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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

 ด้วยกระทรวงศึกษ�ธิก�รมีนโยบ�ยให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	 ดำ�เนินง�นโครงก�รสถ�น
ศึกษ�คุณธรรมในสถ�นศึกษ�ทุกแห่งทุกประเภททั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�
จึงมีนโยบ�ยให้สถ�นศึกษ�ทุกแห่ง	 เป็นสถ�นศึกษ�คุณธรรม	 ภ�ยในปีก�รศึกษ�	 2561	 ดังนั้นจึงได้แต่งตั้งคณะ
กรรมก�รจัดทำ�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นดังต่อไปนี้

		1.	 ให้สถ�นศึกษ�ออกคำ�ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�	โดยมีจำ�นวนกรรมก�ร
	 ต�มคว�มเหม�ะสมกับบริบทของแต่ละสถ�นศึกษ�	เพ่ือให้คำ�ปรึกษ�ส่งเสริมสนับสนุนนิเทศกำ�กับติดต�มสร้�งขวัญ
	 กำ�ลังใจและแก้ปัญห�ท่ีเกิดข้ึน	

		2.	 ให้สถ�นศึกษ�ออกคำ�ส่ังแต่งต้ังหัวหน้�ศูนย์ประส�นง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�	จำ�นวน	1	คน	โดยคัดเลือก
	 ผู้ที่มีคว�มตั้งใจ	มีศักยภ�พในก�รเป็นผู้นำ�ขับเคลื่อนและเป็นที่ยอมรับของคนในสถ�นศึกษ�	พร้อมทั้งให้ตั้งคณะ
	 ทำ�ง�นต�มจำ�นวนที่เหม�ะสม

		3.	 ให้สถ�นศึกษ�ได้ศึกษ�ข้อมูลจ�กคู่มือของมูลนิธิยุวสถิรคุณ	โดยส�ม�รถ	Download	ได้ที่
	 www.moralschools.org		ดังต่อไปนี้
	 	 3.1		คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม
	 	 3.2		คู่มือก�รจัดกิจกรรมพัฒน�โรงเรียนคุณธรรม

แนวทางการดำาเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ของสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำาปีการศึกษา 2561

แนวทางการดำาเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ของสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประจำาปีการศึกษา 2561
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แนวทางการดำาเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

	 	 3.3		กระบวนก�รพัฒน�โรงเรียนคุณธรรม	ทำ�อย่�งไรให้ประสบคว�มสำ�เร็จ
	 	 ทั้งนี้	 สถ�นศึกษ�ส�ม�รถนำ�หลักก�รแนวท�งก�รดำ�เนินง�นคุณธรรมจ�กสถ�บันอื่นๆ	 ที่ปฏิบัติอยู่แล้วหรือ
	 	 เห็นว่�เหม�ะสมม�บูรณ�ก�รได้ต�มบริบทของแต่ละสถ�นศึกษ�	

		4.	 ให้ผู้บริห�รสถ�นศึกษ�สร้�งคว�มเข้�ใจกับบุคล�กรและผู้เรียนทุกคน	ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นคว�ม
	 สำ�คัญและตระหนักถึงคว�มจำ�เป็นท่ีต้องร่วมมือกันในก�รดำ�เนินง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�	 โดยทุกคน
	 เป็นผู้มีส่วนร่วม	ดังนี้
	 	 4.1		ค้นห�พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	(ปัญห�ที่อย�กแก้ไข)	
	 	 4.2		ค้นห�พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก	(สิ่งดีๆ	ที่อย�กให้เกิดขึ้น)
	 	 4.3		นำ�ข้อ	4.1	และ	ข้อ	4.2		เป็นข้อมูลพื้นฐ�นในก�รกำ�หนดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถ�นศึกษ�	
	 	 4.4		เขียนโครงง�นคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์

  5. ให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการและคณะทำางานร่วมกันประเมินศักยภาพของตนเองในด้านคุณธรรมตามแบบ

 ประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสมัคร เข้าร่วมโครงการ

 คุณธรรมอาชีวศึกษาในระดับใด

  6. ให้สถานศึกษานำาผลการประเมินตนเอง (ตามข้อ 5) มาวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการสถานศึกษา

 คุณธรรมอาชีวศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 6.1  สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ

 6.2  สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

 6.3  สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษา

  7. สถานศึกษา โดยหัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการสถาน

 ศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ทางเว็บไซต์  https://www.R-Moral.net

  8. ทำาบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสถานศึกษากับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำาเนินการขับ

 เคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ตามระดับที่สมัครทางเว็บไซต์  https://www.R-Moral.net
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  9. ให้สถานศึกษาดำาเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมตามโครงงานคุณธรรม ที่สถานศึกษาร่วมกันกำาหนดไว้

 ให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และขอให้สถานศึกษาโดยหัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษา

 คุณธรรมอาชีวศึกษา เป็นผู้ส่งรายงานผลการดำาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงงานให้เป็นไปตามสภาพจริงและ

 เป็นปัจจุบัน สามารถส่งได้ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดกิจกรรม  ทางเว็บไซต์ https://www.R-Moral.net ดังนี้

 9.1 ส่ง clip การดำาเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมความยาวไม่เกิน 3 นาที 

 9.2 ส่งภาพถ่ายกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ครั้งละ 1 ภาพ พร้อมคำาบรรยายภาพให้เข้าใจ 

* ทั้งข้อ 9.1 และ 9.2  จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเชิดชูเกียรติต่อไป

 10. ในขณะที่สถานศึกษาดำาเนินงานโครงงานคุณธรรม จะได้รับการนิเทศ จากหน่วยศึกษานิเทศก์ และศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคทุกภาค

