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นวทางการขับคลืไอนครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. 
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ค าน า 
 

 พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช ทรงมีพระราชกระสรับสัไง ชวยสรຌาง 
คนดี฿หຌบຌานมือง” ละพระราชทานหลัก 3 ประการ ฿นรืไองครูละนักรียนวา ฿หຌครูรักดใกละ 

ดใกรักครู ฿หຌครูสอน฿หຌดใกมีน ้า฿จตอพืไอนเม฿หຌขงขันกันต฿หຌขงขันกับตัวอง ละ฿หຌดใก  
ทีไรียนกงชวยสอนพืไอนทีไรียนชຌากวา ฿หຌครูจัดกิจกรรม฿หຌนักรียนท้ารวมกัน พืไอ฿หຌหในคุณคา  

ของความสามัคคี” พืไอป็นการนຌอมน้าพระราชกระสรับสัไงดังกลาว มาปฏิบัติ฿หຌป็นรูปธรรม  
ดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ละรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย฿หຌ  
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  ดยส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  

จึงจัดท้าครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.ขึ น ดย฿หຌส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา คัดลือกรงรียน 

฿นสั งกัด ขຌ าร วมครงการรงรียนคุณธรรม  สพฐ.  ละพืไอ฿หຌด้ า นินงานของรง รียน 

ทีไ ขຌาครงการรงรียนคุณธรรม  สพฐ. ป็นเป฿นนวทางดียวกัน มี ปງาหมาย มีผลลัพธ์ 
ละผลผลิตทีไกิดขึ นกับนักรียนอยางชัดจน ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาจึงรวมมือ 

กับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ฿นการประชุมอบรมพัฒนาศึกษานิทศก์ ฿หຌทราบนวทางการด้านินงาน  

กิจกรรมพัฒนารงรียนคุณธรรม นอกจากนี  ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เดຌจัดท้า  

อกสารนวทางการด้านินงานครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ น ซึไง฿นอกสารจะอธิบาย  

ความป็นมาของครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. มาตรฐานรงรียนคุณธรรม ซึไงประกอบดຌวย  
4 ดຌาน เดຌก ดຌานรงรียน ดຌานผูຌบริหาร ดຌานครู ละดຌานนักรียน ฿นตละดຌานประกอบดຌวย 

ประดในการพิจารณา กณฑ์การพิจารณา ละอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ตลอดจน  

นวทางการขับคลืไอนการด้านินงานของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานหวังป็นอยางยิไงวา อกสารนวทาง 
การด้านินงานครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. ฉบับนี  จะป็นประยชน์กผูຌกีไยวขຌองทุกฝຆายทีไสน฿จ 

ศึกษาละน้าเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนารงรียนคุณธรรม  ทั งนี พืไอป็นการ ชวยสรຌางคนดี  
฿หຌบຌานมืองสืบเป 

        

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
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สารบัญ 
 
นืๅอหา                  หนຌา 

สวนทีไ 1 บทน า         แ 

1. ความป็นมาของครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.     แ 

2. วัตถุประสงค์         แ 

3. ตัวชี วัดความส้ารใจของครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.     โ 

4. ปງาหมายของครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.      โ 

5. กรอบนวคิดครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.      โ 

6. ตัวชี วัดรงรียนคุณธรรม       ใ 

สวนทีไ โ ครงการ ละกิจกรรมพืไอขับคลืไอนครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.  ไ 

1. กิจกรรมพืไอขับคลืไอนครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. ละงบประมาณ  ไ 

โ. ครงสรຌางการขับคลืไอนครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.    ่ 

สวนทีไ ใ การจัดสรรงบประมาณครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.ประจ าปี พ.ศ. โ56เ  9 

แ. รายละอียดการด้านินกิจกรรมตามรายการจัดสรรงบประมาณ   แเ 

โ. ชองทางการติดตอ        แโ 
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สวนทีไ 1   
บทน า 

