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ค าน า 

 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ช่วยสร้าง 

คนดีให้บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก 3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรักเด็กและ 
เด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน ้าใจต่อเพ่ือนไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็ก  
ที่เรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท้าร่วมกัน เพ่ือให้เห็นคุณค่า  
ของความสามัคคี” เพ่ือเป็นการน้อมน้าพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว มาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้  
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  โดยส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
จึงจัดท้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ น โดยให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา คัดเลือกโรงเรียน 
ในสั งกัด เข้ าร่ วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ.  และเ พ่ือให้ด้ า เนินงานของโรง เรียน 
ที่ เข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มี เป้าหมาย มีผลลัพธ์ 
และผลผลิตที่เกิดขึ นกับนักเรียนอย่างชัดเจน ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงร่วมมือ 
กับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการประชุมอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้ทราบแนวทางการด้าเนินงาน  
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม นอกจากนี  ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดท้า  
เอกสารแนวทางการด้าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ น ซึ่งในเอกสารจะอธิบาย  
ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งประกอบด้วย  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านโรงเรียน ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านนักเรียน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 
ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ตลอดจน  
แนวทางการขับเคลื่อนการด้าเนินงานของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแนวทาง 
การด้าเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ฉบับนี  จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนใจ 
ศึกษาและน้าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ทั งนี เพ่ือเป็นการ ช่วยสร้างคนดี  
ให้บ้านเมืองสืบไป 
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ส่วนท่ี 1   

บทน า 

1. ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด้าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน   

เดินตามรอยเบื องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้าเนินงานตามนโยบายภายใต้ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมหารือกับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน  ในฐานะผู้ รับผิดชอบการจัดการศึกษาส้าหรับ เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ 
ให้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อีกทั งรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเ พ่ือให้ เยาวชนทุกคน  
มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยผลการหารือสรุปได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ้าเป็นต้องด้าเนินการ 
จัดท้า “โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้  เข้าใจ และมีกระบวนการคิด 
อย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  
รวมทั งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ  
องค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมทีช่ัดเจน  

รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั น เป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนและท้าได้ง่าย เป็นการลงทุนต่้า 
แต่ได้ก้าไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง โดยหลักการของโรงเรียน  
คุณธรรมสามารถน้าไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  
เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่จะช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" และ 
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ "เพ่ิมขึ น" ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชน  
ได้อย่างยั่งยืน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เ พ่ือให้ผู้บริหาร ครู  และนักเรียน ตระหนักรู้  เข้าใจ และมีกระบวนการคิด 
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  
และภูมิใจในการท้าความดี  

2) เ พ่ือให้ผู้บริหาร ครู  และนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  
โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  
และมีความต่อเนื่อง 
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3. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

1) จ้านวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ น       

2) จ้านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ น       

3) จ้านวนผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ  
ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม  

 
4. เป้าหมายของโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้ก้าหนดเป้าหมายของการด้าเนินงาน โดยมีตัวชี วัด 

ผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2560 ที่ก้าหนดให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา จ้านวน 225 เขต และ 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จ้านวน 10,000 แห่ง เข้าร่วมโครงการ และขยายผลการด้าเนินงาน 
ให้มีความครอบคลุมโรงเรียนอย่างน้อย 30,000 แห่ง ในปีการศึกษา 2561 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนมีความตระหนักรู้ เข้าใจ  

และคิดอย่าง มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึก  
ผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท้าความดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม ด้วยการ 
ขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท้างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ต่อเนื่อง  
และยั่งยืน 

 
 5. กรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการด้าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน  
เดินตามรอยเบื องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
รัชกาลที่ 10 โดยโรงเรียนแต่ละแห่งต้องวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนตาม  
กรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี  
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คุณธรรม นิยาม 
พอเพียง ด้ารงชีวิตพอเพียงตามพระราชด้ารัสค้าสอน ด้วยความมุ่งมั่น 

ตั งใจ สร้างสรรค์ ตั งแต่ระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติ  
ด้วยความรวดเร็ว รอบคอบ 