 11. ให้สถานศึกษาทุกแห่ง คัดเลือกโครงงานคุณธรรมที่ประสบความสำาเร็จสูงสุด จำานวน 1 โครงงาน  ให้เป็นTHE BEST

 ของสถานศึกษา โดยจัดทำา Clip (หนังสั้น) ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมภาพถ่ายและเอกสารประกอบ ตาม

 แบบฟอร์มรายงานโครงงานคุณธรรม THE BEST  และส่งที่เว็บไซต์ https://www.R-Moral.net

 12. ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในระดับต่างๆ

ดังนี้

 12.1  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ให้คณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ทำาการ

  ประเมินสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนตามเกณฑ์การประเมินฯ และคัดเลือก

  สถานศึกษา  ที่มีผลการประเมินสูงสุด จำานวน 1 แห่ง เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาค

 12.2  ระดับอาชีวศึกษาภาค ให้คณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภาคร่วมกับศูนย์ส่งเสริม 

  และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคในแต่ละภาค จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำาเสนอและแสดงผลงานของ

  สถานศึกษาคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 12.1 พร้อมทั้งทำาการคัดเลือกสถานศึกษา จำานวน 

  3 แห่ง ของแต่ละภาค เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับ สอศ. 
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 13. สถานศึกษาทุกแห่งที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กำาหนด ในระดับสถานศึกษาคุณธรรมขึ้นไป (21 คะแนนขึ้นไป)

 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณรับรองผลการดำาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมจากสำานักงานคณะกรรมการการ

 อาชีวศึกษา

 14. การเชิดชูเกียรติอื่นๆ

 14.1  รางวัลการรายงานผลการดำาเนินงานทางเว็บไซต์ https://www.R-Moral.net 

 14.2  รางวัล Clip คุณธรรม ดูจากยอดผู้เข้าเยี่ยมชม 

 14.3  รางวัล Clip (หนังสั้น) ดีเด่น ตัดสินโดยคณะกรรมการ 
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

โครงสร้างการดำาเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงสร้างการดำาเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1.	 โครงสร้�งระดับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

(แต่งตั้งโดย สอศ.)

คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาระดับ สอศ.

(แต่งตั้งโดย สอศ.)
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2.	 โครงสร้�งระดับอ�ชีวศึกษ�ภ�ค

สำานักงานอาชีวศึกษาภาค

คณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาภาค

ประกอบด้วย
1.	ประธ�นอ�ชีวศึกษ�ภ�คเป็นประธ�น

2.	เลข�นุก�ร		คือ	ผอ.ศูนย์ประส�นง�นคุณธรรม

	 อ�ชีวศึกษ�ภ�ค

3.	กรรมก�ร		สรรห�จ�กสถ�นศึกษ�ในสังกัดทั้ง

	 ภ�ครัฐและเอกชน	ผู้แทนผู้บริห�รสถ�บันก�ร

	 อ�ชีวศึกษ�	ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก	และผู้แทน

	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน�อ�ชีวศึกษ�ภ�ค

(จำานวนคณะกรรมการตามความเหมาะสม)

ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม

อาชีวศึกษา

ระดับอาชีวศึกษาภาค

ประกอบด้วย
1.	ผอ.ศูนย์ประส�นง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรม

	 อ�ชีวศึกษ�	สรรห�จ�ก	ผู้อำ�นวยสถ�นศึกษ�

	 ในสังกัด	ที่มีคว�มเหม�ะสม

2.	เลข�นุก�ร		ให้	ผอ.	ศูนย์ประส�นฯ	คัดเลือก

จ�กผู้บริห�รในสังกัด	อศภ.	ที่มีคว�มเหม�ะสม	

3.	คณะทำ�ง�น	สรรห�จ�กผู้แทนสถ�นศึกษ�ใน

สังกัดทั้งภ�ครัฐและเอกชน	
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3.	 โครงสร้�งระดับอ�ชีวศึกษ�จังหวัด

คณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

ประกอบด้วย
1.	ประธ�นอ�ชีวศึกษ�จังหวัด	เป็นประธ�น

2.	เลข�นุก�ร		คือ	ผอ.ศูนย์ประส�นง�นคุณธรรม

	 อ�ชีวศึกษ�จังหวัด

3.	กรรมก�ร	สรรห�จ�กผู้บริห�รสถ�นศึกษ�ใน

	 สังกัดทั้งภ�ครัฐและเอกชน	ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 ภ�ยนอก		

(จำานวนคณะกรรมการตามความเหมาะสม)

สำานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด

ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม

อาชีวศึกษา

อาชีวศึกษาจังหวัด………………….

ประกอบด้วย
1.		ผอ.ศูนย์ประส�นง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรม

	 อ�ชีวศึกษ�	สรรห�จ�กผู้อำ�นวยสถ�นศึกษ�ใน

	 สังกัด	ที่มีคว�มเหม�ะสม

2.	เลข�นุก�ร	ให้	ผอ.ศูนย์ประส�นฯ	คัดเลือกจ�ก

	 ผู้แทนสถ�นศึกษ�ในสังกัดที่มีคว�มเหม�ะสม

3.	คณะทำ�ง�น	สรรห�จ�กผู้แทนสถ�นศึกษ�ใน

	 สังกัดทั้งภ�ครัฐและเอกชน	ที่มีคว�มเหม�ะสม
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4.	 โครงสร้�งระดับสถ�นศึกษ�

สถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรม

วิทยาลัย..............

ประกอบด้วย 
1.	ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัย	เป็นประธ�น

2.	รองผู้อำ�นวยก�ร	ที่มีคว�มเหม�ะสม

3.	หัวหน้�แผนกวิช�	ที่มีคว�มเหม�ะสม

4.	ผู้ทรงคุณวุฒิภ�ยนอก	ที่มีคว�มเหม�ะสม

5.	หัวหน้�ศูนย์ประส�นง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรม

	 อ�ชีวศึกษ�ระดับสถ�นศึกษ�	เป็น	เลข�นุก�รฯ

 (จำานวนคณะกรรมการตามความเหมาะสม)

ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม

อาชีวศึกษา

วิทยาลัย...................

