในการด าเนินงานเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จึงได้จัดท าโครงการ
ที่ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนทุกคน  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม สู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ  อีกมากมายเพ่ือเป็นการ
ฝึกฝน ปลูกฝัง และพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม อาทิ เช่น การจัดท าหลักสูตรคุณธรรม การจัดท า
โครงงานพัฒนาด้านคุณธรรม  การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
การจัดกิจกรรมปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ปลูกจิตส านึกที่ดีของความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของการมีน้ าใจ และมีจิตอาสา เช่น กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร รวมไปถึงกิจกรรม ๕ ส ที่มีการก าหนดเขตพ้ืนที่ให้นักเรียน
ช่วยกันท าความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน    

หลังจากที่โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา  ได้มุ่งเน้น ปลูกฝัง และ จัดกิจกรรม  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้คู่
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการท าความดี มีจิตส านึกที่ดีและมีคุณธรรม
ประจ าใจ โดยมีผู้ปกครองให้การชื่นชมและสนับสนุนทั้งนี้จากความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย  สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารคณะครู และนักเรียนอย่างยิ่ง ความส าเร็จของการน าหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับ
ใช้ในโรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เป็นสถานศึกษาที่บ่มเพาะต้นกล้าคนดีสู่สังคมอย่างแท้จริง ซึ่ง
ทั้งหมดท่ีประสบความส าเร็จ มีองค์ประกอบที่ส าคัญสรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
๑. ลักษณะพื้นฐาน 
 ๑.๑ ลักษณะด้านกายภาพ 

      (๑)  การจัดสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน สงบ สะอาด สวยงาม ร่มรื่น ปลอดอบายมุข 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาได้ด าเนินการ ดังนี้ 

       ๑.๑  การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแหล่ง
เรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ สวนวิทยาศาสตร์  สวนวรรณคดี แปลงเกษตร สนามกีฬา  ลานกีฬา 
สวนหย่อมบริเวณต่าง ๆ ทั่วโรงเรียน สร้างศาลาที่นั่งพักผ่อน  เพ่ือให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ที่ส าคัญเป็นการด าเนินการตาม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะด้านกายภาพ 

  



๓ 
 

  ๑.๒  โรงเรียนได้น ากิจกรรม ๕ ส. มาใช้ในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้
อยู่ในสภาพดี สะอาด สวยงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นกระบวนการสร้างให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มี
คุณธรรมและเพาะบ่มให้เกิดนิสัยที่ยั่งยืนภายใต้เอกลักษณ์ที่ว่า “คีรีราษฎร์สะอาดทุกวัน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ๕ ส. 
 ๑.๓  โรงเรียนจัดระบบสาธารณูปโภคที่อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน เช่น ระบบน้ าที่

สะอาดเพียงพอ ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสม ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ระบบคมนาคมภายในโรงเรียนที่สะดวก
และมีความปลอดภัยในโรงเรียน 

      (๒)  การจัดสถานที่ มุมกิจกรรมหรือมุมประสบการณ์ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การออม
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในห้องเรียน และจัดจุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสูงสุด  โรงเรียนได้ด าเนินการ ดังนี้ 

  ๒.๑  จัดลานกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริม
คุณธรรม ด้านวินัย อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ ลานขุนพัง ลานกีฬา 
  ๒.๒  จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เป็นจุดเสี่ยง ทั้งในด้านพฤติกรรมและด้านความ
ปลอดภัย  ให้เป็นจุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้หรือสถานที่พักผ่อนที่ปลอดภัยและจัดกิจรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒.๓  จัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและประจ าห้องประชุมอย่างเหมาะสมใน
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

พระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและลานสุนทรภู่ 
  ๒.๔  จัดกิจกรรมต้นไม้พุทธภาษิต  จัดท าป้ายพุทธภาษิตติดต้นไม้ในโรงเรียนเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

  

  



๔ 
 

๒.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดห้องจริยธรรม เพ่ือการ
เรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติด้านกิจกรรมทางศาสนา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ห้องจริยธรรม 
 ๒.๖  จัดให้มีการออม ซึ่งนักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักการออมเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๒.๗  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพโดยมีวิทยากรท้องถิ่นมาให้

ความรู้ เช่น อาชีพกล้วยทับ อาชีพท าลูกประคบ อาชีพนวดฝ่าเท้า  และอาชีพเพาะเห็ด เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กิจกรรมทักษะอาชีพ 
 ๒.๘  ลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่  เพ่ือสร้างความตระหนัก เป็นแบบอย่างของบุคคลส าคัญ เป็น

ต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรมและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียน 
  ๒.๙  จัดป้ายนิเทศด้านคุณธรรม จริยธรรม การออม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทั่วบริเวณโรงเรียน ในวันส าคัญต่าง ๆ ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
  ๒.๑๐  จัดมุมห้องสมุดในเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
และท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการประกวดค าขวัญ  เรียงความ กลอน ในประเด็น การน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  ๒.๑๑  จัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เพ่ือให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน าเครื่องมือ เครื่องใช้ แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่แสดงถึง

 

  



๕ 
 

การด ารงชีวิตการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น มาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนและเป็นการสร้าง
คุณธรรม ด้านความรัก ความภาคภูมิใจ ความมีศักดิ์ศรีในความเป็นไทย อีกทางหนึ่งด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  ๒.๑๒  จัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เช่น หน่วยอนุรักษ์ต้นน้ าปากพนัง  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประต าบลบ้านขุนพัง โดยโรงเรียนท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาร่วมกัน เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จากท้องถิ่นและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าบันทึกข้อตกลงในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา 
 

