
แนวทางการด าเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ปีการศึกษา 2562
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



LOGO
นโยบายสถานศึกษาคุณธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มีนโยบายให้สถานศึกษา ทุกแห่ง

ท้ังภาครฐัและเอกชน 

ด าเนินงานโครงการสถานศึกษาคุณธรรม

โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังต่อไปน้ี
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ให้สถานศึกษาออกค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
โดยมีจ านวนกรรมการตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
สถานศึกษา 

เพื่อให้ค าปรึกษาส่งเสริมสนับสนุนนิเทศก ากับติดตามสร้าง
ขวัญก าลังใจและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ให้สถานศึกษาแต่งต้ัง  คณะกรรมการด าเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรม 1
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2

ให้สถานศึกษาออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ประสานงาน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา      จ านวน 1 คน 
โดยคัดเลือกผู้ที่มีความตั้งใจ  มีศักยภาพในการเป็นผู้น าขับเคลื่อนได้  
โดยเป็นที่ยอมรับของคนในสถานศึกษา
พร้อมทั้งให้ตั้งคณะท างานตามจ านวนที่เหมาะสม

ให้สถานศึกษาออกค าส่ังแต่งต้ัง  หัวหน้าศูนย์
คุณธรรม และคณะท างาน
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ให้สถานศึกษาศึกษาข้อมูลจากคู่มือ และแนวทาง การด าเนินงาน

3
ให้สถานศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากคู่มือของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

โดย Download ได้ที่  www.moralschools.org ดังนี้
3.1  คู่มือปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม
3.2  คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
3.3 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ท าอย่างไรให้ประสบ

ความส าเร็จ
ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถน าหลักการแนวทางการด าเนินงานคุณธรรมจาก

สถาบันอื่นๆ ที่ปฏิบัติอยู่แล้วหรือเห็นว่าเหมาะสมมาบูรณาการได้ตามบริบทของ
แต่ละสถานศึกษา 

http://www.moralschools.org/
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สร้างความเข้าใจในสถานศึกษาและผู้เก่ียวข้อง

4
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความเข้าใจกับบุคลากรและผู้เรียนทุกคน

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นความส าคัญและตระหนักถึงความจ าเป็นที่
ต้องร่วมมือกันในการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
โดยทุกคน เป็นผู้มีส่วนร่วม ดังนี้

4.1  ค้นหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   (ปัญหาที่อยากแก้ไข ) 
4.2  ค้นหาพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก  (สิ่งดีๆ ที่อยากให้เกิดขึ้น )
4.3 น าข้อ 4.1 และ ข้อ 4.2 เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเป็น 

คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
4.4  เขียนโครงงานคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์
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ประเมินศักยภาพในด้านคุณธรรม ของตนเอง

5
ให้สถานศึกษา โดยคณะกรรมการและคณะท างาน

ร่วมกันประเมินศักยภาพในด้านคุณธรรมของตนเอง
ตามแบบประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
3 ด้าน 7 ตัวชี้วัด

เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ สมัคร เข้าร่วมโครงการ
คุณธรรมอาชีวศึกษา  ในระดับใด
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เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาคุณธรรม

1. ด้านกระบวนการ

1.1 กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

1.2 มีคณะท างานและใช้โครงงาน
คุณธรรมเป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมที่ทุก
คนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ

5.1
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2. ด้านผลผลิต

2.1 พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น

2.2 พฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ในสถานศึกษา

ลดลง

2.3 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา (ผู้บริหาร ครู 

บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน)

เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาคุณธรรม
5.2
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3. ด้านผลลัพธ์

3.1 มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริม
คุณธรรมและมีการบูรณาการกับการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(อวท.)

3.2 เป็นแหล่งเรียนรู้สถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา

เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาคุณธรรม
5.3
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สมัครเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

6
ให้สถานศึกษาน าผลการประเมนิตนเอง มาวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจสมคัรเข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
อาชวีศึกษา   ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี

6.1 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ (ไมต่่ ากวา่ 25 คะแนน     
และไมม่รีะดับค่าคะแนน 1 และ ค่าคะแนน2)

6.2 สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา (ไม่ต่ ากวา่ 21 คะแนน              
และไมม่รีะดับค่าคะแนน 1)

6.3 สถานศึกษาพัฒนาคุณธรรมอาชีวศึกษา (ต่ ากวา่ 21 คะแนน
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กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

7

สถานศึกษา โดยหัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา 
กรอกใบสมัคร  เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 

ทางเว็บไซต์ https://www.R-Moral.net

(ภายในวนัท่ี 21 มิถุนายน 2562)

https://www.r-moral.net/
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ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) 