ประกอบด้วย
1.		หัวหน้�ศูนย์ประส�นง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรม

อ�ชีวศึกษ�

2.	ตัวแทนครู	ที่ได้รับมอบหม�ย	

3.	บุคล�กรท�งก�รศึกษ�	ที่ได้รับมอบหม�ย	

4.	ตัวแทนผู้เรียน	ที่ได้รับมอบหม�ย	

(จำานวนคณะทำางานตามความเหมาะสม)

หมายเหตุ	:	คณะทำ�ง�นในศูนย์ประส�นง�นฯ	 

จะเป็นแกนหลักในก�รขับเคลื่อนสถ�นศึกษ�

คุณธรรมของ
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สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอบเขตหน้าที่ของคณะทำางานศูนย์ประสานงาน

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ขอบเขตหน้าที่ของคณะทำางานศูนย์ประสานงาน

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

  1. ศูนย์ประส�นง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�	ระดับสถ�นศึกษ�	(ประกอบด้วยคณะทำ�ง�นต�มโครงสร้�งฯ)		
	 1.1.	 ศึกษ�แนวท�งก�รดำ�เนินง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�	ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�
	 1.2.	 ศึกษ�คู่มือก�รปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม		คู่มือก�รจัดกิจกรรมพัฒน�โรงเรียนคุณธรรม	กระบวนก�รพัฒน�
	 	 โรงเรียนคุณธรรม	ทำ�อย่�งไรให้ประสบคว�มสำ�เร็จ	และคู่มืออื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
	 1.3.	 เสนอร�ยชื่อแต่งตั้งคณะทำ�ง�นศูนย์ประส�นง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�	ระดับสถ�นศึกษ�
	 1.4.	 ดำ�เนินก�รประส�นง�นและขับเคล่ือนโครงง�นคุณธรรมของสถ�นศึกษ�	ต�มแนวท�งก�รดำ�เนินง�นสถ�น
	 	 ศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�	ของ	สอศ.	และมูลนิธิยุวสถิรคุณ	
	 1.5.	 บันทึกหลักฐ�นร่องรอยก�รปฏิบัติง�น	ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงง�นคุณธรรม	เป็น	Clip	และภ�พถ่�ย
	 	 ท�งเว็บไซต์		https://www.R-Moral.net
	 1.6.	 เตรียมคว�มพร้อมเพื่อรับก�รนิเทศ	และก�รประเมินคุณภ�พสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�
	 1.7.	 คัดเลือกโครงง�นคุณธรรมที่ประสบคว�มสำ�เร็จ	THE	BEST	ของสถ�นศึกษ�	ภ�คเรียนละ	1	โครงง�นและ
	 	 ร�ยง�นให้	สอศ.	ทร�บ
	 1.8.	 ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ	ต�มที่ได้รับมอบหม�ย
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  2. ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ประกอบด้วยคณะทำางานตาม

 โครงสร้างฯ)
 2.1 เสนอรายช่ือแต่งต้ังคณะทำางานศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
 ให้ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดลงนาม
 2.2 ดำาเนินการประสานงานและขับเคล่ือนสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดท้ังภาครัฐและเอกชน ให้ดำาเนินงานสถาน
  ศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาให้ประสบความสำาเร็จ
 2.3 ดำาเนินการนิเทศ ติดตาม การดำาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งท้ังภาครัฐ
  และเอกชนในสังกัด
 2.4 เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการดำาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ต่อประธานอาชีวศึกษา
  จังหวัด (จำานวนคณะกรรมการตามความเหมาะสม)  เพ่ือทำาการประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรมอาชีว
  ศึกษาทุกแห่ง ตามเกณฑ์การประเมินฯ และทำาการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการประเมินสูงสุด จำานวน 1 
  แห่งและคัดเลือก Clip (หนังสั้น)  จำานวน  1 เรื่อง เพื่อส่งเข้าร่วมคัดเลือกในระดับอาชีวศึกษาภาค
 2.5 รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาทุกแห่งท้ังภาครัฐและเอกชนในสังกัด ท่ีสมัคร
  เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา และรายงานผลการคัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
  ตามข้อ 2.4  ทางเว็บไซต์  https://www.R-Moral.net
 2.6  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  3. ศูนย์ประส�นง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�	ระดับอ�ชีวศึกษ�ภ�ค	(ประกอบด้วยคณะทำ�ง�นต�มโครงสร้างฯ)
 3.1 เสนอรายช่ือแต่งต้ังคณะทำางานศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาภาคให้
  ประธานอาชีวศึกษาภาคลงนาม
 3.2 ดำาเนินการประสานและขับเคลื่อนการดำาเนินงานของคณะทำางานศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม
  อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  
 3.3  ดำาเนินการนิเทศ ติดตาม  ผลการดำาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
  เอกชน ในสังกัดอาชีวศึกษาภาค ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
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 3.4 เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกการนำาเสนอผลการดำาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ต่อประธาน
  อาชีวศึกษาภาค (จำานวนคณะกรรมการตามความเหมาะสม)  
 3.5 ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำาเสนอและแสดงผลงานของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ที่ผ่านการ
  คัดเลือกในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  พร้อมทั้งให้คณะกรรมการตามข้อ 3.4  ทำาการคัดเลือกสถานศึกษา
  คุณธรรมอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ที่กำาหนดฯ จำานวน  3  แห่ง และคัดเลือก Clip (หนังสั้น)  จำานวน  3  เรื่อง
  โดยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค และผู้แทนจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพ่ือส่งเข้ารับการคัดเลือก
  ในระดับ สอศ. 