๑.๒. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
  (๑) การบูรณาการเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวิธีพุทธ การบริหารจิตเจริญปัญญา 
การออมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนใช้สื่อ และการปฏิบัติจริง 
หลากหลายเป็นประจ า ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑.๑  การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนนอกจากมุ่ งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการคิด 
ความสามารถของนักเรียน ส่งเสริมการคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณแล้วยังเน้นเรื่องคุณธรรม ในการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยการอบรมสั่งสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ การแสดงความสามารถ และความคิดริเริ่ ม
สร้างสรรค์ของนักเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้แทรกอยู่ในการเรียนการสอนของทุกสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและโครงการต่างๆ ที่นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการ  

๑.๒ วิธีด าเนินการสอดแทรกคุณธรรม ด้วยกระบวนการเรียนรู้หลากหลาย ซึ่งลักษณะการ
เรียนรู้เหล่านี้เป็นการผสมผสานกันของการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้

  

  



๖ 
 

จากการปฏิบัติจริง อีกทั้งยังส่งเสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย การจัดการเรียนการเรียนรู้ของ
โรงเรียนด าเนินการ ศึกษาและบูรณาการสาระการเรียนรู้ทุกสาระการเรียนรู้ ได้วิเคราะห์จั ดเรียงล าดับ
เนื้อหาวิชาก่อนหลังและเชื่อมโยงเนื้อวิชาต่างๆ พร้อมทั้งจัดท าแผนการเรียนรู้และเอกสารประกอบการสอน
โดยทางโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ได้ก าหนดให้แต่ละกลุ่มสาระก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 สาระท่ี ๑ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 ๑.  ยึดมั่นในหลักศีลธรรม การกระท าความดีมีค่านิยมที่ดีงาม 
 ๒.  การพัฒนาคน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 สาระท่ี ๒ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 ๑.  การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสันติสุข 
 ๒.  วิถีชวีิตประชาธิปไตย (คารวะธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม) 
 สาระท่ี ๓ เศรษฐศาสตร์  

๑.  การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 

 สาระท่ี ๔ ประวัติศาสตร์ 
๑.  วิธีการทางประวัติศาสตร์บนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผลมาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่าง

เป็นระบบ 
๒.  วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย มีความภูมิใจและรักษาความเป็นไทย 

 สาระท่ี ๕ ภูมิศาสตร์ 
 ๑.  ระบบธรรมชาติและความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ง 
 ๒.  ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม 
 ๓.  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
 ๔.  จิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 ๑.  ชวีิตกับสิ่งแวดล้อมการจัดการ 
 ๒.  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 ๑.  ทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 ๒.  การใช้เหตุผล 
 ๓.  เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ฟัง  พูด  อ่าน เขียนส านวนไทย,  การแสดงความคิดเห็น,  บทร้อยแก้ว,  ค าขวัญ,  การคัดลายมือ,  
การสรุปใจความ,  การท าหนังสือเล่มเล็ก 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

๑.  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
๒.  ภาษาและวัฒนธรรม 
๓.  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 คุณค่างานศิลปะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



๗ 
 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ๑.  ทักษะกระบวนการ  การจัดการ  การท างานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา  

๒.  มีคุณธรรม  มีจิตส านึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิตและมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

๑.๓  การจัดการเรียนการสอน  ด าเนินการดังนี้                       
                         - ส่งเสรมิให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีแหล่งและสื่อส าหรับการเรียนรู้
ด้วยตนเอง เช่น ห้องสมุด ห้องสมุดกลุ่มสาระ  
                         - ส่งเสรมิการฝึกปฏิบัติ ฝึกทักษะ และทดลอง โดยมีเอกสารประกอบการฝึกหลายวิชา  
                         - เชิญวทิยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้ 
                         - ศึกษาจากแหล่งวิชาการหรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
                         - ส่งเสรมิให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่น 
                          - ส่งเสรมิการเรียนรู้กระบวนการท างานโดยการปฏิบัติจริง                               
                          - ส่งเสรมิให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น แสดงความสามารถ รวมทั้งจัดส่งแข่งขันทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
                           - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผ่านกิจกรรมชมรม และกิจกรรมจาก
โครงการต่างๆ ของโรงเรียน 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้แนววิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทางศาสนา 

  

  



๘ 
 

 ๑.๔  การวัดและประเมินผล ในหน่วยการเรียนรู้การบูรณาการหลักคุณธรรมและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการประเมินอย่างรอบด้านตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม ๑๒ 
ประการ และด้านการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 นอกจากนี้ ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการสอน นวัตกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ได้แก่ นวัตกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
ที่เป็นการปลูกฝังคุณธรรมแก่นักเรียน และการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอยู่เสมอจัดกิจกรรมทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  วัดถลุง
ทอง หน่วยจัดการต้นน้ าปากพนังน้ าตกคลองนางโยน  พิพิธภัณฑ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนจัดให้
นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือ ศาสนสถานที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจ าของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

      (๒)  การประเมินและนิเทศภายใน ที่เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออมและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑  โรงเรียนได้ก าหนดในหลักสูตรให้นักเรียนต้องผ่านการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และให้ครูประเมินโดยใช้ผลงานเชิงประจักษ์โดยมีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี จ านวน
ร้อยละ ๘๐ ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ 
  - รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น 
กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- ซื่อสัตย์สุจริตโรงเรียนได้ด าเนินการอบรม ปลูกฝัง พร้อมทั้งจัดกิจกรรม ของหายได้คืน 

