
[๙๖] 

ชื่อโครงการ  พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง  
    โครงการใหม่ 
สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ. 

กลยุทธ์ที ่๒ ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหล 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม. 
   ข้อที่ ๒ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร 
สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ   ต าแหน่ง คร ู
ระยะเวลา                    ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  ถึง ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

    ด้วยความมุ่งม่ันที่จะสนองพระราชประสงค์  ในการส่งเสริมการสร้างคุณธรรมความดีให้
เกิดข้ึน มูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยการสนับสนุนของส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จะสร้างเยาวชนให้
มั่นคงอยู่ในความดีเสมอ  โดยการด าเนินงานพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน  ควบคู่กันไปในศูนย์ ๓ แห่ง  ได้แก่ 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   และศูนย์โรงเรียนคุณธรรม 
ตามวิสัยทัศน์ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ในพระราชกระแสรับสั่ง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
พระราชทาน  “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง”  

  การพัฒนาศักยภาพครู ให้ตระหนักถึงหน้าที่  ความส าคัญของอาชีพครู  การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  และใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project)  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดี  
จากการลงมือปฏิบัติจริง  พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
ลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน  ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือเป้าหมายการสร้างคนดีสู่
สังคม  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 ๒.  เพ่ือให้มีการด าเนินเกี่ยวกับการกากรให้การศึกษาประกอบด้วยคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้มี

ธรรมาภิบาล 



[๙๗] 

 ๓. เป้าหมาย 

 ๔.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๑๐๐ % ของนักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม  
 ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียน ครู และบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 

๔. วิธีการด าเนินการ  
  

กิจกรรม/งานส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. แต่งตั้งคณะท างานโรงเรียน
คุณธรรม 

เม.ย – พ.ค -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษาฯ 

๒. ระดมสมองของบุคลากรทุกฝ่าย
วางแผนด าเนินการโรงเรียนคุณธรรม 

พ.ค - มิ.ย  -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษาฯ 

๓. ด าเนินการตามแผน มิ.ย – มี่.ค.  ๕๐,๐๐๐ อุดหนุน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษาฯ 

๔. สรุปโครงการ ก.พ. – มี.ค  -  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษาฯ 

๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน           ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  ถึง ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๖. งบประมาณ             25,๐๐๐  บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและ 

                                                    โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 

๘. การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการ เคร่ืองมือ 

๑ สถานศึกษามีการพัฒนาการผู้เรียนให้บรรลุ
เป้าหมายตามคุณธรรมอัตลักษณ์ ที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑. ตอบแบบสอบถาม 
๒. การบันทึก
ข้อความค้นพบจาก
การสังเกตการ
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
๓. การประเมิน  
ผลงาน 
๔. การส ารวจข้อมูล 
๕. คุณลักษณะทาง
คุณธรรม ของ

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบบันทึกข้อมูล 
๓. แบบประเมิน 
๔. อ่ืน ๆ ๒. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ

ศึกษามีคุณลักษณะทางคุณธรรม 
  

ร้อยละ 
๑๐๐ 



[๙๘] 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลมีคุณธรรม จริยธรรม  

       
 

       ลงชื่อ ...................................................................... ผูน้ าเสนอโครงการ 
    (นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ  ) 
  ต าแหน่ง คร ู 
 

                          
                                   

 

                             ลงชือ่ .......................................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางนิรมล  บัวเนียม) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
  
   
      
 



[๒๗] 

ชื่อโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง  
     โครงการใหม่ 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพฐ. 
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

สนับสนุนกลยุทธ์ สพป.กทม. 
มาตรฐานที่ ๒ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร 

สนับสนุนกลยุทธ์โรงเรียน 
   ข้อที่ ๕ ศิลปวัฒนธรรมเชิดชูชาติ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ    ต าแหน่ง ครู     
ระยะเวลา   ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  ถึง ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตราที่ ๖ 
ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข “ดี 
เก่ง มีความสุข” จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการนี้ขึ้น เรียกว่า “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน”โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
 ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
 ๒.๔  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

๓. เป้าหมาย    
 ๓.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๘ ประการ ร้อยละ ๙๖ 
  ๓.๑.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเอ้ืออาทรต่อผู้อื่นและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ   ร้อย
ละ ๙๖ 
  ๓.๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างมีเหตุผล ร้อย
ละ ๙๖ 
  ๓.๑.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๙๖ 
 ๓.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 



[๒๘] 