 3.6  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. หน่วยศึกษานิเทศก์และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค

 4.1 ร่วมนิเทศ ติดตาม และร่วมประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาค
 4.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ นำาเสนอและแสดงผลงานของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ท่ีผ่านการคัดเลือก
  ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ร่วมกับศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาภาค
  และผู้แทนจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อส่งผลเข้ารับการคัดเลือกในระดับ สอศ.
 4.3 ร่วมดำาเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำาเสนอและแสดงผลงานของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
  ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอาชีวศึกษาภาค จำานวน 15 แห่ง เข้ารับการคัดเลือกในระดับ สอศ. โดยคณะ
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในงาน “การแสดงผลงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา” และคัดเลือกสถานศึกษา
  จำานวน 5 แห่ง (ภาคละ 1 แห่ง)  นำาเสนอ Clip (หนังสั้น 3 นาที) และผู้เรียนนำาเสนอผลงานบนเวที ก่อน
  เข้ารับการเชิดชูเกียรติ
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ปฏิทินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิทินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิทินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

คำาชี้แจง   ปฏิทินก�รขับเคลื่อนสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�นี้	จัดทำ�ขึ้นโดยยึดกรอบกระบวนก�รขับเคลื่อนต�ม
“แนวท�งก�รดำ�เนินง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�	ของ	สอศ.”	และหนังสือ	คู่มือก�รปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม
ก�รจัดกิจกรรมพัฒน�โรงเรียนคุณธรรม	และกระบวนก�รพัฒน�โรงเรียนคุณธรรม	ทำ�อย่�งไรให้ประสบคว�มสำ�เร็จ
ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

ขั้นตอนที่ รายการ/กิจกรรม เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ดำาเนินการ

ปฏิทินการปฏิบัติ
/ระยะเวลา

1. แต่งต้ังคณะกรรมก�รดำ�เนินง�น	
ศูนย์ประส�นง�นและส่งเสริม
คุณธรรม	 จริยธรรม	 อ�ชีวศึกษ�	
และสถ�นศึกษ�

สอศ.	 มีโครงสร้�งก�รดำ�เนินง�น	
ของศูนย์ประส�นง�นและส่งเสริม
คุณธรรม	จริยธรรม	อ�ชีวศึกษ�

สอศ. สถาน
ศึกษา

พ.ค.2561

2. ประชุมชี้แจงก�รดำ�เนินง�น
สถ�นศึกษ�คุณธรรม	 สถ�น
ศึกษ�ในสังกัดภ�ครัฐ	 และ
เอกชน

สอศ.	 สร้�งคว�มเข้�ใจแนวท�งก�ร
ดำ�เนินง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรม
อ�ชีวศึกษ�	แก่หัวหน้�ศูนย์คุณธรรม	
ระดับสถ�นศึกษ�/อศจ./อศภ.

สอศ. 4	มิ.ย.2561
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ขั้นตอนที่ รายการ/กิจกรรม เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ดำาเนินการ

ปฏิทินการปฏิบัติ
/ระยะเวลา

3. ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนสถ�น
ศึกษ�คุณธรรมและร่วมกัน
กำ�หนดคุณธรรมอัตลักษณ์
ของสถ�นศึกษ�

ผู้บริห�ร	ครู	บุคล�กรท�ง
ก�รศึกษ�และผู้เรียน	ร่วมกัน
กำ�หนดคุณธรรม	อัตลักษณ์
ของสถ�นศึกษ�

สถานศึกษา มิ.ย.	2561

4. สถ�นศึกษ�สมัครเข้�ร่วมโครงก�ร
สถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�
ท�ง
https://www.R-Moral.net

สถ�นศึกษ�เข้�ร่วมโครงก�ร	โดย
เลือกระดับคุณภ�พท่ีต้องก�ร
1.	ระดับสถ�นศึกษ�คุณธรรม
			อ�ชีวศึกษ�ต้นแบบ
2.	ระดับสถ�นศึกษ�คุณธรรม
			อ�ชีวศึกษ�
3.	ระดับสถ�นศึกษ�พัฒน�
			คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�

สอศ./
สถานศึกษา

มิ.ย.	2561

5. สถ�นศึกษ�ทำ�	MOU	กับ	สอศ.	
-	กำ�หนดคุณธรรมอัตลักษณ์
-	กำ�หนดหัวข้อโครงง�นคุณธรรม
-	สมัครเลือกระดับ

สถ�นศึกษ�ทำ�ข้อตกลงทำ�คว�ม
ร่วมมือกับ	สอศ.	ในดำ�เนินก�ร
ขับเคลื่อนสถ�นศึกษ�คุณธรรม	
จริยธรรม

สอศ. มิ.ย.	2561

6. ดำ�เนินโครงง�นคุณธรรมของ
สถ�นศึกษ�

โครงง�นคุณธรรม	ทุกกลุ่ม	ทุก
ระดับ	มีแผนก�รปฏิบัติง�น	
โดยกระบวนก�รมีส่วนร่วม	มี
ก�รปฏิบัติอย่�งต่อเนื่องและ
สมำ่�เสมอ

สถานศึกษา มิ.ย.	–	ส.ค.	2561
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ขั้นตอนที่ รายการ/กิจกรรม เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ดำาเนินการ

ปฏิทินการปฏิบัติ
/ระยะเวลา

7. บันทึกร่องรอยก�รปฏิบัติง�น	

/	ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น	

Online	(Facebook)	และ

ท�งเว็บไซต์

https://www.R-Moral.net

โครงง�นคุณธรรม	ทุกกลุ่ม	ทุก

ระดับ-	มีร่องรอยก�รปฏิบัติง�น	

/	บันทึกภ�พถ่�ยคุณธรรม	/	มี

ก�รร�ยง�นผล	ท�งเว็บไซต์	/

ร�ยง�น	Clip	คุณธรรม	ต�ม

สภ�พจริงและเป็นปัจจุบัน

สถานศึกษา มิ.ย.-ส.ค.