และยกย่องนักเรียนที่ท าความดี ฝึกนักเรียนให้เป็นคนยึดความซื่อสัตย์ในการท างานและการด ารงชีวิต 
- ด้านความมีวินัยฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงการใช้ระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทุกวันอย่างมีขอบเขตใช้กิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรม ๒ ชิ้น
ก่อนกลับบ้าน กิจกรรมแถวไม่ตรงธงไม่ข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมสองช้ินก่อนกลับบ้านและน้องไหว้พี่ 
 

- ด้านใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนได้ส่งเสริมการให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านแหล่งรู้ด้านกายภาพ  ด้านวิชาการ และด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยเน้นในด้านการบันทึกการอ่าน เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่าน 

- อยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียง และเน้นให้นักเรียนเข้าใจหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ใช้กิจกรรมลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิต ในการน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเฉพาะการน าหลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

- มุ่งมั่นในการท างานโรงเรียน ได้สอดแทรกคุณธรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงควบคู่
กับการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา เช่น กิจกรรมกีฬาสี การปลูกฝังให้นักเรียนรักการท างานที่ฝึกปฏิบัติจริงได้
อย่างหลากหลาย กิจกรรมกรรมการสภานักเรียน เป็นการสร้างแนวคิดในการท างานตามระบบประชาธิปไตย 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนท างาน วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 

- รักความเป็นไทย มีการปลูกฝังให้นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย จัดกิจกรรมสร้างความ
สามัคคี เช่น กิจกรรมน้องไหว้พ่ี  ใช้กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้นักเรียนไม่ทะเลาะวิวาทกัน ไม่เอาเปรียบกัน ไม่
ขัดแย้งกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การแต่งกายแบบท้องถิ่นในวันประเพณีของท้องถิ่น  

- มีจิตสาธารณะ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมด้านสาธารณะประโยชน์ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน เช่น ช่วยเหลือครู พัฒนาโรงเรียน  พัฒนาชุมชน  โดยจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตร เช่น ชุมนม 
แนะแนว ลูกเสือ กิจกรรมนักเรียน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๒.๒  โรงเรียนก าหนดให้ทุกคนผ่านกิจกรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “แต่งกายดี  มี
สัมมาคารวะ เน้นจิตสาธารณะ” โดยได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ ได้แก่ การอบรมด้านมารยาทแก่
นักเรียนโดยเน้นการไหว้ที่ถูกต้อง การปลูกฝังการแต่งกายที่สะอาดและถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และ
การจัดกิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น กิจกรรมการสร้างฝายชุมชน  
กิจกรรมปลูกป่า  กิจกรรมบริการสาธารณะ เป็นต้น 

๒.๓  โรงเรียนส่งเสริมค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการ
ประเมินและรายงานตามขั้นตอน เช่น ข้อ ๑ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

- เปิดเพลงปลูกฝังการรักชาติก่อนเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน กิจกรรมหน้าเสาธง  
- การเข้าร่วมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชา วัน

อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา   
- การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย (เพ่ือระลึกถึงคุณพระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์) พร้อม

ท าสมาธิก่อนเข้าเรียน 
- เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญเก่ียวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช  
- การเขียนเรียงความเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์  ตามจุดเน้นทีส่ านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
- จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
 

  

  



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ 
๒.๔  โรงเรียนด าเนินการประชุมผู้ปกครอง โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนด าเนินการ

ประเมินผู้ปกครองทุกปี ในด้านการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และครอบครัว และประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมประชุมและประเมินกิจกรรมของผู้ปกครอง 
 ๒.๕  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจัดประชุมนิเทศภายในคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการ

นักเรียน ทุกวันศุกร์ เพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือ
น าข้อมูลไปจัดท าแผนในการพัฒนานักเรียนต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ประชุมนิเทศติดตามการด าเนินงาน 

  

  

  



๑๒ 
 

๒.๖  จัดประชุมครูประจ าเดือนเพ่ือแจ้งข้อมูลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตลอดจนท าความเข้าใจในด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เช่น วันไหว้ครู วันพ่อ กิจกรรมนักเรียนดีศรีคีรีราษฎร์และกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมวันไหว้ครูและ กิจกรรมยกย่องนักเรียนดีศรีคีรีราษฎร์ 
๒.๗  จัดกิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ตามขั้นตอน คือ การรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริมพัฒนา การแก้ไขช่วยเหลือและการส่งต่อ โดยเน้นในการ
ติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล  คือ กิจกรรมนักเรียนคีรีมีครูไปเยี่ยม เพ่ือน าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล มา
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ และส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และน าหลักการนิเทศติดตามมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา  โดย
น าหลักการนิเทศแบบคู่สัญญา มาใช้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    (๓) โครงการ กิจกรรมนักเรียน กิจกรรมธรรมะ กิจกรรมส่งเสริมการออม โครงงานคุณธรรม
และชมรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม การออม และการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน ทางโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑  โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจ ใน
ระเบียบ วินัยแนวปฏิบัติของโรงเรียน การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ตลอดจนปลูกฝังอบรมคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อให้เป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน โดยจัดให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ ๔ ที่เข้าเรียนใหมเ่ป็นประจ าทุกปี ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ 

  

  



๑๓ 
 

๓.๒  โครงการวันส าคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา  ในแต่ละครั้ง 
มีนักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม เป็นการสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบในด้านการ
ประพฤติตนให้สอดคล้องกับหลักศาสนา และเป็นกิจกรรมที่สืบทอดประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามของไทย
ได้แก่ วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา ประเพณีให้ทานไฟ การแห่หมรับ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมการแห่หมรับและกิจกรรมให้ทานไฟประเพณีของท้องถิ่น 
๓.๓  จัดกิจกรรมน้องไหว้พ่ี  ไหว้ทักทายกันทุกวันในตอนมาโรงเรียนและก่อนกลับบ้าน  