1. ความป็นมาของครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. 
ครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. ป็นการด้านินงานพืไอสืบสานพระราชปณิธาน   

ดินตามรอยบื องพระยุคลบาทของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  
ตามพระราชประสงค์ของสมดใจพระจຌาอยูหัว รัชกาลทีไ 10 ซึไงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
เดຌมอบหมาย฿หຌรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ด้านินงานตามนยบายภาย฿ตຌ 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติกีไยวกับรืไองคุณธรรม ดยรวมหารือกับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั นพื นฐาน  ฿นฐานะผูຌ รับผิดชอบการจัดการศึกษาส้าหรับ ยาวชนสวน฿หญของประทศ 
฿หຌ ป็นพลมืองทีไมีคุณภาพ อีกทั งรับผิดชอบ฿นการจัดการศึกษา พืไ อ฿หຌ ยาวชนทุกคน  
มีความรูຌ ความสามารถ ป็นคนดี คนกง ละมีความสุข ตามนยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ดยผลการหารือสรุปเดຌวาการพัฒนาคุณธรรม฿หຌกับยาวชนของชาติจ้าป็นตຌองด้านินการ 
จัดท้า ครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.” พืไอพัฒนารงรียน฿นระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 
฿หຌนักรียน ครู ผูຌบริหารละบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรูຌ  ขຌา฿จ ละมีกระบวนการคิด 
อยางมีหตุผลซึมซับคุณคาหงคุณธรรมความดีอยางป็นธรรมชาติ ละสรຌางความรูຌสึกผิดชอบชัไวดี  
รวมทั งสรຌางครือขายชุมชนองค์กรหงคุณธรรม ดยประสานความรวมมือจากหนวยงาน ละ  
องค์กรทีไท้างานดຌานคุณธรรมอยางป็นรูปธรรมทีไชัดจน  

รูปบบของรงรียนคุณธรรมนั น ป็นรืไองทีไเมซับซຌอนละท้าเดຌงาย ป็นการลงทุนตไ้า 
ตเดຌก้าเรมาก ละสามารถปลีไยนปลงพฤติกรรมของนักรียนเดຌจริง ดยหลักการของรงรียน  
คุณธรรมสามารถน้าเป฿ชຌเดຌกับรงรียน฿นทุกศาสนา เมผูกขาดกับศาสนา฿ดศาสนาหนึไง  
ปรียบสมือนป็นคุณธรรมสากล ทีไจะชวย฿หຌพฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์฿นรงรียน "ลดลง" ละ 
สงสริม฿หຌกิดพฤติกรรมทีไพึงประสงค์ "พิไมขึ น" ซึไงนับป็นการพัฒนายาวชน ผูຌปกครอง ละชุมชน  
เดຌอยางยัไงยืน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
1) พืไอ฿หຌผูຌบริหาร ครู  ละนักรียน ตระหนักรูຌ  ขຌา฿จ ละมีกระบวนการคิด 

อยางมีหตุผล ซึมซับคุณคาหงคุณธรรมความดีอยางป็นธรรมชาติสรຌางความรูຌสึกผิดชอบชัไวดี  
ละภูมิ฿จ฿นการท้าความดี  

2) พืไอ฿หຌผูຌบริหาร ครู  ละนักรียนสรຌางครือขายชุมชนองค์กรหงคุณธรรม  
ดยขอความรวมมือจากหนวยงาน ละองค์กรทีไท้างานดຌานคุณธรรมอยางป็นรูปธรรมชัดจน  
ละมีความตอนืไอง 
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3. ตัวชีๅวัดความส ารใจของครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.  

1) จ้านวนนักรียนทีไเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีพฤติกรรมทีไพึงประสงค์฿นรงรียนพิไมขึ น       
2) จ้านวนผูຌบริหาร ครู ละบุคลากรทางการศึกษาทีไเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีพฤติกรรม 

ทีไพึงประสงค์฿นรงรียนพิไมขึ น       
3) จ้านวนผูຌบริหาร ครู ละนักรียน ทีไเดຌรับการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ คือ  

ความพอพียง ความกตัญญู ความซืไอสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ อุดมการณ์คุณธรรม  

 
4. ป้าหมายของครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.  