2561

8 ก�รนิเทศ	/เสริมแรง	/	พัฒน�	/	

ปรับปรุง

-	มีคำ�สั่งคณะกรรมก�รนิเทศฯ

-	มีก�รประชุมว�งแผนก�รนิเทศฯ

-	นำ�ข้อมูลที่ได้จ�กก�รนิเทศไป

ใช้ประโยชน์ในก�รพัฒน�และ

ปรับปรุงในรอบต่อไป

สถานศึกษา ก.ค.-ส.ค.

2561

9. รับก�รประเมินคุณภ�พ

สถ�นศึกษ�คุณธรรม	ระดับ

อ�ชีวศึกษ�จังหวัด	และคัด

เลือกจังหวัดละ	1	แห่ง	เพื่อเข้�

รับก�รคัดเลือกในระดับภ�ค

ระดับคว�มสำ�เร็จของสถ�นศึกษ�

1.	สถ�นศึกษ�คุณธรรม

อ�ชีวศึกษ�ต้นแบบ

2.	สถ�นศึกษ�คุณธรรม

อ�ชีวศึกษ�

3.	สถ�นศึกษ�พัฒน�คุณธรรม

อ�ชีวศึกษ�

คณะ

กรรมการ

ระดับ อศจ.

ส.ค.	2561
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ขั้นตอนที่ รายการ/กิจกรรม เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ดำาเนินการ

ปฏิทินการปฏิบัติ
/ระยะเวลา

10. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

และจัดแสดงผลง�น	ระดับ

อ�ชีวศึกษ�ภ�ค	

คัดเลือกสถ�นศึกษ�ที่มีผลก�ร

ประเมินสูงสุด	3	แห่ง	เข้�รับ

ก�รคัดเลือกในระดับ	สอศ.

คณะ

กรรมการ

ระดับ อศภ. 

ร่วมกับ 

ศน.ภาค

ส.ค.2561

11. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และ

จัดแสดงผลง�น	ระดับ	สอศ.

-	สถ�นศึกษ�ได้รับก�รคัดเลือก

ในระดับภ�ค	นำ�เสนอผลง�น

ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/จัด

แสดง	Clip	(หนังสั้น	3	น�ที)

-	รับก�รเชิดชูเกียรติ

สอศ.

หศน.

ศพก.

สสอ.

มยส.

ก.ย.	2561
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สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา

คุณธรรมอาชีวศึกษา

	 	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	ได้จัดทำ�เกณฑ์ก�รประเมินคุณภ�พสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�

	 โดยได้กำ�หนดเกณฑ์ก�รประเมิน	ซึ่งมีองค์ประกอบ	3	ด้�น	ดังนี้

	 	 องค์ประกอบที่	1		ด้�นกระบวนก�ร	 ประกอบด้วยตัวชี้วัด		 2	 ตัวชี้วัด

	 	 องค์ประกอบที่	2		ด้�นผลผลิต	 ประกอบด้วยตัวชี้วัด	 3	 ตัวชี้วัด

	 	 องค์ประกอบที่	3		ด้�นผลลัพธ์	 ประกอบด้วยตัวชี้วัด	 2	 ตัวชี้วัด

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เกณฑ์การประเมินคุณภาพสถานศึกษา

คุณธรรมอาชีวศึกษา
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องค์ประกอบที่ 1
ด้านกระบวนการ
องค์ประกอบที่ 1
ด้านกระบวนการ
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ตัวชี้วัดที่ 1.1
กระบวนการพัฒนา

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

		1.	 สถ�นศึกษ�มีแผนง�นโครงก�ร	/	กิจกรรม	ส่งเสริมก�รขับเคลื่อนสถ�นศึกษ�คุณธรรม	มีคุณธรรมอัตลักษณ์
	 ครอบคลุมทั้ง	ผู้บริห�ร	ครู	บุคล�กรท�งก�รศึกษ�และผู้เรียน	สอดคล้องกับสภ�พปัญห�ของสถ�นศึกษ�อย่�ง
	 ชัดเจน	ซึ่งผู้บริห�ร	ครู	บุคล�ก�รท�งก�รศึกษ�	และผู้เรียนรับทร�บแผนง�นคุณธรรม	ของสถ�นศึกษ�
		2.	 สร้�งครูแกนนำ�และผู้เรียนแกนนำ�ของสถ�นศึกษ�เพ่ือสร้�งคว�มรู้	คว�มเข้�ใจแก่บุคล�กร	ในองค์กรและปฏิบัติ
	 ต�มแผนง�นคุณธรรม	ได้ครบถ้วนทุกโครงง�น
		3.	 มีก�รนิเทศ	ติดต�มและส่งเสริมอย่�งเป็นระบบพร้อมทั้งร�ยง�นผลอย่�งต่อเนื่อง																				
		4.	 มีก�รนำ�ผลก�รนิเทศ	ติดต�ม	และส่งเสริมไปพัฒน�อย่�งต่อเนื่องชัดเจนเป็นรูปธรรม	และยั่งยืน

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน เกณฑ์การพิจารณา

ดีเยี่ยม 4 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3,4

ดี 3 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3

พอใช้ 2 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2

ต้องปรับปรุง 1 ปฏิบัติต�มข้อ	1

ตัวชี้วัดที่ 1.1
กระบวนการพัฒนา

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
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ตัวชี้วัดที่ 1.2
มีคณะทำางานและใช้โครงงานคุณธรรม เป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ

เกณฑ์การพิจารณา

		1.	 มีศูนย์ประส�นง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�	มีคณะกรรมก�รระดับวิทย�ลัยฯ	มีก�รทำ�คว�มร่วมมือกับ
	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�	(MOU)	คณะกรรมก�รมีส่วนร่วมพัฒน�สถ�นศึกษ�
		2.	 มคีณะกรรมก�ร	คณะทำ�ง�น	ระดบัแผนกวชิ�	ปฏบิตัหิน้�ทีไ่ด้รบัมอบหม�ย	สร้�งแรงจงูใจ	กระตุน้ก�รเชือ่มโยง
	 ก�รทำ�ง�นของทุกฝ่�ย	ให้บรรลุต�มแผนปฏิบัติง�นที่กำ�หนด
		3.	 คณะทำ�ง�นทกุระดบัมส่ีวนร่วมในก�รนเิทศตดิต�มและส่งเสรมิโดยใช้โครงง�น/กจิกรรมคณุธรรม	เป็นเครือ่งมอื
	 ในก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�
		4.	 มีก�รนำ�ผลสำ�เร็จต�มคุณธรรมอัตลักษณ์โครงง�น/กิจกรรม	ไปเผยแพร่ให้ทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องทร�บและ
	 พัฒน�สถ�นศึกษ�คุณธรรมอย่�งต่อเนื่อง		สมำ่�เสมอ

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 1.2
มีคณะทำางานและใช้โครงงานคุณธรรม เป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน เกณฑ์การพิจารณา

ดีเยี่ยม 4 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3,4

ดี 3 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3

พอใช้ 2 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2

ต้องปรับปรุง 1 ปฏิบัติต�มข้อ	1
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แนวทางการดำาเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

องค์ประกอบที่ 2
ด้านผลผลิต

องค์ประกอบที่ 2
ด้านผลผลิต
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ตัวชี้วัดที่ 2.1
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น

เกณฑ์การพิจารณา

		1.	 ผู้เรียนที่เข้�ร่วมโครงง�นคุณธรรม	ร้อยละ	75	ขึ้นไป	มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเพิ่มขึ้นต�มที่กำ�หนดในต�ร�ง
	 คุณธรรมอัตลักษณ์
		2.	 ครูที่เข้�ร่วมโครงง�นคุณธรรม	ร้อยละ	80		ขึ้นไป	มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นต�มที่กำ�หนดใน
	 ต�ร�งคุณธรรมอัตลักษณ์
		3.	 ผู้บริห�รและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ที่เข้�ร่วมโครงง�นคุณธรรม	ร้อยละ	90	ขึ้นไป	มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
	 ที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นต�มที่กำ�หนดในต�ร�งคุณธรรมอัตลักษณ์
	4.		 สถ�นศึกษ�มีบรรย�ก�ศที่เอื้อต่อก�รพัฒน�คุณธรรม	จริยธรรม	ครูและผู้เรียน	มีคว�มสุข	ยิ้มแย้ม	แจ่มใส	และ
	 มีสัมม�ค�รวะ	รวมทั้ง	มีสภ�พแวดล้อมของสถ�นศึกษ�		สวยง�ม		สะอ�ด	ปลอดภัย	เอื้อต่อก�รเรียนรู้

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน เกณฑ์การพิจารณา

ดีเยี่ยม 4 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3,4

ดี 3 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3

พอใช้ 2 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2

ต้องปรับปรุง 1 ปฏิบัติต�มข้อ	1

ตัวชี้วัดที่ 2.1
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
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แนวทางการดำาเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

		1.	 ผู้เรียนที่เข้�ร่วมโครงง�นคุณธรรมมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	ไม่เกินร้อยละ	5
		2.		 ครูที่เข้�ร่วมโครงง�นคุณธรรม	มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	ไม่เกินร้อยละ	5
		3.		 ผู้บริห�ร	และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�	มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	ไม่เกินร้อยละ	5
		4.		 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสถ�นศึกษ�ลดลงอย่�งต่อเนื่องและชัดเจน	อย่�งน้อย	1	เรื่อง	(โดยสถ�นศึกษ�
	 นำ�เสนอข้อมูลโครงง�นคุณธรรมประกอบก�รพิจ�รณ�)

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2.2
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ในสถานศึกษาลดลง

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน เกณฑ์การพิจารณา

ดีเยี่ยม 4 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3,4

ดี 3 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3

พอใช้ 2 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2

ต้องปรับปรุง 1 ปฏิบัติต�มข้อ	1

ตัวชี้วัดที่ 2.2
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

ในสถานศึกษาลดลง
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เกณฑ์การพิจารณา

		1.	 ก�รว�งแผนในก�รพฒัน�สถ�นศกึษ�คณุธรรมอ�ชวีศกึษ�	ด้วยกระบวนก�รมส่ีวนร่วมของผูบ้รหิ�ร	คร	ูบคุล�กร
	 ท�งก�รศึกษ�และผู้เรียน
		2.	 ผูบ้รหิ�ร	ครู	บคุล�กรท�งก�รศึกษ�และผูเ้รยีน	ให้คว�มร่วมมือในก�รดำ�เนนิง�นสถ�นศกึษ�คณุธรรมอ�ชีวศึกษ�
	 อย่�งต่อเนื่อง	สมำ่�เสมอ
		3.	 ผู้ปกครองมีส่วนร่วม	ในก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นสถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�
		4.	 ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้เป้�หม�ยคุณธรรมของสถ�นศึกษ�และช่วยเหลือพัฒน�ต�มคว�มเหม�ะสม

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2.3
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา (ผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง

การศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน)