เพ่ือส่งเสริมการไหว้ การมีสัมมาคารวะระหว่างพ่ีน้องและเพ่ือน ด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรซึ่งการจัดกิจกรรมนี้
ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ
ไทย 

 ๓.๔  กิจกรรมของหายได้คืน ส่งเสริมให้มีจิตใจที่ดีงามไม่อยากได้ของผู้อ่ืนเป็นของตนเอง
มองโลกในแง่ดีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อ่ืน โดยเก็บสถิตินักเรียนคนใดที่เก็บของได้แล้วน ามาแจ้งหาเจ้าของในแต่
ละสัปดาห์ จะสรุปผลการท าความดีประกาศชมเชยหน้าเสาธงและพร้อมมอบเกียรติบัตร นักเรียนเกิดความอ่ิม
เอมใจในการท าความด ีไม่มีจิตใจอยากได้ของคนอ่ืน 

 ๓.๕  กิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทย ส่งเสริมให้รู้จักใช้ภาษาสุภาพไม่พูดเท็จไม่พูดค าหยาบไม่พูด
ส่อเสียด มีความภาคภูมิใจในภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์และมรดกทางภาษาโดยการจัดกิจกรรม ได้แก่ จัด
กิจกรรมรู้รักษ์ภาษาไทยหน้าเสาธงทุกวันพุธ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทย จัดคลินิกภาษา 
รณรงค์การใช้ภาษาให้ถูกต้อง การประกวดเรียงความ กลอน ในวันส าคัญต่าง ๆ 

๓.๖  กิจกรรมกีฬาสี หินตกเกม ส่งเสริมให้รู้จักรักเพ่ือนพ้องและหมู่คณะ  รู้จักเสียสละ 
สร้างความสามัคคี มีวินัย ความอดทน และให้อภัย ท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม มีจิตอาสารู้คุณค่าของการอยู่
ร่วมกัน  

 ๓.๗  กิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตย จัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน การจัดกิจกรรม
ของคณะกรรมการสภานักเรียน เช่น กิจกรรมกีฬาสี  กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรมอบรมสภานักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตย 
 

 ๓.๘  โครงการนักเรียนดีศรีคีรีราษฎร์ เป็นกิจกรรมที่ยกย่องนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามท่ีโรงเรียนก าหนด โดยใช้กระบวนการระบบการดูแลนักเรียนในการคัดกรองนักเรียนโดยผ่านครูที่
ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรม คือ ยกย่องนักเรียน และผู้ปกครอง ที่
สามารถดูแลนักเรียนจนเป็นนักเรียนดีศรีคีรีราษฎร์ สร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี และเป็น
แบบอย่างแก่นักเรียนในการประพฤติตนต่อไป 

 ๓.๙  กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ประสบความส าเร็จอย่างมากในด้านการรู้จัก
ใช้จ่ายของนักเรียน เป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน 

๓.๑๐  กิจกรรมการส่งเสริมทักษะอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวและการน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต เช่น อาชีพกล้วยทับ  อาชีพแกะสลัก และอาชีพเพาะเห็ด
อย่างเป็นรูปธรรม  

๓.๑๑  กิจกรรมลูกเสือ  ด้วยโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาเป็นศูนย์ลูกเสือของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒  โรงเรียนมีกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้วย
ทักษะดังต่อไปนี้  ลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต  ลูกเสือช่อสะอาด  ลูกเสือต้านยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 

 ๓.๑๒  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนร่วม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ตามกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียน ตลอดเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันส าคัญต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก กิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้มีการช่วยเหลือสังคม เช่น การสร้างฝายต้นน้ า  การพัฒนาวัดและที่สาธารณะ นักศึกษาวิชาทหาร
จิตอาสา   

  

  



๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนร่วม 
  

ผลจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวพบว่า นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ประพฤติ
ปฏิบัติตน มีคุณธรรมจริยธรรม มากขึ้น และนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีการ พัฒนาที่ดีขึ้นในด้าน
ระเบียบวินัย ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความประหยัด ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ พฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ต่างๆ ลดลงไปมาก มีการ ช่วยเหลือแบ่งปันกันมากข้ึน ความรับผิดชอบงานที่ได้รับ มอบหมายจาก
ทางโรงเรียนได้ดีขึ้น การสวดมนต์ไหว้พระ  พบว่านักเรียน  ความเข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตน มีคุณธรรม
จริยธรรมดีขึ้น สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และชุมชน มีสมาธิ มีสติ มีปัญญาเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
นักเรียนมีพฤติกรรมการ แสดงออกในพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ความ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความ
ประหยัด ความซื่อสัตย์ และความ รับผิดชอบในทางที่ดีทุกพฤติกรรม สะท้อนให้เห็นว่านักเรียน มีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้น สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่นักเรียนและชุมชนท าให้นักเรียนมี
พฤติกรรมการ แสดงออกในพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ความ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความประหยัด ความ
ซื่อสัตย์ และความ รับผิดชอบที่ดีขึ้น  

 ด้านการสอนสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นแกนหลัก 
สะท้อนผลการส่งเสริม พบว่า มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม คือนักเรียนเป็นคนดี  มี
คุณธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความประหยัด ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ มี
การพัฒนา พฤติกรรมทางคุณธรรมและจริยธรรมดีขึ้น พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองและพัฒนา
ตนเองให้ดีขึ้นทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรม เพ่ือเป็นดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป 