กตัญญู ด้ารงตนเรียบง่าย ไม่หลงลืมตัวเมื่อเกิดความส้าเร็จ ความดีงาม 
ต้องยกย่องเชิดชูบุพการี ครู อาจารย์ และทุกคนที่มีส่วนร่วม 

ซื่อสัตย์สุจริต ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ โดยการปลูกฝัง 
ค่านิยมว่าการทุจริตคอร์รัปชัน คือความย่อยยับอับปาง และ 
ความน่าอับอาย  

ความรับผิดชอบ โรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหาร ครู อาจารย์ ฯลฯ มีภาระหน้าที่ 
อั น ส้ า คั ญ  ต้ อ ง ช่ ว ย กั นพร่้ า ส อน  เ พ่ื อ ให้ ลู กหล าน เ ย าวชน 
ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรอบรู้  
อดทน เสียสละ มีความเพียรด้วยปัญญา และความรอบคอบ 

อุดมการณ์คุณธรรม ร่วมกันเสริมสร้างหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และปลูกฝัง 
ความคิดเชิงอุดมการณ์ เพ่ือให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมอย่างกว้างขวาง  
และทั่ วถึ ง  อัน เป็นความยั่ งยืนแห่ งความร่ ม เย็น  และมั่ นคง 
ของระบบการศึกษาของชาติบ้านเมืองสืบไปในอนาคต 

 
6. ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 

1) มีอุดมการณ์คุณธรรมในการพัฒนาในโรงเรียนคุณธรรม 
2) มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั งโรงเรียน  
3) มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านความพอเพียง ความกตัญญู และความซื่อสัตย์สุจริต  

ในโรงเรียนเพ่ิมขึ น 
4) พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง 
5) มีกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความรับผิดชอบจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 
6) มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว้ในชั นเรียน 
7) เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ 
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ส่วนท่ี 2  

โครงการ และกิจกรรมเพ่ือขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีการขับเคลื่อนตามโครงการย่อย และ
กิจกรรมส้าคัญของแต่ละโครงการ ดังนี  

1. กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และงบประมาณ 
1.1 โครงการสร้างคนดี ให้บ้านเมือง 10,000 คน 10,000 โรงเรียน 
 1) วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนานักเรียนให้รู้และเข้าใจ ในการคิดค้น เลือกใช้ ผลิตนวัตกรรม 
คุณธรรมพร้อมทั งสามารถน้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนานาชาติได้  

 2) เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนคุณธรรมจ้านวน 2,000,900 คน 
2. เชิงคุณภาพ 

2.1 นักเรียนมีภาวะผู้น้าด้านคุณธรรมสู่สังคม   
2.2 นักเรียนได้เรียนรู้โครงงานพัฒนาจริยธรรม                           
2.3 นักเรียนรู้และเข้าใจ ผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้างคนดี 10,000 คน  

10,000 โรงเรียน                                                       
2.4 นักเรียนได้เรียนรู้การเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม                    
2.5 นักเรียนสร้างเครือข่ายผู้น้าเยาวชน    

3) กิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนาผู้น้าเยาวชนด้านคุณธรรมสู่สังคม 
2. กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ 
3. กิจกรรม ผลิตนวัตกรรม สรรค์สร้างคนดี 10,000 คน 10,000 โรงเรียน 
4. กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 

 4) ผลผลิต 
นักเรียนโรงเรียนคุณธรรม จ้านวน 2,000,900 คน เป็นผู้น้าเยาวชนคุณธรรม 

สร้างเครือข่ายผู้น้าเยาวชนนานาชาติ 
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1.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

"โรงเรียนคุณธรรม สพฐ." 
 1) วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 100,000 คน จาก 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาทุกเขตสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  

 2) เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 100,000 คน  
2. เชิงคุณภาพ 

2.1 มีนวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของครูสู่คุณธรรม 
2.2 มีการคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
2.3 มีครอบครัวที่สาม 
2.4 มี 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม 

3) กิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของครู 
   สู่คุณธรรม 
2. กิจกรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนกิจกรรม  
3. กิจกรรมครอบครัวที่สาม 
4. คืน10,000 คุรุชน คนคุณธรรม 

 4) ผลผลิต 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 100,000 คน  

จากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาทุกเขตสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
 