 

ป้าหมายชิงปริมาณ 
ครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. เดຌก้าหนดปງาหมายของการด้านินงาน ดยมีตัวชี วัด 

ผลสัมฤทธิ์฿นปการศึกษา 2560 ทีไก้าหนด฿หຌส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา จ้านวน 225 ขต ละ 
รงรียน฿นสังกัด สพฐ. จ้านวน 10,000 หง ขຌารวมครงการ ละขยายผลการด้านินงาน 
฿หຌมีความครอบคลุมรงรียนอยางนຌอย 30,000 หง ฿นปการศึกษา 2561 

 

ป้าหมายชิงคุณภาพ 
ผูຌบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ละนักรียนทุกคนมีความตระหนักรูຌ ขຌา฿จ  

ละคิดอยาง มีหตุผล ซึมซับคุณคาหงคุณธรรมความดีอยางป็นธรรมชาติ สรຌางความรูຌสึก  
ผิดชอบชัไวดี ภูมิ฿จ฿นการท้าความดี ละรวมกันสรຌางครือขายชุมชนองค์กรหงคุณธรรม ดຌวยการ 
ขอความรวมมือจากหนวยงาน ละองค์กรทีไท้างานดຌานคุณธรรมอยางป็นรูปธรรมชัดจน ตอนืไอง  
ละยัไงยืน 

 

 5. กรอบนวคิดครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.  
ครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. ป็นการด้านินงานพืไอสืบสานพระราชปณิธาน  

ดินตามรอยบื องพระยุคลบาทของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช  
รัชกาลทีไ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร  
รัชกาลทีไ 10 ดยรงรียนตละหงตຌองวิคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของตนอง พืไอ฿ชຌป็นนวทาง 
฿นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม฿นรงรียน รวมเปถึงการพัฒนาผูຌบริหาร ครู ละนักรียนตาม  
กรอบนวคิดครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี  
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คุณธรรม นิยาม 

พอพียง ด้ารงชีวิตพอพียงตามพระราชด้ารัสค้าสอน ดຌวยความมุงมัไน 
ตั ง฿จ สรຌางสรรค์ ตั งตระดับปัจจกบุคคล ครอบครัว จนถึงระดับชาติ  
ดຌวยความรวดรใว รอบคอบ 

กตัญญู ด้ารงตนรียบงาย เมหลงลืมตัวมืไอกิดความส้ารใจ ความดีงาม 
ตຌองยกยองชิดชูบุพการี ครู อาจารย์ ละทุกคนทีไมีสวนรวม 

ซืไอสัตย์สุจริต ปງองกันเม฿หຌกิดการทุจริตคอร์รัปชัน฿นทุกระดับ ดยการปลูกฝัง 
คานิยมวาการทุจริตคอร์รัปชัน คือความยอยยับอับปาง ละ 
ความนาอับอาย  

ความรับผิดชอบ รงรียนคุณธรรม ผูຌบริหาร ครู อาจารย์ ฯลฯ มีภาระหนຌาทีไ 
อั น ส้ า คั ญ  ตຌ อ ง ช ว ย กั นพรไ้ า ส อน   พืไ อ ฿ หຌ ลู กหล าน  ย าวชน 
กຌาวทันตอยุคลกาภิวัตน์ ยึดมัไนความซืไอสัตย์ สุจริต มีความรอบรูຌ  
อดทน สียสละ มีความพียรดຌวยปัญญา ละความรอบคอบ 