      (๔) การน าคนในชุมชน  วิทยากร พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผู้รู้ศาสนามาบรรยายและให้
ความรู้อย่างสม่ าเสมอ ทางโรงเรียนได้ด าเนินการดังนี้  

๔.๑  นิมนต์พระสงฆ์มาสอนในวิชาพระพุทธศาสนา แก่ นักเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
แบบอย่าง และเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของการเป็นชาวพุทธที่ดี 

๔.๒  เชิญวิทยากรภูมิปัญญามาจัดการเรียนการสอน ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ใน
หมวดที่ ๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยได้เชิญผู้น าทางศาสนา เจ้าหน้าที่ต ารวจจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอ
ร่อนพิบูลย์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มาจัดกิจกรรมแก่นักเรียนได้แก่ การอบรมวินัยจราจร 
การฝึกมารยาทไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น 

๔.๓  การจัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม  ได้น านักเรียนไปจัดกิจกรรมที่วัด  โดยนิมนต์
พระสงฆ์มาเป็นพระวิทยากรผู้ด าเนินการในการจัดกิจกรรม 

  



๑๖ 
 

๔.๔  โรงเรียนเป็นศูนย์สอบนักธรรม และได้สนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ร่วมเข้าสอบ 

๔.๕  นิมนต์พระสงฆ์มาให้ความรู้แก่นักเรียนในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุมนักเรียน
ประจ าสัปดาห์ วันส าคัญทางศาสนา เป็นต้น 

๔.๖  คณะกรรมการสถานศึกษา ที่เป็นตัวแทนทางศาสนา ร่วมกิจกรรมในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ
ด าเนินการพิธีกรทางศาสนา การฝึกการสวดท านองสรภัญญะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมวิทยากรท้องถิ่น พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มาบรรยายและให้ความรู้ 
      (๕)  การบูรณาการหลักธรรมทางศาสนาที่ครู นักเรียนนับถือ สอดแทรกในชีวิตของนักเรียน 

และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทางโรงเรียนได้ด าเนินการดังนี้ 
๕.๑  ด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต 

   โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาได้สอนให้นักเรียนมีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน
ส าคัญทางพุทธศาสนา  รู้จักรักษาศีล มีสมาธิ และใช้ปัญญาในการด าเนินชีวิต มีวัฒนธรรมของ การกิน อยู่ ดู 
ฟัง ด้วยสติสัมปชัญญะ เพ่ือเป็นไปตามคุณค่าแท้ของการด าเนินชีวิต ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า 
การศึกษาคือรากฐานของชีวิต โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อสร้างสมาธิและความพร้อมแก่นักเรียนในการเรียน  
   - กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเข้าเรียน (เพ่ือใกล้ชิดศาสนา) 
   - กิจกรรมท าสมาธิรูปแบบต่างๆ เช่น นั่งสมาธิ ท่องอาขยานเพ่ือสมาธิ สวดมนต์
สร้างสมาธิ หรือท าสมาธิในวิชาพระพุทธศาสนา 

 - กิจกรรม ๕ ส. เช่น การท าความสะอาดเขตพ้ืนที่ การช่วยกิจกรรมของโรงเรียน  
(เพ่ือให้อยู่เป็น อยู่อย่างสงบสุข) 

 - กิจกรรมห้องเรียนนี้มีสุข ทุกห้องเรียนมีการก าหนดข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน โดย
เข้าใจเหตุผลและประโยชน์ที่มีต่อการอยู่ร่วมกัน (พัฒนาศีล/วินัย ด้วยปัญญา) 

๕.๒  ด้านการเรียนการสอน 
โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา

ผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักพุทธธรรมอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ เช่น 

  - หลักสูตรสถานศึกษามีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ที่สะท้อนการพัฒนาไปพร้อมๆกัน คือหลักสูตรโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี

  



๑๗ 
 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  

  - การจัดหน่วยการเรียนรู้ทุกชั้น ให้มีการบูรณาการสอนและปลูกฝังคุณธรรมทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการเรียนรู้และปฏิบัติ    

- การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   - การจัดการเรียนการสอน วิชาหน้าที่พลเมือง โดยเน้นการบูรณาการกับกิจกรรม

ต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น การปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน การร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
     - ประสานร่วมมือกับวัด/คณะสงฆ์ ในการจัดการเรียนรู้ ในสาระพุทธศาสนาหรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาในบริบทต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านการเรียนการสอน 
๕.๓  ด้านบรรยากาศและแหล่งการเรียนรู้ 
สถานศึกษาส่งเสริมบรรยากาศของการใฝ่เรียนรู้ หรือส่งเสริมการมีวัฒนธรรมแสวงปัญญา 

โดยการจัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดกลุ่มสาระ  ห้องนวัตกรรมทาง
การศึกษา  และมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกัน มีบรรยากาศของการเคารพอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส 
การมีความเมตตา กรุณาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน นักเรียนต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อครูด้วยกั น 
และสถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ อ่ืน เช่น การลด ละ เลิก
อบายมุข การเสียสละ ทางโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
บริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปี  ๒๕๕๗ “สถานศึกษาพอเพียง” 

 
๕.๔  ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเริ่มจากกิจกรรมโฮมรูม  การคัดกรอง  

การเยี่ยมบ้านเพ่ือที่จะรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  แยกนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ และกลุ่มที่มีปัญหา  
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกกลุ่ม  เริ่มจากครูเวรประจ าวันและคณะกรรมการสภานักเรียน
ต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียน  ครูที่ปรึกษาส ารวจการมาเข้าแถวของนักเรียนทั้งตอนเช้าและตอนเย็น  ครูเวร
ประจ าวันและตัวแทนสภานักเรียนร่วมท ากิจกรรมหน้าเสาธงมีกิจกรรมเสริมโดยนัก เรียน  กิจกรรม  ๕ ส.  
นักเรียนเข้าห้องเรียนดูแลโดยครูผู้สอนประจ าวิชา  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