1.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 1) วัตถุประสงค์ 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา จ้านวน 225 เขต และโรงเรียนคุณธรรม 
จ้านวน 10,000 โรงเรียน ผ่านการประเมิน คุณธรรม 

 2) เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา จ้านวน 225 เขต 
1.2 โรงเรียนคุณธรรม จ้านวน 10,000 โรงเรียน  
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2. เชิงคุณภาพ 

2.1 มีนวัตกรรมการสร้างสื่อที่ทันสมัย 
2.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาผ่านการประเมินโดยใช้แบบประเมิน 

คุณธรรมออนไลน์ 
2.3 โรงเรียนคุณธรรมผ่านการประเมินคุณธรรม 
2.4 มีนวัตกรรมระบบการประเมิน Online 

3) กิจกรรม 
1. กิจกรรมคิดค้นนวัตกรรมสื่อน้าสู่การการเรียนการสอน 
2. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีท่ียืน 
3. กิจกรรมนิเทศ ก้ากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม 
4. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมระบบการประเมิน Online 

 4) ผลผลิต 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา จ้านวน 225 เขต และโรงเรียนคุณธรรม  

จ้านวน 10,000 โรงเรียน ผ่านการประเมิน คุณธรรมอยู่ในระดับสูง 
 

1.4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 1) วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการพัฒนาส้านักงานเขตพื นที่
การศึกษา 

 2) เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 โรงเรียนคุณธรรม จ้านวน 10,000 โรงเรียน  
1.2 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 225 เขต 

2. เชิงคุณภาพ 
2.1 มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ สะดวกใช้ ไว้ต่อเหตุการณ์ 
2.2 มีโปรแกรมฐานข้อมูล ในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้ง่ายและเข้าถึง 

     ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ 
3) กิจกรรม 

 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างระบบฐานข้อมูล 
 4) ผลผลิต 

 มีฐานข้อมูลที่ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ สะดวกใช้ ไว้ต่อเหตุการณ์ 
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1.5 โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก 
 1) วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

 2) เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 ตัวแทนผู้บริหารจากโรงเรียนคุณธรรม จ้านวน 10,000 โรงเรียน 
1.2 ตัวแทนผู้บริหารจากส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 225 เขต 

2. เชิงคุณภาพ 
มีผู้บริหารที่มีนวัตกรรมการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม 

3) กิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับ 

                             มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับ 

                              โรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม 
3. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับ 

                             ศูนย์คุณธรรม/ มูลนิธิพุทธฉือจี  
 4) ผลผลิต 

ผู้บริหารพัฒนาพฤติกรรมเชิงลึก ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
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2. โครงสร้างการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตตรวจ
ราชการ 

ส่วน 
กลาง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

จ้านวน
ส้านักงานเขต
พื นทีก่ารศึกษา 

3 10 6 11 13 7 13 8 15 10 15 8 18 14 21 15 12 15 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นักเรียน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ครู ชุมชน 

โรงเรียน 

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม 
มูลนิธิยุวสถริคุณ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) 

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (RT: Roving Team) 

หน่วยเคลื่อนที่เร็วพิเศษ (EMS: Express Moral Service) 
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ส่วนท่ี 3 

การจัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจ าปี พ.ศ. 2560 
 
  เพ่ือให้การด้าเนินงานของแต่ละส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา เป็นไปตามระยะเวลา 
ที่ก้าหนด ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณการด้าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนคุณธรรมของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ให้ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา  
จ้านวน 225 เขต ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาละ 555,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน  
ได้แก่ 

รายการที่  1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมพัฒนาจิรยคุณ (โครงงานคุณธรรม 
ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาละ 300,000 บาท 

รายการที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมผลิตนวัตกรรม สรรค์สร้างคนดี 10,000 คน  
10,000 โรงเรียน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาละ 5,000 บาท 

รายการที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาละ 30,000 บาท 

รายการที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาละ 10,000 บาท 

รายการที่ 5 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมครอบครัวที่สาม  (ครอบครัวคุณธรรม)  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาละ 10,000 บาท 

รายการที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมนิเทศ ก้ากับ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม  
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาละ 100,000 บาท 

รายการที่ 7 ส้าหรับค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่าย 
และการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาละ 100,000 บาท 