อุดมการณ์คุณธรรม รวมกันสริมสรຌางหลักการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี ละปลูกฝัง 
ความคิดชิงอุดมการณ์ พืไอ฿หຌกิดรงรียนคุณธรรมอยางกวຌางขวาง  
ละทัไ วถึ ง  อัน ป็นความยัไ งยืนห งความร ม ยใน  ละมัไ นคง 
ของระบบการศึกษาของชาติบຌานมืองสืบเป฿นอนาคต 

 

6. ตัวชีๅวัดรงรียนคุณธรรม 
1) มีอุดมการณ์คุณธรรม฿นการพัฒนา฿นรงรียนคุณธรรม 
2) มีกลเกละครืไองมือ฿นการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมรวมกันทั งรงรียน  
3) มีพฤติกรรมทีไพึงประสงค์ดຌานความพอพียง ความกตัญญู ละความซืไอสัตย์สุจริต  

฿นรงรียนพิไมขึ น 
4) พฤติกรรมทีไเมพึงประสงค์ลดนຌอยลง 
5) มีกระบวนการมีสวนรวม ละสรຌางความรับผิดชอบจากผูຌกีไยวขຌอง฿นรงรียน 
6) มีองค์ความรูຌ นวัตกรรมดຌานคุณธรรมฯ ละบูรณาการเวຌ฿นชั นรียน 
7) ป็นหลงรียนรูຌดຌานคุณธรรมฯ 
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สวนทีไ 2  
ครงการ ละกิจกรรมพืไอขับคลืไอนครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. 
 

 การขับคลืไอนครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. มีการขับคลืไอนตามครงการยอย ละ
กิจกรรมส้าคัญของตละครงการ ดังนี  

1. กิจกรรมพืไอขับคลืไอนครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. ละงบประมาณ 
1.1 ครงการสรຌางคนดี ฿หຌบຌานมือง 10,000 คน 10,000 รงรียน 
 1) วัตถุประสงค์ 

พืไอพัฒนานักรียน฿หຌรูຌละขຌา฿จ ฿นการคิดคຌน ลือก฿ชຌ ผลิตนวัตกรรม 
คุณธรรมพรຌอมทั งสามารถน้าเปลกปลีไยนรียนรูຌกับนานาชาติเดຌ  

 2) ป้าหมาย 
1. ชิงปริมาณ 

นักรียนรงรียนคุณธรรมจ้านวน 2,000,900 คน 
2. ชิงคุณภาพ 

2.1 นักรียนมีภาวะผูຌน้าดຌานคุณธรรมสูสังคม   
โ.2 นักรียนเดຌรียนรูຌครงงานพัฒนาจริยธรรม                           
2.3 นักรียนรูຌละขຌา฿จ ผลิตนวัตกรรมสรรค์สรຌางคนดี แ0,เเเ คน  

แ0,เเเ รงรียน                                                       
2.4 นักรียนเดຌรียนรูຌการขຌาคายยุวชนคนคุณธรรม                    
2.5 นักรียนสรຌางครือขายผูຌน้ายาวชน    

3) กิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนาผูຌน้ายาวชนดຌานคุณธรรมสูสังคม 
2. กิจกรรมครงงานพัฒนาจริยคุณ 
3. กิจกรรม ผลิตนวัตกรรม สรรค์สรຌางคนดี 10,000 คน 10,000 รงรียน 
4. กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรม 

 4) ผลผลิต 
นักรียนรงรียนคุณธรรม จ้านวน 2,000,900 คน ป็นผูຌน้ายาวชนคุณธรรม 

สรຌางครือขายผูຌน้ายาวชนนานาชาติ 
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1.2 ครงการสริมสรຌางคุณธรรม ฿หຌผูຌบริหาร ครู ละบุคลากรทางการศึกษา 

"รงรียนคุณธรรม สพฐ." 
 1) วัตถุประสงค์ 

พืไอ฿หຌผูຌบริหาร ครู ละบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 100,000 คน จาก 
ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษาทุกขตสรຌางครือขายละการมีสวนรวม  

 2) ป้าหมาย 
1. ชิงปริมาณ 

 ผูຌบริหาร ครู ละบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 1เเ,0เเ คน  
2. ชิงคุณภาพ 