  ๓.๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๘ ประการ ได้แก่ 
   (๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
   (๒) ซื่อสัตย์สุจริต 
   (๓) มีวินัย 
   (๔) ใฝ่เรียนรู้ 
   (๕) อยู่อย่างพอเพียง 
   (๖) มุ่งม่ันในการท างาน 
   (๗) รักความเป็นไทย 
   (๘) มีจิตสาธารณะ 
  ๓.๒.๒ ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและและกตัญญูกตเวที ยอมรับฟังความเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่างอย่างมีเหตุผล มีความตระหนัก รู้คุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๔.  วิธีการด าเนินการ 
กิจกรรมส าคัญ     ระยะเวลา งบประมาณ ที่มางบประมาณ    ผู้รับผิดชอบ 
ประชุมผู้เกี่ยวข้อง ก าหนดโครงการ
กิจกรรมและการจัดท าโครงการ 

เม.ย.       -    นางสาวภิมพ์รภัสร์  

การสร้างความตระหนักแก่ผู้เรียนในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน   

ตลอดปีการศึกษา       - 
 

    หัวหน้าเวประจ าวัน
ครทูุกคน 

กิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ความซื่อสัตย์ การรักษาวินัย 
การส่งเสริมให้ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  
การฝึกทักษะการท างานเป็นรายบุคคล
และทีม 

ตลอดปีการศึกษา  -    ครูทุกคน 

การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย ร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ฝึก
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ตลอดปีการศึกษา  -       คณะครูทุกคน 

กิจกรรมวันเด็ก วันไหว้ครู วันแม่ วัน
พ่อ วันส าคัญทางศาสนา 

ตลอดปีการศึกษา  ๕๐,๐๐๐     เงินรายได้ น.ส.ภิมพ์รภัสร์   
และคณะกรรมการ 

กิจกรรมทัศนศึกษา ตลอดปีการศึกษา  ๑๖๐,๐๐๐    เงินรายได้    คณะครูทุกคน 
กิจกรรมส่งเสริมการออมการประหยัด
ของใช้ส่วนตัวและของใช้ร่วมกัน 

ตลอดปีการศึกษา        -          -   คณะครูทุกคน 

กิจกรรมฝึกการปฏิบัติตามระเบียบ
ของสถานศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา       - - คณะครูทุกคน 

การประเมินผล ตลอดปีการศึกษา       -          -   น.ส.ภิมพ์รภัสร์   
การสรุปและรายงาน ตลอดปีการศึกษา       - - น.ส.ภิมพ์รภัสร์   

และคณะกรรมการ 



[๒๙] 

 
๕. ระยะเวลาการด าเนินงาน           ๑  เมษายน  ๒๕๖๑  ถึง ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

๖. งบประมาณ             210,๐๐๐  บาท 

๗. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๘. การประเมินผล     

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ ผู้เรียนมีลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๘ ประการ ได้แก่ 
   (๑) รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ 
   (๒) ซื่อสัตย์สุจริต 
   (๓) มีวินัย 
   (๔) ใฝ่เรียนรู้ 
   (๕) อยู่อย่างพอเพียง 
   (๖) มุ่งม่ันในการท างาน 
   (๗) รักความเป็นไทย 
   (๘) มีจิตสาธารณะ 
  ๙.๒ ผู้เรียนมีความเอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและผู้มีพระคุณ ยอมรับฟังความเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
อย่างมีเหตุผล มีความตระหนัก รู้คุณค่าในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

            
  
 
 

ที ่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีการ เครื่องมือ 

๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร ๘ ประการ 

ร้อยละ ๙๖ ๑. ตอบ
แบบสอบถาม 
๒. การบันทึกข้อมูล 
   - การสังเกต
พฤติกรรม 
   - การสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง 
   - การทดสอบ/
วัดผล 
   -อ่ืน ๆ 

๑. แบบสอบถาม 
๒. แบบบันทึกข้อมูล 
๓. แบบทดสอบและ
ประเมินผล 
๔. อ่ืน ๆ 

๒ ผู้เรียนรู้จักการเอื้ออาทรต่อผู้อ่ืนและมี   
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ร้อยละ ๙๖ 

๓ ผู้เรียนรู้จักการยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างมีเหตุผล 

ร้อยละ ๙๖ 

๔ ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ ๙๖ 



[๓๐] 

 
 
 
 ลงชื่อ ...................................................................... ผู้น าเสนอโครงการ 
  (นางสาวภิมพ์รภัสร์  กษิติประดิษฐ ) 
                ต าแหน่ง ครู 
     
 

 
                                                                      
  ลงชื่อ ........................................................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางนิรมล  บัวเนียม) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 