  
การใช้จ่ายงบประมาณในรายการต่างๆ มีรายละเอียดการใช้ และระยะเวลาในการ

ด้าเนินงานแต่ละกิจกรรม ดังนี  
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1. รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมตามรายการจัดสรรงบประมาณ 

 

 

 

ที ่ กิจกรรม /ระยะเวลา 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ส านักงานเขตพื้นที่ โรงเรียน 
1 กิจกรรมพัฒนาจิรยคุณ  

(โครงงานคุณธรรมตามแนวทาง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ)  
งบประมาณ 300,000 บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : เป็นกิจกรรม 
ที่ใช้โครงงานคุณธรรมตามแนวทาง 
ของมูลนิธิยุวสถิรคุณในการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร  
ครู และนักเรียน 

1. คัดเลือกโรงเรียนอย่างน้อย 
ร้อยละ 35 ของจ้านวนโรงเรียน 
ในสังกัดเพ่ือเข้าร่วมโครงการ 
2. แจ้งโรงเรียนในข้อ 1 
ให้คัดเลือกครูเพ่ือเข้ารับ 
การอบรมอย่างน้อย 
ส้านักงานเขตพื นที่ละ 500 คน  
3. ด้าเนินการอบรม 
4. สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

(เม.ย. – 15 พ.ค. 60) 

1. คัดเลือกครูเพ่ือเข้ารับการอบรม 
2. ครูที่ผ่านการอบรมน้าความรู้ 
ไปขยายผลแก่ครูในโรงเรียน 
3. ด้าเนินงานตามโครงการ 
4. สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
แก่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

 
 
 
 

(เม.ย. – ส.ค. 60) 
2 กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรค์สร้าง 

คนดี 10,000 คน 10,000 โรงเรียน 
งบประมาณ 5,000 บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : เป็นกิจกรรมที่ 
มุ่งเน้นให้ครูคิดค้นและผลิตนวัตกรรม 
ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
และส่งเข้าประกวดเพ่ือรับรางวัล 
นวัตกรรมต้นแบบระดับประเทศ 

1. แจ้งโรงเรียนให้ครคูิดค้น และ
ผลิตนวัตกรรมด้านการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม  

(พ.ค.60) 
2. รวบรวมนวัตกรรมที่โรงเรียน 
ส่งเข้าประกวด ส่ง สพฐ.  

 
(ส.ค.60) 

1. ครคูิดค้น และผลิตนวัตกรรม 
ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2. ส่งนวัตกรรมด้านการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม แก่ส้านักงาน 
เขตพื นที่การศึกษาเพ่ือเข้าร่วม 
ประกวด 

 
(ส.ค. 60) 

3 กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม  
งบประมาณ 30,000 บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : เป็นกิจกรรม 
ที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความพอเพียง 

กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต  
มีความรับผิดชอบ และมีอุดมการณ์ 
คุณธรรมและเป็นก้าลังส้าคัญ 
ในการสร้างเครือข่ายคุณธรรม สพฐ.  
ที่เข้มแข็ง 

1. แจ้งโรงเรียนในข้อ 1  
ส่งนักเรียนเข้าค่ายยุวชนคน
คุณธรรม 
2. คัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 
ยุวชนคนคุณธรรม  
จ้านวน 100 คน 
3. สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

(มิ.ย. – ส.ค. 60) 

1. ส่งนักเรียนเข้าค่ายยุวชนคน
คุณธรรม 
2. นักเรียนน้าความรู้ที่ได้ 
จากการเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
ไปขยายผล 
3. สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
แก่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
 

(มิ.ย. – ส.ค. 60) 
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ที ่ กิจกรรม /ระยะเวลา 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ส านักงานเขตพื้นที่ โรงเรียน 
4 กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  

งบประมาณ 10,000 บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : เป็นกิจกรรม 
ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างคุณธรรม 
อัตลักษณ์ในระดับห้องเรียน  
และให้นักเรียนร่วมกันหาวิธีการ 
แก้ไข พัฒนาไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ 
ที่ก้าหนดไว้ 

1. แจ้งโรงเรียนในข้อ 1  
ส่งผู้บริหาร หรือครูเข้ารับ 
การอบรมชี แจงแนวทาง 
การด้าเนินงานกิจกรรม 
คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
2. ด้าเนินการอบรมชี แจง 
กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
3. สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