 
 
 

  



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมการเยี่ยมบ้านและการมอบทุนการศึกษาตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

๑.๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
       (๑)  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ทั้ง ๓ ฝ่าย เป็นแบบอย่างที่ดี  โรงเรียนได้รับ

เลือกเป็นตัวแทนส านักงานเขตพื้นการศึกษา ด้านการปลูกฝังคุณธรรม 
  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในการอบรมที่สอดคล้อง กับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น การอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรภายใต้โครงการระบบนิเทศภายในแบบคู่สัญญา  โดยการจัด
ประชุมและนิเทศครูทุกสัปดาห์และประชุมครูทุกเดือน  ประชุมครูที่ปรึกษาก่อนปฏิบัติหน้าที่  ประชุม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน  ส่งครูเข้ารับการอบรมครูได้รับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน  ผ่านรายวิชา  TEPE ๕๘๓๐๔  ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และ หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง ทุกคนและเข้าร่วมการอบรมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ พัฒนาด้านการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ส่งผลให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนในระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  ทั้งด้านการสอน เป็นวิทยากร การด าเนินกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้าน
คุณธรรมให้กับนักเรียน  และเป็นแบบอย่างที่ดี จนปรากฏผลเชิงประจักษ์ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู ตลอดจน
นักเรียน ได้รับรางวัล ต่างๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 
 

  

 
 



๑๙ 
 

ผลงานโรงเรียน 
๑.  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ

บริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปี  ๒๕๕๗ “สถานศึกษาพอเพียง” 
๒. โรงเรียนในฝัน 
 ๓. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่  ๑ 
๔. ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ของ สพม. ๑๒  
๕. โรงเรียนต้นแบบ โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยความร่วมมือของ สมาคม

วางแผนครอบครัว แห่งประเทศไทย สสส และส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  
๖. รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ของ สพม.๑๒ 

ประจ าปี ๒๕๕๘ 
๗. โรงเรียนดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สพม. ๑๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
๗. หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ของคุรุ

สภา ประจ าปี ๒๕๕๘ 
๘. รางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โครงการลูกเสือเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ของ สพม. ๑๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
๙. โรงเรียนโครงการสะเต็มศึกษา ของ สพฐ. ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ผลงานนักเรียน 
๑. ผลการทักษะวิชาการงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๘  ได้รับรางวัล  

๒๘  เหรียญทอง  ๑๗  เหรียญเงิน  ๑๑  เหรียญทองแดง ได้แก่ 
                              - รางวัลเหรียญทอง  ประเภทเพลงคุณธรรม ม.๑ - ม.๓ 
                              - รางวัลเหรียญทอง  ประกวดมารยาทไทย ม.๑ – ม.๓ 
                              - รางวัลเหรียญทอง ประเภทเล่านิทานคุณธรรม ม.๔ – ม.๖ 
           - รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทพระพุทธศาสนา ม.๑ – ม.๓  
           - รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทพระพุทธศาสนา ม.๔ – ม.๖ 

๒. รางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันประกวดระบ ามาตรฐาน  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคใต ้

๓. รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑  การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราชศรีวิชัย 

๔. รางวัลเหรียญทอง การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

๕. รางวัลชมเชย  การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษา (STEM) ระดับประเทศ 
๖. ผลการทดสอบระดับชาติ  (O-NET)  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลงานครู 
๑.  ครรูับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  ประจ าปี  ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 

- นายสมมารถ  จ านองวุฒิ 
 - นางละอองรัตน์  พรหมปลัด 
 - นางทิพวรรณ  สตารัตน์ 
 - นางข้องทิพย์  มีแก้ว 



๒๐ 
 

๒.  ครูรับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขของคุรุสภาและจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - นายสมมารถ  จ านองวุฒิ 
 - นางจันทร์พร  ผาดศรี 
     - นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 

๓.  ครรูับรางวัลครูดีศรรี่อนพิบูลย์ 
- นายนิษา  แสงมณ ี
- นางวรางค์  ราชนิยม 

 ๔.  ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  ประเภทเพลงคุณธรรม ม.๑ – ม.๓ 
 - นางสาวสุภาวดี  บุญเดช 
 - นางสาวปิยะนุช  พินโท 

๖.  ครูผู้สอนดีเด่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) ของ สพม. ๑๒ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 - นางจันทร์พร  ผาดศรี 

 
(๒)  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้คุณธรรมให้กับบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา 

กิจกรรมวันพระ การปฏิบัติธรรมประจ าเดือน ประจ าปี โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาได้จัดท าโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่ด าเนินการทุกปี โดยมีกิจกรรมหลักในการด าเนินการดังนี้  

- กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
- กิจกรรมวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 
- กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 

จากการด าเนินการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ส่งผลให้ประสบความส าเร็จนักเรียนเป็นผู้
ประพฤติดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน  ซึ่งส่งผลต่อไป
ยังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-NET ที่สูงขึ้นและนักเรียนจบการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ครู
และโรงเรียนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงาน
ภายนอก  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับพิจารณาให้เป็นโรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประเภท
โรงเรียนขนาดเล็ก ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 

๑.๔. ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
        (๑)  การจัดกิจกรรมโดยให้ผู้ปกครอง หรือคนในชุมชน มาร่วมคิด ร่วมกันวางแผนในการ