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน เกณฑ์การพิจารณา

ดีเยี่ยม 4 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3,4

ดี 3 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3

พอใช้ 2 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2

ต้องปรับปรุง 1 ปฏิบัติต�มข้อ	1

ตัวชี้วัดที่ 2.3
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา (ผู้บริหาร ครู บุคลากรทาง

การศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน)
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แนวทางการดำาเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

องค์ประกอบที่ 3
ด้านผลลัพธ์

องค์ประกอบที่ 3
ด้านผลลัพธ์
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

เกณฑ์การพิจารณา

		1.	 สถ�นศึกษ�มีองค์คว�มรู้/นวัตกรรมก�รสร้�งเสริมคุณธรรมที่ได้จ�กก�รขับเคลื่อนสถ�นศึกษ�คุณธรรม	และได้
	 เผยแพร่องค์คว�มรู้/นวัตกรรม
		2	 สถ�นศึกษ�มีก�รพัฒน�คุณธรรมจริยธรรม		ท่ีบูรณ�ก�รในกระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอน	หรือในกิจกรรม
	 พัฒน�ผู้เรียน
		3.	 สถ�นศึกษ�มีก�รพัฒน�คุณธรรม	จริยธรรม		ที่บรูณ�ก�รในกระบวนก�รทำ�ง�นของบุคล�กรในสถ�นศึกษ�
	 จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
		4		 สถ�นศึกษ�มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งผู้ปฏิบัติง�น	อย่�งสมำ่�เสมอ	เพื่อสร้�งกลุ่มชุมชนแห่งก�รเรียนรู้

	 สถ�นศึกษ�คุณธรรม(Professional	Leaning	Community	:	PLC)
เกณฑ์ระดับคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 3.1
มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม
และมีบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน เกณฑ์การพิจารณา

ดีเยี่ยม 4 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3,4

ดี 3 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3

พอใช้ 2 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2

ต้องปรับปรุง 1 ปฏิบัติต�มข้อ	1

ตัวชี้วัดที่ 3.1
มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม
และมีบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
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แนวทางการดำาเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

เกณฑ์การพิจารณา

		1.	 มีองค์คว�มรู้และนวัตกรรม	โครงง�น/กิจกรรมคุณธรรม	ของผู้บริห�ร		ครู	บุคล�กรท�งก�รศึกษ�และผู้เรียนที่
	 เป็นแบบอย่�งในก�รศึกษ�ดูง�น
		2.	 มีก�รเผยแพร่โครงง�น/กิจกรรมคุณธรรมที่เป็นแบบอย่�งสู่ส�ธ�รณะ	ในรูปแบบสื่อต่�งๆที่ทันสมัย
		3.	 มีสื่อนวัตกรรมและสื่อก�รเรียนรู้ในก�รให้บริก�ร	เพื่อให้คว�มรู้แก่ผู้ม�ศึกษ�ดูง�น
		4.	 มีศูนย์ก�รเรียนรู้สถ�นศึกษ�คุณธรรมอ�ชีวศึกษ�ท่ีย่ังยืน	(มีกระบวนก�รพัฒน�ท่ีเป็นระบบ	ชัดเจนเป็นแบบอย่�งได้)

เกณฑ์ระดับคุณภาพ

ตัวชี้วัดที่ 3.2
เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา

คุณธรรมอาชีวศึกษา

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน เกณฑ์การพิจารณา

ดีเยี่ยม 4 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3,4

ดี 3 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2,3

พอใช้ 2 ปฏิบัติต�มข้อ	1,2

ต้องปรับปรุง 1 ปฏิบัติต�มข้อ	1

ตัวชี้วัดที่ 3.2
เป็นแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา

คุณธรรมอาชีวศึกษา
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

  1. สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ	หม�ยถึง		สถ�นศึกษ�ที่มีผลก�รพิจ�รณ�รวมทั้ง	3	องค์ประกอบ	

 จ�กก�รประเมนิ	ได้คะแนนไม่ตำ�่กว่�	25	คะแนน	และไม่มรีะดบัคุณภ�พพอใช้	(ค่�คะแนน	2	)	หรอื	ระดบัคณุภ�พ
	 ต้องปรับปรุง	(ค่�คะแนน	1	)	ในข้อใดข้อหนึ่ง	
  2. สถานศกึษาคณุธรรมอาชวีศกึษา	หม�ยถึง	สถ�นศึกษ�ท่ีมผีลก�รพจิ�รณ�ท้ัง	3	องค์ประกอบ		จ�กก�รประเมิน
	 ได้คะแนนไม่ตำ่�กว่�	21คะแนน	และไม่มีระดับคุณภ�พต้องปรับปรุง	(ค่�คะแนน	1	)
  3. สถานศกึษาพฒันาคณุธรรมอาชวีศึกษา	หม�ยถึง	สถ�นศกึษ�ท่ีมีผลก�รพจิ�รณ�รวมท้ัง	3	องค์ประกอบ	จ�ก
	 ก�รประเมิน	ได้คะแนนตำ่�กว่�	21	คะแนน

การพิจารณาระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

การพิจารณาระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
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แนวทางการดำาเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ “สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา” 
ภาคผนวก 2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
ภาคผนวก 3 แบบนิเทศติดตามการดำาเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
ภาคผนวก 4 แบบประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
ภาคผนวก 5 แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
ภาคผนวก 6 แบบรายงานโครงงานคุณธรรม THE BEST ในสถานศึกษา

ภาคผนวก
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ภาคผนวก 1
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

“สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา”
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แนวทางการดำาเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ภาคผนวก 2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ

ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

อาชีวศึกษา



38
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ภาคผนวก 2
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ

ขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

อาชีวศึกษา
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แนวทางการดำาเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ภาคผนวก 3
แบบนิเทศติดตามการดำาเนินงาน

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา



40
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ภาคผนวก 3
แบบนิเทศติดตามการดำาเนินงาน