(พ.ค. 60) 

1. ส่งผู้บริหาร หรือครูเข้าอบรม 
ชี แจงแนวทางการด้าเนินงาน 
กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน  
2. ผู้บริหาร หรือครูน้าความรู้ 
ไปขยายผลในโรงเรียน 
3. สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
แก่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
 
 

(พ.ค. – ส.ค.60) 
5 กิจกรรมครอบครัวที่สาม  

(ครอบครัวคุณธรรม)  
งบประมาณ 10,000 บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : เป็นกิจกรรม
ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน 
และโรงเรียนอย่างแน่นแฟ้น 
เปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ 
ที่มีร่วมกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ให้ทุกคนในครอบครัว 

1. แจ้งโรงเรียนในข้อ 1  
ส่งผู้บริหาร หรือครูเข้ารับการ
อบรม ชี แจงแนวทาง 
การด้าเนินงานกิจกรรม 
ครอบครัวที่สาม 
2. ด้าเนินการอบรมชี แจง 
กิจกรรมครอบครัวที่สาม 
3. สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

(พ.ค. 60) 

1. ส่งผู้บริหาร หรือครูเข้าอบรม 
ชี แจงแนวทางการด้าเนินงาน 
กิจกรรมครอบครัวที่สาม 
2. ผู้บริหาร หรือครูน้าความรู้ 
ไปขยายผลในโรงเรียน 
3. สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
แก่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
 
 

(พ.ค. – ส.ค.60) 
6 กิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

โรงเรียนคุณธรรม  
งบประมาณ 100,000 บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : เป็นกิจกรรม 
การก้ากับ ติดตามการด้าเนินโครงการ 
ของโรงเรียน โดยศึกษานิเทศก์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. ประสานโรงเรียนเพ่ือก้าหนด
แผนการก้ากับ ติดตามโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
2. ด้าเนินการก้ากับ ติดตาม 
3. สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

(พ.ค. – ส.ค.60) 

1. ร่วมวางแผนการก้ากับ ติดตาม
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กับส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
2. ให้ความร่วมมือในการก้ากับ  
ติดตามของส้านักงานเขตพื นที่ 
การศึกษา 

(พ.ค. – ส.ค.60) 
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   ** หมายเหตุ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถสรุปรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละ

กิจกรรมได้ที ่moralschool.obec.go.th ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560  
เป็นต้นไป 

 
2. ช่องทางการติดต่อ 

1. ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
อาคาร สพฐ.5 ชั น 10 กระทรวงศึกษาธิการ  ถ.ราชด้าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   
หมายเลขโทรศัพท์   02-2885888 

2. ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ้ารง หมายเลขโทรศัพท์ 081-7802897 
3. ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย   หมายเลขโทรศัพท์ 086-6595214 
4. ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี   หมายเลขโทรศัพท์ 086-2120377 
5. นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์  หมายเลขโทรศัพท์ 090-9085686 
6. Facebook: ค้นหาหน้าเพจด้วยค้าว่า     โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

ที ่ กิจกรรม /ระยะเวลา 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

ส านักงานเขตพื้นที่ โรงเรียน 
7 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม 

การสร้างเครือข่ายและ 
การมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
งบประมาณ 100,000 บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : เป็นกิจกรรม 
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้ไปศึกษาดูงานหน่วยงาน  
หรือองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม  
จริยธรรม และน้าองค์ความรู้ 
มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

1. แจ้งโรงเรียนในข้อ 1  
ส่งผู้บริหาร หรือครูสร้างเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
หรือหน่วยงานอื่นๆ 
2. ด้าเนินการสร้างเครือข่าย 
3. สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
 
 

(พ.ค. 60 เป็นต้นไป) 

1. ส่งผู้บริหาร หรือครูเข้าร่วม 
การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม  
กับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 หรือหน่วยงานอื่นๆ 
2. ผู้บริหาร หรือครูน้าความรู้ 
ไปขยายผลในโรงเรียน 
3. สรุปรายงานผลการด้าเนินงาน 
แก่ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

 
 (พ.ค. 60 เป็นต้นไป) 