พัฒนาชุมชน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การออม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
โรงเรียนได้ด าเนินการดังนี้ 

- โรงเรียนร่วมกับ บ้าน วัด ชุมชน ด าเนินกิจกรรมร่วมกันในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
และวันส าคัญตามประเพณี เช่น กิจกรรมทอดผ้าป่า กิจกรรมให้ทานไฟ  กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมประเพณีชัก
พระ  กิจกรรมบริการชุมชน  กิจกรรมแห่หมรับฯลฯ 

- โรงเรียน น านักเรียนร่วมกิจกรรมของวัดและชุมชน เช่น กิจกรรมจิตอาสา ท าความ
สะอาดวัด หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอ่ืนๆ เช่น กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา กิจกรรมสร้างฝาย
ชะลอน้ า  กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตกับชุมชน เป็นต้น 



๒๑ 
 

- โรงเรียนได้เปิดห้องเรียนเพ่ือต้อนรับผู้ปกครอง และชุมชน  เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในภารกิจต่าง ๆ เช่น การจัดระเบียบของโรงเรียน การเชิญภูมิ
ปัญญาทางพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น 

- ให้บริการ ห้องประชุมและสนามกีฬา เพ่ือให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการทางด้านวิชาการ การ
ออกก าลังกาย  และการแข่งขันกีฬาต าบลหินตก  

- เป็นศูนย์กลางของชุมชนในด้านวิชาการ วิชาชีพ เช่น การจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสู่
ครอบครัวที่เข็มแข็ง ร่วมกับส านักงานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

- ร่วมกับวัดในชุมชน จัดการเรียนและสอบธรรมศึกษา กิจกรรมทางด้านศาสนาต่าง  ๆ 
เช่น นิมนต์พระสงฆ์มาแสดงพระธรรมเทศนา เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องต่าง ๆ ในวันส าคัญ 
จัดทัศนศึกษาทางธรรม เป็นต้น 

- ประชาสัมพันธ์ ผลงานของโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จัดท าแผ่นพับ จดหมายข่าว 
ของสถานศึกษา และเว็บไซต ์keereratpattana.com เผยแพร่แก่ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน ฯลฯ 

- กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติของผู้กระท าความดี ทั้ง ครู นักเรียน บุคลากรของ
สถานศึกษา และบุคคลในชุมชนที่กระท าคุณงามความดีให้กับโรงเรียน  เพ่ือให้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป  
เช่น หนึ่งแสนครูดี ครูดีศรีร่อนพิบูลย์ ครูดีไม่มีอบายมุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
(๒) การสร้างเครือข่ายขยายผลด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสู่สถานศึกษาอ่ืน ๆ  

โรงเรียนได้ด าเนินการดังนี้ 
- สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในการด าเนินงานส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาเพ่ือด าเนินการให้
เกิดผลส าเร็จ 

- น าผลการด าเนินโครงการเผยแพร่และเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนทั่วไป   
- โรงเรียนผลิตสื่อ เอกสาร และพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์ เพ่ือเผยแพร่แนวคิด และ

ตัวอย่างการด าเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่โรงเรียนใน
เครือข่าย 

- จัดนิทรรศการทางวิชาการเผยแพร่โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานมหกรรมวิชาการวันมัธยมศึกษานครศรีธรรมราช   

- ครู นักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสภานักเรียน ลูกเสือ
เสริมสร้างทักษะชีวิต ลูกเสือต้านยาเสพติด ลูกเสือช่อสะอาด 

  



๒๒ 
 

(๓) การจัดประชุมหรือเวทีธรรมในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นการดูแลสอดส่องและส่งเสริมบุตร
หลานเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีคุณธรรม  โรงเรียนได้ด าเนินการดังนี้ 

- จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา บ้าน วัด ชุมชน เช่น จัดการแข่งขัน
กีฬา จัดกิจกรรมทางศาสนา  วันประชุมผู้ปกครองเชิญผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม   เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
การดูแลพฤติกรรมนักเรียน ในกิจกรรมศุกร์นี้มีรัก 

- สร้างเสริมความเข้มแข็ง ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน การมอบทุนการศึกษา แก้ไขปัญหาครอบครัว ฯลฯ 

- จัดระบบเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายชุมชน เพ่ือร่วมมือกันดูแลนักเรียนและเครือข่าย
ของหน่วยงานที่ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เช่น โรงพยาบาลชุมชนต าบลขุนพัง  

- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรมและ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น จัดท าแผ่นพับ จดหมายข่าวของสถานศึกษา เว็บไซด์ เผยแพร่แก่ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. ลักษณะดีเด่น 
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาเป็นคนดี เป็นเรื่องที่จ าเป็นเพราะคน

ในสังคมต่างเรียกร้องในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยแม้เป็นเรื่องที่มีความยากเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อน และมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย ดังนั้น โรงเรียน 
เห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู และส านึกในความเป็นไทย ตาม
แผนกลยุทธ์ ของโรงเรียน โดยก าหนด พันธกิจข้อที่  ๑ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้    มี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ
เป้าประสงค์  ข้อที่ ๑   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  โดยการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความรัก  เอ้ืออาทร  และ
เอาใจใส่ต่อศิษย์อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือพัฒนานักเรียนแต่ละคนตามศักยภาพที่มีอยู่  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  และ
มีความสุข  สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ จากเหตุผลดังกล่าวน าไปสู่การจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ของนักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา เพ่ือสร้างผลผลิตคือ นักเรียนโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนาให้มี
คุณภาพตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  ด้วยโครงการ กิจกรรม ดังนี้ 

  



