
املعهد الديين العالي لألعمال اإلداريـة
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
สงักดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร

รายงานการด าเนินงาน
สถานศึกษาคุณธรรม



นายสมาน  มาลีพนัธ์ุ
ประธานกรรมการบริหาร

นายมนตรี  มาลีพนัธ์ุ
ผูรั้บใบอนุญาต/ผูอ้  านวยการ



สถานศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย
ที่เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา
ควบคู่อิสลามศึกษา

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
ประเภทอาชวีศึกษา 

ขนาดเล็ก
ประจ าปีการศกึษา 2560



นักเรียนนักศึกษารางวัลพระราชทาน

นักเรียนนักศึกษารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา
ปีการศึกษา 2559 ปีการศกึษา 2562

2560                              2561                               2562

ปีการศกึษา 2563



ปีการศึกษา 2564
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร  42 คน
นกัเรียนนกัศึกษา 781 คน

มุสลิม
96%



วิทยาลยัวิถีคุณธรรมอิสลาม
- การเรียนควบคู่หลกัสูตรอิสลามศึกษากวา่ 50 รายวิชา
- การปฏิบติัศาสนกิจเป็นประจ าทุกวนั
- การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
- การแต่งกาย





การด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
เร่ิมด าเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา

2559
โดยมูลนิธิยวุสถิรคุณ

ภายใตแ้นวทางการด าเนินงานของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ผู้บริหารและครูร่วมอบรมสถานศึกษาคุณธรรม 
กลุ่มอาชีวศึกษาเอกชนกรุงเทพฯ
ณ วทิยาลยัเทคโนโลยไีทยบริหารธุรกจิ



ตวัแทนแกนน าครูและบุคลากรอบรมพฒันาศกัยภาพแกนน า
ณ โรยลั กรีนวลัเลย ์จงัหวดัราชบุรี



ตวัแทนครูและผูบ้ริหาร เขา้ร่วมการอบรมแนวทาง
การด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ณ วทิยาลยัเทคนิคปราจีนบุรี



แนวทางการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

1. ใหส้ถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมตามปีการศึกษา

2. ใหจ้ดัตั้งศูนยคุ์ณธรรมประจ าสถานศึกษา

3. ใหด้ าเนินงานตามแนวทางของมูลนิธิยวุสถิรคุณ

4. ใหผู้บ้ริหารสร้างความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมของ ผูค้รูและนกัเรียนนกัศึกษา

5. ใหผู้บ้ริหารและคณะท างานร่วมประเมินศกัยภาพตนเอง



การแต่งตั้งคณะกรรมการ
และศูนยป์ระสานงาน
ตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรมอาชีวศึกษา



คณะกรรมการ

ประธาน

กรรมการ เลขานุการ



ศูนยป์ระสานงาน
สถานศึกษาคุณธรรม

หวัหนา้

กรรมการ เลขานุการ

อ.ว.ท.



สร้างแกนน า



สร้างแกนน า



สร้างแกนน า



สร้างแกนน า



สร้างแกนน า



สร้างแกนน า



สร้างแกนน า



สร้างแกนน า



สร้างแกนน า



สร้างแกนน า



เร่ิมด าเนินงานตามแนวทาง
อบรมใหก้บัครูและนกัเรียนนกัศึกษาทั้งหมด



เร่ิมด าเนินงานตามแนวทาง
อบรมใหก้บัครูและนกัเรียนนกัศึกษาทั้งหมด



เร่ิมด าเนินงานตามแนวทาง
อบรมใหก้บัครูและนกัเรียนนกัศึกษาทั้งหมด



เร่ิมด าเนินงานตามแนวทาง
อบรมใหก้บัครูและนกัเรียนนกัศึกษาทั้งหมด



คุณธรรมอตัลกัษณ์สถานศึกษา

ซ่ือสตัย ์ รับผดิชอบ  จิตอาสา







น าเสนอผลงานระดบัอาชีวศึกษากรุงเทพ



น าเสนอผลงานระดบัอาชีวศึกษากรุงเทพ



น าเสนอผลงานระดบัอาชีวศึกษากรุงเทพ



น าเสนอผลงานระดบัอาชีวศึกษากรุงเทพ



น าเสนอผลงานระดบัอาชีวศึกษากรุงเทพ



ไดรั้บรางวลั

สถานศึกษาคุณธรรมตน้แบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดเลก็





น าเสนอผลงานสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
ณ วทิยาลยัอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี



น าเสนอผลงานสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
ณ วทิยาลยัอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวดัปทุมธานี



การด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม
ในปีการศึกษา

2563
โดยมูลนิธิยวุพฒัน์

ภายใตแ้นวทางการด าเนินงานของ
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



การประกวดโครงงานคุณธรรมระดบัหอ้งเรียน



การประกวดโครงงานคุณธรรมระดบัหอ้งเรียน



การประกวดโครงงานคุณธรรมระดบัหอ้งเรียน



การประกวดโครงงานคุณธรรมระดบัหอ้งเรียน



การประกวดโครงงานคุณธรรมระดบัหอ้งเรียน



การประกวดโครงงานคุณธรรมระดบัหอ้งเรียน



การประกวดโครงงานคุณธรรมระดบัหอ้งเรียน



การประกวดโครงงานคุณธรรมระดบัหอ้งเรียน



ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กับสถานการณ์การเรียนการสอน

Online



ปัญหาที่พบ

1. นักเรียนและครูเข้าไม่ตรงเวลา

2. การทุจริตการบ้านและการทดสอบ

3. การไม่ช่วยเหลือกัน



โครงงานคุณธรรม 
เพ่ือนไม่ท้ิงกนั (Online)

• ผูบ้ริหาร
• ครูและบุคลากร
• นกัเรียนนกัศึกษา



คุณธรรมอตัลกัษณ์สถานศึกษา

ซ่ือสตัย ์ รับผดิชอบ  จิตอาสา



ตารางคุณธรรมอตัลกัษณ์และพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก

คุณธรรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา

ซ่ือสตัย์
พิจารณาความดี
ความชอบอยา่ง
ตรงไปตรงมา

ใหค้ะแนนอยา่ง
ตรงไปตรงมา

ไม่ลอกการบา้นหรือ
แบบทดสอบ

รับผดิชอบ เขา้ประชุมตรงเวลา เขา้สอนและเขา้ร่วม
ประชุมตรงเวลา

เขา้เรียนตรงเวลา

จิตอาสา ช่วยติดตามการเขา้
ประชุม

ช่วยติดตามเพ่ือนครู
เขา้สอน เขา้ประชุม

ช่วยติดตามเพ่ือนเขา้
เรียน



หลกัธรรมท่ีน ามาใช้
จากค าสอนของท่านศาสดามุฮ ามดั

ِي ُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسئُ  ي َِّت َي ْْ َر ََ   ٌ و

พวกท่านทุกคนคือผูมี้หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
และจะถูกสอบเก่ียวกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบ

ของตนเอง



ระยะเวลาด าเนินงาน
1 กรกฎาคม 2564 – 30 กนัยายน 2564

เป้าหมาย
ปริมาณ : ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนนกัศึกษา เขา้ร่วมกิจกรรม

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80
คุณภาพ : ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนนกัศึกษา มีความซ่ือสตัย ์รับผดิชอบ 

และจิตอาสา



วิธีการด าเนินงาน
1. แบ่งกลุ่ม

1.1 นักเรียนนักศึกษาแต่ละห้อง ให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน
1.2 ครูและบุคลากรแบ่งกลุ่มตามสาขาของตนเอง
1.3 ผู้บริหาร 1 กลุ่ม

2. ก าหนดให้แต่ละกลุ่ม จะต้องดูแลซึ่งกันและกัน ในการติดตาม เข้าเรียน เข้าร่วม
กิจกรรม และรายงานผลต่อครูผู้สอน หรือ ผู้บริหารเมื่อต้องการทราบข้อมูล
3. บันทึกผลการเข้าเรียน เข้าร่วมประชุม
4. สรุปผลและรายงานผล