2.1 มีนวัตกรรมการสรຌางครือขายละการมีสวนรวมของครูสูคุณธรรม 
โ.2 มีการคืนคุณธรรมสูหຌองรียน 
2.3 มีครอบครัวทีไสาม 
2.4 มี 1เ,000 คุรุชน คนคุณธรรม 

3) กิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรຌางครือขายละการมีสวนรวมของครู 
   สูคุณธรรม 
2. กิจกรรม คืนคุณธรรมสูหຌองรียนกิจกรรม  
3. กิจกรรมครอบครัวทีไสาม 
4. คืนแเ,เเเ คุรุชน คนคุณธรรม 

 4) ผลผลิต 
ผูຌบริหาร ครูละบุคลากรทางการศึกษา จ้านวน 100,000 คน  

จากส้านักงานขตพื นทีไการศึกษาทุกขตสรຌางครือขายละการมีสวนรวม 
 
1.3 ครงการสรຌางความขຌมขใง฿หຌรงรียนคุณธรรม สพฐ. 
 1) วัตถุประสงค์ 

ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา จ้านวน 225 ขต ละรงรียนคุณธรรม 
จ้านวน แ0,เเเ รงรียน ผานการประมิน คุณธรรม 

 2) ป้าหมาย 
1. ชิงปริมาณ 

1.1 ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา จ้านวน 225 ขต 
1.2 รงรียนคุณธรรม จ้านวน แ0,เเเ รงรียน  
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2. ชิงคุณภาพ 

2.1 มีนวัตกรรมการสรຌางสืไอทีไทันสมัย 
2.2 ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษาผานการประมินดย฿ชຌบบประมิน 

คุณธรรมออนเลน์ 
2.3 รงรียนคุณธรรมผานการประมินคุณธรรม 
2.4 มีนวัตกรรมระบบการประมิน Online 

3) กิจกรรม 
1. กิจกรรมคิดคຌนนวัตกรรมสืไอน้าสูการการรียนการสอน 
2. กิจกรรมรงรียนดีตຌองมีทีไยืน 
3. กิจกรรมนิทศ ก้ากับ ติดตามรงรียนคุณธรรม 
4. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมระบบการประมิน Online 

 4) ผลผลิต 
ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา จ้านวน 225 ขต ละรงรียนคุณธรรม  

จ้านวน 10,เเเ รงรียน ผานการประมิน คุณธรรมอยู฿นระดับสูง 
 

1.4 ครงการพัฒนาระบบฐานขຌอมูลครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. 
 1) วัตถุประสงค์ 

พืไอ฿หຌมีขຌอมูลทีไป็นปัจจุบัน ละสะดวกตอการพัฒนาส้านักงานขตพื นทีไ
การศึกษา 

 2) ป้าหมาย 
1. ชิงปริมาณ 

1.1 รงรียนคุณธรรม จ้านวน แเ,เเเ รงรียน  
1.2 ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา 225 ขต 

2. ชิงคุณภาพ 
2.1 มีฐานขຌอมูลทีไทันสมัย ปรง฿สตรวจสอบเดຌ สะดวก฿ชຌ เวຌตอหตุการณ์ 
2.2 มีปรกรมฐานขຌอมูล ฿นรูปบบทีไสามารถตรวจสอบเดຌงายละขຌาถึง 

     ขຌอมูลเดຌอยางรวดรใวละป็นขຌอมูลทีไสามารถปຂดผยเดຌ 
3) กิจกรรม 

 กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรຌางระบบฐานขຌอมูล 
 4) ผลผลิต 

 มีฐานขຌอมูลทีไทันสมัย ปรง฿สตรวจสอบเดຌ สะดวก฿ชຌ เวຌตอหตุการณ์ 
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1.5 ครงการพัฒนานวัตกรรมสรຌางครือขายกับหนวยงานภายนอก 
 1) วัตถุประสงค์ 