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา



41
แนวทางการดำาเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ภาคผนวก 3
แบบนิเทศติดตามการดำาเนินงาน

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา



42
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ภาคผนวก 3
แบบนิเทศติดตามการดำาเนินงาน

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา



43
แนวทางการดำาเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ภาคผนวก 4
แบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา

คุณธรรมอาชีวศึกษา



44
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ภาคผนวก 4
แบบประเมินคุณภาพสถานศึกษา

คุณธรรมอาชีวศึกษา



45
แนวทางการดำาเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ภาคผนวก 5
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา



46
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

ภาคผนวก 6
แบบรายงานโครงงานคุณธรรม

THE BEST ในสถานศึกษา



47
แนวทางการดำาเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ภาคผนวก 6
แบบรายงานโครงงานคุณธรรม

THE BEST ในสถานศึกษา



48
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

คณะที่ปรึกษา

1.	รศ.นพ.โศภณ		นภ�ธร	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�กระทรวงศึกษ�ธิก�ร
2.	ดร.สุเทพ		ชิตยวงศ์	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�
3.	ดร.ประช�คม		จันทรชิต	 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�
4.	ดร.บุญส่ง		จำ�ป�โพธิ์	 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�
5.	ดร.ศรีชัย		พรประช�ธรรม	 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�
6.	น�ยปร�โมทย์		โชติมงคล	 ผู้อำ�นวยก�รศูนย์โรงเรียนคุณธรรม	มูลนิธิยุวสถิรคุณ
7.	รศ.ปภัสวดี		วีรกิตติ	 รองผู้อำ�นวยก�รศูนย์โรงเรียนคุณธรรม	มูลนิธิยุวสถิรคุณ
8.	น�ยนพพร		สุวรรณรุจิ	 ที่ปรึกษ�ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม	มูลนิธิยุวสถิรคุฐณ
9.	น�ยวณิชย์		อ่วมศรี	 ที่ปรึกษ�สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ�

คณะผู้จัดทำา

1.	น�ยสมประสงค์		สิงห์สุวรรณ	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�สมรรถนะครูและบุคล�กรอ�ชีวศึกษ�
2.	น�ยมะณู		คุ้มกล่ำ�	 รองผู้อำ�นวยก�รสถ�บันก�รอ�ชีวศึกษ�ภ�คเหนือ	4
3.	น�ยวิระ		ออมทรัพย์ทวี	 ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยก�รอ�ชีพกบินทร์บุรี
4.	น�งศรัญญ�		สุขปลั่ง	 รองผู้อำ�นวยวิทย�ลัยส�รพัดช่�งปร�จีนบุรี
5.	น�ยภูชนะ		อุดมเวช	 ครู	วิทย�ลัยเทคนิคนครน�ยก
6.	น�งส�ววิภ�รัตน์		คูณวัตร	 ครู	วิทย�ลัยเทคนิคนครน�ยก
7.	น�งอนัญพร		อุดมเวช	 ครู	วิทย�ลัยเทคนิคนครน�ยก
8.	น�งสุกัญญ�		ณ	น่�น	 ครู	วิทย�ลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
9.	น�งส�วณัฐชญ�		เจริญผล	 ครู	วิทย�ลัยก�รอ�ชีพกบินทร์บุรี
10.	น�งส�วน�รีรัตน์		เพียช่อ	 ครู	วิทย�ลัยก�รอ�ชีพกบินทร์บุรี
11.	น�งส�ววิมณฑ�		ก�รทน�รักษ์	 ครู	วิทย�ลัยก�รอ�ชีพกบินทร์บุรี
12.	น�งส�วทิพวรรณ		อ�จศรี	 ครู	วิทย�ลัยก�รอ�ชีพกบินทร์บุรี
13.	น�ยผก�ยวรรณ		ศรีนัครินทร์	 ครู	วิทย�ลัยก�รอ�ชีพกบินทร์บุรี
14.	น�งส�วรัตน�ภรณ์		จันทน�	 ครู	วิทย�ลัยก�รอ�ชีพกบินทร์บุรี
15.	น�งอมรรัตน์		คุ้มครอง	 ครู	วิทย�ลัยก�รอ�ชีพกบินทร์บุรี
16.	น�งส�วอริส�		เครือวงษ์	 ครู	วิทย�ลัยก�รอ�ชีพกบินทร์บุรี
17.	น�ยศักดิ์รวี			สุวัฒน�รัตน์	 ครู	วิทย�ลัยก�รอ�ชีพกบินทร์บุรี
18.	น�ยภูวรินทร์		บุญต�	 ครู	วิทย�ลัยก�รอ�ชีพกบินทร์บุรี
19.	น�งส�วเย�วม�ลย์		หุ่นนิวัฒน์	 สำ�นักพัฒน�สมรรถนะครูและบุคล�กรอ�ชีวศึกษ�
20.	น�งป�ณิส�		สุขรัตน�ชัยสกุล	 สำ�นักพัฒน�สมรรถนะครูและบุคล�กรอ�ชีวศึกษ�
21.	น�งส�วทัศน�วดี		สม�คม	 สำ�นักพัฒน�สมรรถนะครูและบุคล�กรอ�ชีวศึกษ�
22.	น�งส�วศิญ�รัตน์		พัชระดิลกพัฒน์	 สำ�นักพัฒน�สมรรถนะครูและบุคล�กรอ�ชีวศึกษ�
23.	น�ยชวภณ		แต้โนนฝ�ว	 สำ�นักพัฒน�สมรรถนะครูและบุคล�กรอ�ชีวศึกษ�
24.		น�งธัญญรัตน์		ลัคน�ลิขิต	 สำ�นักพัฒน�สมรรถนะครูและบุคล�กรอ�ชีวศึกษ�	