ผูบ้ริหาร



ครูและบุคลากร



ครูและบุคลากร



นกัเรียนนกัศึกษา



นกัเรียนนกัศึกษา



องคค์วามรู้ นวตักรรมท่ีไดรั้บจากสถานศึกษาคุณธรรม
HRV Model น าไปบูรณาการกบัการจดัการเรียนรู้รายวิชา

HRV

Honest

ความซ่ือสัตย์

Responsibility

ความ
รับผิดชอบ Volunteer

การมีจิตอาสา



วตัถุประสงค์การวจิยั



กรอบแนวคิดการวจิยั

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การ HRV Model 
คุณธรรมอตัลกัษณ์

สถานศึกษา

พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมของ
นกัเรียน

ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ HRV Model คุณธรรมอตั

ลกัษณ์สถานศึกษา

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม



ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั คร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียน ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 3 หอ้ง 1 สาขาการบญัชี วิทยาลยั
อาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิา กระบวนการ
จดัท าบญัชี ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมดจ านวน 21

คน โดยไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง



การเกบ็ข้อมูล
1. ใหผู้เ้รยีนรว่มก ำหนดพฤติกรรมที่พงึ

ประสงคใ์น HRV Model ส ำหรบักำรเรยีน
ในวิชำ กระบวนกำรจดัท ำบญัชี โดยให้

นกัเรยีนแบง่เป็นกลุม่ กลุม่ละ 5-6 คน จ ำนวน 
4 กลุม่

2. เมื่อไดพ้ฤติกรรมที่พงึประสงคจ์ำกกำร
รว่มกนัก ำหนดของนกัเรยีนแลว้จงึด ำเนินกำร
จดักำรเรยีนรูโ้ดยน ำ HRV Model ที่ได ้

มำบรูกำรในเนือ้หำรำยวิชำ

3. ประเมินพฤติกรรมของนกัเรยีนหลงักำร
จดักำรเรยีนรูแ้บบบรูณำกำรคณุธรรมอตั

ลกัษณ ์HRV Model

4. ท ำแบบสอบถำมควำมพงึพอใจต่อกำร
จดักำรเรยีนรูแ้บบบรูณำ วิชำ กระบวนกำรจดัท ำ
บญัชี โดยใชค้ณุธรรมอตัลกัษณส์ถำนศกึษำ 

HRV Model



H = Honest ความซ่ือสตัย์

1.ท าการบา้น
หรืองานท่ี
ไดรั้บ

มอบหมายดว้ย
ตนเองโดยไม่
ลอกเพื่อน

2.ไม่โกหก
ครูผูส้อนและ

เพื่อน

3.ไม่ใช้
อุปกรณ์การ
เรียนของผูอ่ื้น
โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาต

4.ไม่ลอก
ขอ้สอบ

5.ใหข้อ้มูลท่ี
เป็นความจริง
ในการตอบ
ค าถามหรือ
แบบสอบถาม

ต่าง ๆ



R = Responsibility ความรับผดิชอบ

1.เขา้เรียนตรง
เวลา

2.ท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้
เสร็จภายใน
ก าหนดเวลา

3.ศึกษาหา
ความรู้ดว้ย

ตนเองตามท่ีครู
มอบหมายให้

ทุกคร้ัง

4.น าอุปกรณ์
การเรียนมาให้
ครบถว้นทุกคร้ัง

5.รับผดิชอบ
งานกลุ่มร่วมกนั



V = Volunteer การมีจิตอาสา

1.แตง่ตัง้เพ่ือนพี่
เลีย้งของกนัและ
กนัเพ่ือติดตำม
กำรท ำงำน

มอบหมำยและ
กำรเรยีนของ

เพ่ือน

2.ทกุงำนที่ครู
มอบหมำยตอ้งมี
ตวัแทนรวบรวบ
เพ่ือสง่งำนโดย
ไมซ่  ำ้คนเดิม

3.เปลี่ยนหวัหนำ้
หอ้งและหวัหนำ้
กลุม่ทกุคำบ

เรยีน

4.ชว่ยเหลือ
เพ่ือนและ

ครูผูส้อนเม่ือมี
โอกำส

5.ถ่ำยทอด
ควำมรูสู้รุ่น่นอ้ง



รายการ
ระดับพฤติกรรม

µ  ความหมาย

1.  ด้านความซ่ือสัตย์
1.1 ท าการบ้านเองโดยไม่ลอกเพ่ือน 4.90 0.16 ดีมาก
1.2 ไม่โกหกครูและเพ่ือน 5.00 0.00 ดีมาก
1.3 ไม่ใช้อุปกรณ์การเรียนของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 4.86 0.22 ดีมาก
1.4 ไม่ลอกข้อสอบ 5.00 0.00 ดีมาก
1.5ให้ข้อมูลจริงในการตอบค าถามหรือแบบสอบถาม 5.00 0.00 ดีมาก
2.  ด้านความรับผดิชอบ
2.1 เข้าเรียนตรงเวลา 4.62 0.35 ดีมาก
2.2 ท างานเสร็จและส่งงานตามก าหนดเวลา 4.95 0.13 ดีมาก
2.3 ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองตามทีค่รูมอบหมาย 4.86 0.22 ดีมาก
2.4  น าอุปกรณ์การเรียนมาอย่างครบถ้วน 4.76 0.31 ดีมาก
2.5 รับผดิชอบงานกลุ่ม 5.00 0.00 ดีมาก
3. ด้านจิตอาสา
3.1 เป็นเพ่ือนพี่เลี้ยงให้กับเพ่ือนและติดตามการท างานและการเรียนของ
เพ่ือน

4.90 0.16 ดีมาก

3.2 เป็นตัวแทนรวบรวมงานของเพ่ือนส่งครู 5.00 0.00 ดีมาก
3.3 เป็นหัวหน้าห้อง 4.62 0.35 ดีมาก
3.4 ช่วยเหลือเพ่ือนและครูผู้สอนเม่ือมีโอกาส 5.00 0.00 ดีมาก
3.5.ถ่ายทอดความรู้สู่รุ่นน้อง 4.57 0.40 ดีมาก

รวม 4.87 0.15 ดมีาก

ผลการประเมิน
พฤติกรรม



ผลการประเมินความพงึพอใจ

รายการ
ระดบัความพงึพอใจ

µ  ความหมาย
1.  ด้านกจิกรรมการจัดการเรียนรู้
1.1 บูรณาการกบัหลกัคุณธรรมจริยธรรม 4.95 0.13 มากทีสุ่ด
1.2 ผูเ้รียนสามารถปฏิบติัได้ 4.86 0.22 มากทีสุ่ด
1.3 มีความยดืหยุน่กบัผูเ้รียน 4.95 0.13 มากทีสุ่ด
1.4 ระยะเวลาในการจดัการเรียนรู้เหมาะสม 4.90 0.16 มากทีสุ่ด
2.  ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
2.1 มีจิตส านึกและตระหนกัในความซ่ือสตัย ์รับผดิชอบ และจิตอาสามากข้ึน 5.00 0.00 มากทีสุ่ด
2.2 มีความภาคภูมิใจในพฤติกรรมของตนเอง 4.95 0.13 มากทีสุ่ด
2.3 การน าคุณธรรมจริยธรรมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู้ช่วยใหก้ารเรียนดีข้ึน 4.90 0.16 มากทีสุ่ด

รวม 4.93 0.13 มากทีสุ่ด



สรุปผล
1. การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ วชิา กระบวนการจดัท าบญัชี ของ
นกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 3 หอ้ง 1 สาขาวชิาการบญัชี 
โดยใช ้HRV Model  คุณธรรมอตัลกัษณ์สถานศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาศา
สนบริหารธุรกิจ สามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ได้
2. การประเมินพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรม อยูใ่นระดบั ดีมาก คะแนน
เฉล่ีย อยูท่ี่ 4.87
3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ พบวา่
นกัเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.93



กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม











ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กับสถานการณ์การเรียนการสอน

Onsite & Online



ปัญหาที่พบ/การพัฒนา

1. ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด 19

2. อุปกรณ์ในห้องเรียนเสียหาย

3. การเข้ารับการประเมินสถานศึกษา

เพื่อรับรางวัลพระราชทาน



โครงงานคุณธรรม 
โปรดอยา่ลืมฉนั

• ผูบ้ริหาร
• ครูและบุคลากร
• นกัเรียนนกัศึกษา



โครงงานคุณธรรม โปรดอยา่ลืมฉนั
ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดท าใหทุ้กคนตอ้งน าอุปกรณ์
ส่วนตวัมาใชท่ี้วทิยาลยั ไดแ้ก่
- แกว้น ้า
- ชอ้น
- ผา้ปูละหมาด
- หนา้กากอนามยัและเจลลา้งมือ



ตารางคุณธรรมอตัลกัษณ์และพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก

คุณธรรม ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา

รับผดิชอบ
น าอุปกรณ์ส่วนตวัมา
ใช้
บริหารจดัการสถานท่ี
ใหเ้หมาะสม

น ำอปุกรณส์ว่นตวั
มำใช้

น ำอปุกรณส์ว่นตวั
มำใช้



ระยะเวลาด าเนินงาน
1 พฤศจิกายน 2564 – 4 มีนาคม 2565

เป้าหมาย
ปริมาณ : ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนนกัศึกษา เขา้ร่วมกิจกรรม

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
คุณภาพ : ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนนกัศึกษา รับผิดชอบ



วิธีการด าเนินงาน
1. แบ่งกลุ่ม

1.1 นักเรียนนักศึกษาแต่ละห้อง ให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน
1.2 ครูและบุคลากรแบ่งกลุ่มตามสาขาของตนเอง
1.3 ผู้บริหาร 1 กลุ่ม

2. ก าหนดให้แต่ละกลุ่ม ในทุกเช้า จะต้องเตือนเพื่อนก่อนมาเรียน ให้เตรียมอุปกรณ์
ของใช้ส่วนตัวมาวิทยาลัยด้วย
3. สังเกตพฤติกรรม
4. สรุปผลและรายงานผล



ผลการด าเนินงาน  ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนนกัศึกษา น าอุปกรณ์ส่วนตวัมาครบถว้น ร้อยละ 96





ผูบ้ริหารจดัการดา้นอาคารสถานท่ีใหเ้หมาะสม



โครงงานคุณธรรม 
รักษธ์รรมไมค์

• ครูและบุคลากร
• นกัเรียนนกัศึกษา



โครงงานคุณธรรม รักษธ์รรมไมค์
เน่ืองจากแต่ละหอ้งเรียนมีไมโครโฟนอยูใ่นแต่ละหอ้งเรียน
แต่เกิดปัญหาไมโครโฟนเสียหาย แลว้ไม่สามารถหา
ผูก้ระท าได ้



ตารางคุณธรรมอตัลกัษณ์และพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก

คุณธรรม ครูและบุคลากร นักเรียนนักศึกษา

รับผดิชอบ เบิกและดแูล
รกัษำไมโครโฟน

เบิกและดแูลรกัษำ
ไมโครโฟน



ระยะเวลาด าเนินงาน
1 พฤศจิกายน 2564 – 4 มีนาคม 2565

เป้าหมาย
ปริมาณ : ครู นกัเรียนนกัศึกษา เขา้ร่วมกิจกรรม

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90
คุณภาพ : ผูบ้ริหาร ครู นกัเรียนนกัศึกษา รับผิดชอบ

ไมโครโฟนไม่เกิดความเสียหาย



วิธีการด าเนินงาน
1. ให้นักเรียนแต่ละห้อง ผลัดเปลี่ยนเวรในการเบิกและ
ส่งคืนไมโครโฟนของห้องเรียนในแต่ละวัน
3. บันทึกการเบิกและส่งคืน
4. สรุปผลและรายงานผล



ผลการด าเนินงาน  ไมโครโฟนไม่เกิดความเสียหาย ร้อยละ 100





โครงงานคุณธรรม 
จิตอาสาเตรียมพร้อมการประเมิน
• ผูบ้ริหาร
• ครูและบุคลากร
• นกัเรียนนกัศึกษา