พืไอพัฒนานวัตกรรมการสรຌางครือขายละการมีสวนรวมกับหนวยงาน
ภายนอก 

 2) ป้าหมาย 
1. ชิงปริมาณ 

1.1 ตัวทนผูຌบริหารจากรงรียนคุณธรรม จ้านวน แ0,เเเ รงรียน 
1.2 ตัวทนผูຌบริหารจากส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา 225 ขต 

2. ชิงคุณภาพ 
มีผูຌบริหารทีไมีนวัตกรรมการสรຌางครือขาย ละการมีสวนรวม 

3) กิจกรรม 
1. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรຌางครือขายละการมีสวนรวมกับ 

                             มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
2. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรຌางครือขายละการมีสวนรวมกับ 

                              รงรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม 
3. กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรຌางครือขายละการมีสวนรวมกับ 

                             ศูนย์คุณธรรม/ มูลนิธิพุทธฉือจี  
 4) ผลผลิต 

ผูຌบริหารพัฒนาพฤติกรรมชิงลึก ฿นการปรับปลีไยนพฤติกรรม พืไอพัฒนา
นวัตกรรมการสรຌางครือขายละการมีสวนรวมกับหนวยงานภายนอก 
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โ. ครงสรຌางการขับคลืไอนครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขตตรวจ
ราชการ 

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

จ้านวน
ส้านักงานขต
พื นทีไการศึกษา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นักเรียน 

ผูຌอ ำนวยกำรโรงเรียน ครู ชุมชน 

โรงเรียน 

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม 
มูลนิธิยุวสถริคุณ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน ิสพฐ.ี 

หนวยเคลืไอนทีไเรใว ิRT: Roving Teamี 

หนวยเคลืไอนทีไเรใวพิเศษ ิEMS: Express Moral Serviceี 
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สวนทีไ 3 

การจัดสรรงบประมาณครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ.ประจ าปี พ.ศ. โ56เ 
 

  พืไอ฿หຌการด้านินงานของตละส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา ป็นเปตามระยะวลา 

ทีไก้าหนด ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เดຌจัดสรรงบประมาณการด้านินงานครงการ 

รงรียนคุณธรรมของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ฿หຌส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา  

จ้านวน 225 ขต ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษาละ 555,000 บาท พืไอป็นคา฿ชຌจาย฿นการด้านินงาน  
เดຌก 

รายการทีไ  1 คา฿ชຌจาย฿นการด้านินกิจกรรมพัฒนาจิรยคุณ ิครงงานคุณธรรม 
ตามนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณี ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษาละ 300,000 บาท 

รายการทีไ 2 คา฿ชຌจาย฿นการด้านินกิจกรรมผลิตนวัตกรรม สรรค์สรຌางคนดี 1เ,000 คน  
1เ,000 รงรียน ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษาละ 5,000 บาท 

รายการทีไ 3 คา฿ชຌจาย฿นการด้านินกิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรม  
ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษาละ 30,000 บาท 

รายการทีไ 4 คา฿ชຌจาย฿นการด้านินกิจกรรมคืนคุณธรรมสูหຌองรียน 
ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษาละ 10,000 บาท 

รายการทีไ 5 คา฿ชຌจาย฿นการด้านินกิจกรรมครอบครัวทีไสาม  ิครอบครัวคุณธรรมี  
ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษาละ 10,000 บาท 

รายการทีไ 6 คา฿ชຌจาย฿นการด้านินกิจกรรมนิทศ ก้ากับ ติดตามรงรียนคุณธรรม  
ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษาละ 100,000 บาท 

รายการทีไ 7 ส้าหรับคา฿ชຌจาย฿นการด้านินกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการสรຌางครือขาย 
ละการมีสวนรวมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ส้านักงานขตพื นทีไการศึกษาละ 100,000 บาท 