๒๓ 
 

๑.  โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของทุกปีการศึกษา  ในช่วงเปิดภาคเรียน ส่งผลให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมาธิ มีความพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

 
๒. กิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ นั่งสมาธิ และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักเรียนหลัง

เคารพธงชาติทุกวัน นักเรียนเห็นความส าคัญ ให้ความร่วมมือ ตั้งใจท ากิจกรรม ให้ความส าคัญกับการนั่งสมาธิ
เตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าเรียน และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม ที่สอดคล้องกับกิจกรรมประจ าวัน 

๓. โครงการสร้างส านึกรักษ์ท้องถิ่น โดยด าเนินการร่วมกับหน่วยอนุรักษ์ต้นน้ าปากพนังในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเช่น การปลูกป่า การรักษาแหล่งน้ า การสร้างฝายชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โครงการสร้างส านึกรักษ์ท้องถิ่น 

  
๔. โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต เป็นโครงการที่ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  ในการสร้างวินัย คุณธรรมและทักษะชีวิต และการ
จัดกิจกรรมลูกเสือช่อสะอาด ลูกเสือต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ 

 
 
 
 
 

  

  



๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต 
  
๕. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นโครงการที่มุ่งให้นักเรียนเข้าใจในระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยให้คณะกรรมการสภานักเรียนเป็นแกนน าในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมและด าเนินการด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
๖. กิจกรรมการให้ทานไฟและการแห่หมรับตามประเพณีของท้องถิ่น นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

และชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมให้ทานไฟ การแห่หมรับประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม 
และปลูกฝัง ปลูกจิตส านึก ด้านคุณธรรมให้กับนักเรียน ตลอดจนการท างานประสานร่วมกันระหว่างนักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง และชุมชนได้ร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมการให้ทานไฟ 

  

  

  



๒๕ 
 

๗. กิจกรรมสร้างค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ โดยโรงเรียนได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม เช่น   
  - กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ด าเนินการจัดกิจกรรมวันส าคัญที่แสดงถึงความ
กตัญญูต่อบุคคลเช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและท ากิจกรรม
ปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู ในวิถีชีวิต  เช่น มีน้ าใจช่วยถือของ สิ่งของ สัมภาระการช่วยท างานบ้านตามก าลัง
ของนักเรียน 
  - ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในและนอกห้องเรียนโดยเน้นกิจกรรมรักการอ่าน  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตการมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย                                                                                               
    - รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ด าเนินการจัดกิจกรรม ก าหนดให้ครูนักเรียนแต่งกาย
ชุดนิยมไทยสัปดาห์ละ ๑ วัน การฝึกมารยาทไทยแก่นักเรียน เช่น การรับประทานอาหาร การแสดงความ
เคารพบุคคลต่าง ๆ  จัดกิจกรรท าบุญตักบาตร  กิจกรรมเวียนเทียน  กิจกรรมวันลอยกระทง   

๘. โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียนที่เข้มแข็ง โรงเรียนด าเนินแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและด าเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
และเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือวิเคราะห์สภาพปัญหา แจ้งนโยบายและแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือขอความร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ คัดเลือกบุคคลเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการด าเนินงาน  ทีมน า  ทีมท าและทีมประสาน จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน  จัดท าคู่มือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คู่มือการคัดกรองนักเรียน (SDQ)  คู่มือการด าเนินงานครูที่ปรึกษา 
กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งกิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือ  ที่มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในใช้ในชีวิตประจ าวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียนที่เข้มแข็ง 
 

๙. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน “นักเรียนดีศรีคีรีราษฎร์” ทุกปีจะมีการยกย่องเชิดชู
เกียรตินักเรียนที่ท าความดี ที่ผ่านการคัดกรองจากเพ่ือนนักเรียน ครู ในระดับห้องเรียน ระดับชั้น ระดับ
โรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้ก าลังใจคนท าดี กระตุ้นให้นักเรียนแข่งขันกันท าความดี 

๑๐. กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ  โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน  ดังนี้ 
    - กิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
กิจกรรมรักษาพันธุ์พืชในท้องถิ่น กิจกรรมใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า 

  



๒๖ 
 

    - กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระ เป็นการส่งเสริมอาชีพแก่นักเรียนที่มีความสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น โดยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมอาชีพ 
    - กิจกรรมบันทึกความดี  ให้นักเรียนได้สรุปเป็นแนวปฏิบัติของตนเอง  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
เป็นคนดีในสังคมตามที่ได้ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
    - กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันสู่ครอบครัวที่เข้มแข็ง เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
โดยร่วมกับ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ กรมควบคุมความประพฤติ ส านักงานปราบปราบยาเสพติดเพ่ือสร้างความ
ตระหนักและแนวทางในการดูแลบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ 

จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โรงเรียนได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน จนส่งผลเกิดความเปลี่ยนแปลงในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารงานที่ประสบความส าเร็จ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมครูสู่มืออาชีพ 
โครงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและโปร่งใส การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จนส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและจะด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิยิ่งขึ้นต่อไป 
 
๓. ค ารับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 
 ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา ขอรับรองว่า 

๑.  โรงเรียนไม่เคยได้รับรางวัลเป็นเงินสนับสนุนการศึกษา หรือทุนการศึกษา ประเภทคุณธรรม
จริยธรรม ภายใน ๒ ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) 

๒. โรงเรียนไม่เคยได้รับรางวัลเป็นเงินสนับสนุนการศึกษาโรงเรียน และนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยธนาคารออมสินร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 

   ลงชื่อผู้รับรอง 
                         (นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ) 

              ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 

  