8
ระหวา่งสถานศึกษา  

กับ  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เพ่ือด าเนินการขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
ตามระดับท่ีสมัคร  

ทางเว็บไซต์ https://www.R-Moral.net
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R-Moral.net Web Site
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ศูนย์คุณธรรม สอศ.
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ด าเนินงานขับเคล่ือนสถานศึกษาคุณธรรม 9

ให้สถานศึกษาด าเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมตามโครงงานคุณธรรม ให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา 

ให้หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา เป็นผู้ส่งรายงานผลการด าเนินงานและ
ความก้าวหน้าของโครงงานให้เป็นไปตามสภาพจริงและเป็นปัจจบุัน สามารถส่งได้ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดกิจกรรม  
ทางเว็บไซต์ https://www.R-Moral.net ดังนี้

9.1 ส่ง clip การด าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมความยาวไม่เกิน 3 นาที 
9.2 ส่งภาพถ่ายกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ครั้งละ 1 ภาพ 

พร้อมค าบรรยายภาพให้เข้าใจ 
* ทั้งข้อ  9.1 และ 9.2  จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเชิดชูเกียรติต่อไป
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รับการนิเทศ

10

ในขณะที่สถานศึกษาด าเนินงานโครงงานคุณธรรม
จะได้รับการนิเทศ จาก

❖ หน่วยศึกษานิเทศก์ 
❖ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคทุกภาค
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คัดเลือก THE BEST และท า Clip

ให้สถานศึกษาทุกแห่ง 
คัดเลือกโครงงานคุณธรรมท่ีประสบความส าเร็จสูงสุด 
จ านวน 1 โครงงาน    ให้เป็น THE BEST ของสถานศึกษา

โดยจัดท า Clip (หนังส้ัน) ความยาวไม่เกิน 5 นาที
พร้อมภาพถ่ายและเอกสารประกอบ ตามแบบฟอร์มรายงานโครงงาน
คุณธรรม THE BEST  

ส่งท่ี : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก

11
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www.homeppt.com

Thank you 

สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน ดังนี้
12.1 ระดับอาชีวศึกษาจงัหวดั   ให้คณะกรรมการระดับ อศจ. ประเมินสถานศึกษา

ทุกแห่งในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนตามเกณฑ์การประเมินฯ และคัดเลือกสถานศึกษา  
ที่มีผลการประเมินสูงสุด จ านวน 1 แห่ง เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาค

12.2 ระดับอาชีวศึกษาภาค  ให้คณะกรรมการ ระดับ อศภ. ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคในแต่ละภาค จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอและแสดงผล
งานของสถานศึกษาคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 12.1 โดยคัดเลือกสถานศึกษา 
จ านวน 3 แห่ง ของแต่ละภาค     เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกในระดับ  สอศ. 

เข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 12
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ผลการประเมินสถานศึกษาคุณธรรม

สถานศึกษาทุกแห่งที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในระดับ
สถานศึกษาคุณธรรมขึ้นไป      
(21 คะแนนขึ้นไป)

จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณรับรองผลการด าเนินงานสถานศึกษา
คุณธรรมจาก

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

13
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รางวลั เชิดชูเกียรติ

14.1 รางวัลการรายงานผลการด าเนินงานทางเว็บไซต์ 
https://www.R-Moral.com

14.2 รางวัล Clip คุณธรรม ดูจากยอดผู้เข้าเย่ียมชม 

14.3 รางวัล Clip(หนังส้ัน) ดีเด่น 
ตัดสินโดยคณะกรรมการ 

14

http://www.r-moral.com/
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โครงสรา้งศูนย์ประสานงานคุณธรรมอาชีวศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)

คณะกรรมการ/ท่ีปรกึษา
ระดับ สอศ.

(แต่งต้ังโดย  สอศ.)

ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรม
อาชีวศึกษา

(สสอ.+ศน.+ศพก.)
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ศูนย์ประสานงานสถามศึกษาคุณธรรม  อศภ.

ส านักงานอาชีวศึกษาภาค

คณะกรรมการคณุธรรม อศภ.

1. ประธานอาชีวศึกษาภาคเปน็ประธาน
2. เลขานุการ  คือ ผอ.ศูนย์ประสานงานคุณธรรม

อาชีวศึกษาภาค
3. กรรมการ  สรรหาจากสถานศกึษาในสังกัด

ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนผู้บริหารสถาบัน
การอาชีวศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนศูนย์

ส่งเสริมภาคฯ
(จ านวนคณะกรรมการตามความเหมาะสม)

คณะท างาน อศภ.