  
การ฿ชຌจายงบประมาณ฿นรายการตางโ มีรายละอียดการ฿ชຌ ละระยะวลา฿นการ

ด้านินงานตละกิจกรรม ดังนี  
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แ. รายละอียดการด านินกิจกรรมตามรายการจัดสรรงบประมาณ 
 

 

 

ทีไ กิจกรรม /ระยะวลา 
รายละอียดการ฿ชຌจายงบประมาณ 

ส านักงานขตพืๅนทีไ รงรียน 
แ กิจกรรมพัฒนาจิรยคุณ  

ิครงงานคุณธรรมตามนวทาง 
มูลนิธิยุวสถิรคุณี  
งบประมาณ 300,000 บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : ป็นกิจกรรม 
ทีไ฿ชຌครงงานคุณธรรมตามนวทาง 
ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ฿นการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม฿หຌกับผูຌบริหาร  
ครู ละนักรียน 

แ. คัดลือกรงรียนอยางนຌอย 
รຌอยละ ใ5 ของจ้านวนรงรียน 
฿นสังกัดพืไอขຌารวมครงการ 
โ. จຌงรงรียน฿นขຌอ แ 
฿หຌคัดลือกครูพืไอขຌารับ 
การอบรมอยางนຌอย 
ส้านักงานขตพื นทีไละ 5เเ คน  
ใ. ด้านินการอบรม 
ไ. สรุปรายงานผลการด้านินงาน 
ออนเลน์ผานวใบเซต์ 

ิม.ย. – แ5 พ.ค. ๆเี 

แ. คัดลือกครูพืไอขຌารับการอบรม 
โ. ครูทีไผานการอบรมน้าความรูຌ 
เปขยายผลกครู฿นรงรียน 
ใ. ด้านินงานตามครงการ 
ไ. สรุปรายงานผลการด้านินงาน 
กส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา 

 
 
 
 

ิม.ย. – ส.ค. ๆเี 
โ กิจกรรมผลิตนวัตกรรมสรรค์สรຌาง 

คนดี 1เ,000 คน 1เ,000 รงรียน 
งบประมาณ 5,เเเ บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : ป็นกิจกรรมทีไ 
มุงนຌน฿หຌครูคิดคຌนละผลิตนวัตกรรม 
ดຌานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
ละสงขຌาประกวดพืไอรับรางวัล 
นวัตกรรมตຌนบบระดับประทศ 

แ. จຌงรงรียน฿หຌครคูิดคຌน ละ
ผลิตนวัตกรรมดຌานการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม  

ิพ.ค.ๆเี 
โ. รวบรวมนวัตกรรมทีไรงรียน 
สงขຌาประกวด สง สพฐ.  

 
ิส.ค.ๆเี 

แ. ครคูิดคຌน ละผลิตนวัตกรรม 
ดຌานการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
โ. สงนวัตกรรมดຌานการพัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม กส้านักงาน 
ขตพื นทีไการศึกษาพืไอขຌารวม 
ประกวด 

 
ิส.ค. ๆเี 

ใ กิจกรรมคายยุวชนคนคุณธรรม  
งบประมาณ ใเ,เเเ บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : ป็นกิจกรรม 
ทีไมุงพัฒนานักรียน฿หຌมีความพอพียง 

กตัญญู ซืไอสัตย์สุจริต  
มีความรับผิดชอบ ละมีอุดมการณ์ 
คุณธรรมละป็นก้าลังส้าคัญ 
฿นการสรຌางครือขายคุณธรรม สพฐ.  
ทีไขຌมขใง 

แ. จຌงรงรียน฿นขຌอ แ  
สงนักรียนขຌาคายยุวชนคน
คุณธรรม 
โ. คัดลือกนักรียนขຌาคาย 
ยุวชนคนคุณธรรม  
จ้านวน แเเ คน 
ใ. สรุปรายงานผลการด้านินงาน 
ออนเลน์ผานวใบเซต์ 

