แผนภูมิคุณธรรมอัตลักษณ การดำเนินงานดานคุณธรรม
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ

ผูบริหาร

- ปฏิบัติงานตรงตอเวลา
- รับผิดชอบตอหนาที่
- ตัดสินใจโดยใชขอมูล
- นิเทศ กำกับ ติดตาม
อยางสม่ำเสมอ
- ประพฤติตนเปนแบบ
อยางที่ดีตอผูใตบังคับ
บัญชา
- บริหารงานโดยใชหลัก
การ PDCA
- รับผิดชอบตอสังคมใน
การปฏิบัติตามมาตรการ
การปองกันโรคโคโรนา
2019 (COVID-19)
- มีนโยบายในการจัดทำ
มาตรการการปองกันโรค
โคโรนา2019(COVID-19)
- สนับสนุน สงเสริมการ
ปฏิบัติตามมาตรการการ
ปองกันโรคโคโรนา2019
(COVID-19)

ความรับผิดชอบ

ครู

- ปฏิบัติงานตรงตอเวลา
- ปฏิบัติงานดานการจัด
การเรียนการสอนนักเรียน
ที่รับผิดชอบแบบOn-Hand
(ที่บาน/หนวยบริการ/
ที่บาน)
- ปฏิบัติงานตามนโยบาย
ที่ไดรับมอบหมายอยาง
เต็มกำลังความสามารถ
- เปนแบบอยางที่ดีใหกับ
นักเรียน

นักเรียน

- ปฏิบัติกิจกรรมตามที่
ครูมอบหมายใหแลวเสร็จ
- การแสดงออกทาง
พฤติกรรมตามคำสั่งใน
เชิงบวก
- ปฏิบัติตามมาตรการ
การปองกันการแพร
ระบาดของโรคโคโรนา
2019 (COVID-19)
- ตามโครงงานประจำ
หองเรียนจำนวน 3
โครงงาน ดังนี้
1. โครงงาน “สรางนิสัย
เพื่อสุขอนามัยที่ดี”
2. โครงงาน “หองเรียน
สะอาด บรรยากาศนา
เรียนรู”
3. โครงงาน "เก็บของเขา
ที่ เด็กดีทำได"

ผูบริหาร

ความมีระเบียบ

- แตงกายตามระ
เบียบของทางราชการ
และสถานศึกษา
- ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ
ของขาราชการครู
- ปฏิบัติตามมาตร
การการปองกันการ
แพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019

ครู

นักเรียน

โครงการปนรัก ปนสุข เพิ่มคุณภาพชีวิต : SPE - UTT
(Sharing and Participation for Excellent quality of life Uttaradit)

- แตงกายตาม
- แตงกายตาม
ระเบียบของสถาน
ระเบียบของทาง
ศึกษา
ราชการและ
- การเดินแถวอยาง
สถานศึกษา
มีระเบียบ
- ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ - ปฏิบัติตามกฎ
ของขาราชการครู ระเบียบ ของสถาน
ศึกษา
- ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ นโยบาย - ปฏิบัติมาตรการ
และคำสั่งของผูบังคับ การปองการการ
แพรระบาดของ
บัญชา
- ปฏิบัติตามมาตร เชื้อไวรัสโคโรนา
การการปองกันการ 2019
แพรระบาดของเชื้อ - ตามโครงงาน
ไวรัสโคโรนา 2019 ประจำหองเรียน
จำนวน 1 โครงงาน
คือ โครงงาน “ปอง
กันตัว ปองกันโรค
หางไกลโควิด 19”

นักเรียน

ผูบริหาร

- ยิ้ม ไหว
กลาวทักทาย
- ใชคำพูดสุภาพ
- ใหเกียรติผู
รวมงาน

ความสุภาพ
ครู

- ยิ้ม ไหว ทักทาย
- ใชคำพูดสุภาพ
- มีสัมมาคารวะ
ออนนอม ถอมตน
- ใหเกียรติผูรวม
งาน

นักเรียน

- ยิ้ม ไหว ทักทาย
- ใชคำพูดสุภาพ
- มีสัมมาคารวะ
- ตามโครงงาน
ประจำหองเรียน
จำนวน 1 โครงงาน
คือ โครงงาน
“Look at me
ไหวดี ยิ้มสวย”

ขั้นตอนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ระดับ 3 ดาว
ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ

- คำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน และทีมผูรับผิดชอบโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
- กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
- ศึกษาและจัดทำเกณฑเตรียมรับการประเมิน

PLAN
DO

DO

CK

- นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงานตามแผนงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.
และโครงงานระดับหองเรียน เปนไปตามระยะเวลา
ที่กำหนดหรือไม บรรลุเปาหมายระดับใด

CHE

CHECK

ACT

ACT

- ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
- ปรับปรุงการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
- สรุปผลการดำเนินงาน และนำขอเสนอแนะปรับปรุง
/แกไขกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

PLAN

- ประชุมคณะดำเนินงาน
- ดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
- จัดกิจกรรมโครงงานโรงเรียนคุณธรรม ระดับหองเรียน
จำนวน 5 โครงงาน ดังนี้
1.) โครงงานสรางนิสัย เพื่อสุขอนามัยที่ดี
2.) โครงงานหองเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียนรู
3.) โครงงานเก็บของเขาที่ เด็กดีทำได
4.) โครงงานปองกันตัว ปองกันโรค หางไกลโควิด 19
5.) โครงงาน Look at me ไหวดี ยิ้มสวย-