1. ผอ.ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
สรรหา จาก ผู้อ านวยสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความเหมาะสม

2. เลขานุการ  ให้ ผอ. ศูนย์ประสานฯ คัดเลือกจากผู้บริหารใน 
สังกัด อศภ. ที่มีความเหมาะสม 

3. คณะท างาน สรรหาจากผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

(จ านวนคณะท างานตามความเหมาะสม)
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ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวดั

คณะกรรมการคณุธรรม อศจ.
1. ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด เป็นประธาน
2. เลขานุการ  คือ ผอ.ศูนย์ประสานงานคุณธรรม

อาชีวศึกษาจังหวัด
3. กรรมการ สรรหาจากผู้บริหารสถานศกึษาในสังกัด

ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก หรือท้องถิ่น อย่างน้อย 2 คน

(จ านวนคณะกรรมการตามความเหมาะสม)

คณะท างาน อศจ.
1. ผอ.ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา สรรหา

จากผู้อ านวยสถานศึกษา
ในสังกัด ที่มีความเหมาะสม

2. เลขานุการ ให้ ผอ.ศูนย์ประสานฯ คัดเลือก
จากผู้แทนสถานศกึษาในสังกัดที่มีความเหมาะสม

3. คณะท างาน สรรหาจากผู้แทนสถานศึกษาใน
สังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความเหมาะสม

(จ านวนคณะท างานตามความเหมาะสม)

ศูนย์ประสานงานสถามศึกษาคุณธรรม  อศจ.



LOGO

โครงสร้างระดับสถานศึกษา

สถานศึกษา

คณะกรรมการคณุธรรม
วิทยาลยั..............

1. ผู้อ านวยการวิทยาลยั เป็นประธาน
2. รองผู้อ านวยการ ที่มีความเหมาะสม
3. หัวหน้าแผนกวิชา ที่มีความเหมาะสม
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มีความเหมาะสม
5. หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคณุธรรม 

อาชีวศึกษาระดบัสถานศึกษา เป็น เลขานุการฯ
(จ านวนคณะกรรมการตามความเหมาะสม)

คณะท างานคณุธรรม วิทยาลยั...................

1. หัวหน้าศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคณุธรรมอาชีวศึกษา
2. ตัวแทนครู ที่ได้รับมอบหมาย 
3. บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ตัวแทนผู้เรียน ที่ได้รับมอบหมาย 

(จ านวนคณะท างานตามความเหมาะสม)

หมายเหตุ : คณะท างานในศูนย์ประสานงานฯ จะเป็น
แกนหลักในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคณุธรรมของสถานศึกษา
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ศูนยคุ์ณธรรม
สถานศึกษา
คดัเลือก

1 โครงงาน
คุณธรรม

THE BEST

ศูนยคุ์ณธรรม
อศจ.
คดัเลือก

ศูนย์คุณธรรม
อศภ.

คัดเลือก

10:1 โครงงาน 
คุณธรรม

THE BEST

9 โครงงาน
คุณธรรม

THE BEST

ศูนย์คุณธรรม สอศ.

45 โครงงาน
คุณธรรม

จัดแสดงนิทรรศการ

วันคุณธรรมอาชีวศึกษา (กันยายน)

1

2

3

ศูนย์คุณธรรม
สถานศึกษา
คัดเลือก

1 โครงงาน
คุณธรรม

THE BEST

ศูนย์คุณธรรม
อศจ.

คัดเลือก

การคัดเลือกโครงงานคุณธรรม

น าเสนอเวทีกลาง



LOGO

ศูนยคุ์ณธรรม
สถานศึกษา
คดัเลือก

1 โครงงาน
คุณธรรม

THE BEST

ศูนยคุ์ณธรรม
อศจ.
คดัเลือก

ศูนย์คุณธรรม
อศภ.

คัดเลือก

คุณต้นแบบ 1
คุณธรรม 1

พัฒนาคุณธรรม 1

คุณต้นแบบ 1
คุณธรรม 1

พัฒนาคุณธรรม 1

ศูนย์คุณธรรม สอศ.

15 สถานศึกษา
คุณธรรม

จัดนิทรรศการ

วันคุณธรรมอาชีวศึกษา (กันยายน)
น าเสนอเวทีกลาง

1

2

3

ศูนย์คุณธรรม
สถานศึกษา
คัดเลือก

ประเมินตนเอง
สมัครเข้าร่วม

ศูนย์คุณธรรม
อศจ.

คัดเลือก

การคัดเลือกสถานศึกษาคุณธรรม



LOGO
วันคุณธรรมอาชีวศึกษา  กันยายน 2562

โครงงาน
คุณธรรม

THE BEST

หนังสั้น
Clip

นิทรรศการ
สถานศึกษา
คุณธรรม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ



LOGO

ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้
วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สวสัดี