ิมิ.ย. – ส.ค. ๆเี 

แ. สงนักรียนขຌาคายยุวชนคน
คุณธรรม 
โ. นักรียนน้าความรูຌทีไเดຌ 
จากการขຌาคายยุวชนคนคุณธรรม 
เปขยายผล 
ใ. สรุปรายงานผลการด้านินงาน 
กส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา 
 

ิมิ.ย. – ส.ค. ๆเี 
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ทีไ กิจกรรม /ระยะวลา 
รายละอียดการ฿ชຌจายงบประมาณ 

ส านักงานขตพืๅนทีไ รงรียน 
ไ กิจกรรมคืนคุณธรรมสูหຌองรียน  

งบประมาณ แเ,เเเ บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : ป็นกิจกรรม 
ทีไมุงนຌน฿หຌกิดการสรຌางคุณธรรม 
อัตลักษณ์฿นระดับหຌองรียน  
ละ฿หຌนักรียนรวมกันหาวิธีการ 
กຌเข พัฒนาเปสูคุณธรรมอัตลักษณ์ 
ทีไก้าหนดเวຌ 

แ. จຌงรงรียน฿นขຌอ แ  
สงผูຌบริหาร หรือครูขຌารับ 
การอบรมชี จงนวทาง 
การด้านินงานกิจกรรม 
คืนคุณธรรมสูหຌองรียน  
โ. ด้านินการอบรมชี จง 
กิจกรรมคืนคุณธรรมสูหຌองรียน  
ใ. สรุปรายงานผลการด้านินงาน 
ออนเลน์ผานวใบเซต์ 

ิพ.ค. ๆเี 

แ. สงผูຌบริหาร หรือครูขຌาอบรม 
ชี จงนวทางการด้านินงาน 
กิจกรรมคืนคุณธรรมสูหຌองรียน  
โ. ผูຌบริหาร หรือครูน้าความรูຌ 
เปขยายผล฿นรงรียน 
ใ. สรุปรายงานผลการด้านินงาน 
กส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา 
 
 

ิพ.ค. – ส.ค.ๆเี 
5 กิจกรรมครอบครัวทีไสาม  

ิครอบครัวคุณธรรมี  
งบประมาณ แเ,เเเ บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : ป็นกิจกรรม
ประสานความรวมมือระหวางบຌาน 
ละรงรียนอยางนนฟງน 
ปรียบสมือนครอบครัวขนาด฿หญ 
ทีไมีรวมกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
฿หຌทุกคน฿นครอบครัว 

แ. จຌงรงรียน฿นขຌอ แ  
สงผูຌบริหาร หรือครูขຌารับการ
อบรม ชี จงนวทาง 
การด้านินงานกิจกรรม 
ครอบครัวทีไสาม 
โ. ด้านินการอบรมชี จง 
กิจกรรมครอบครัวทีไสาม 
ใ. สรุปรายงานผลการด้านินงาน 
ออนเลน์ผานวใบเซต์ 

ิพ.ค. ๆเี 

แ. สงผูຌบริหาร หรือครูขຌาอบรม 
ชี จงนวทางการด้านินงาน 
กิจกรรมครอบครัวทีไสาม 
โ. ผูຌบริหาร หรือครูน้าความรูຌ 
เปขยายผล฿นรงรียน 
ใ. สรุปรายงานผลการด้านินงาน 
กส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา 
 
 

ิพ.ค. – ส.ค.ๆเี 
6 กิจกรรมนิทศ ก ากับ ติดตาม 

รงรียนคุณธรรม  
งบประมาณ แเเ,เเเ บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : ป็นกิจกรรม 
การก้ากับ ติดตามการด้านินครงการ 
ของรงรียน ดยศึกษานิทศก์ 
ผูຌรับผิดชอบครงการ 

แ. ประสานรงรียนพืไอก้าหนด
ผนการก้ากับ ติดตามครงการ
รงรียนคุณธรรม สพฐ. 
โ. ด้านินการก้ากับ ติดตาม 
ใ. สรุปรายงานผลการด้านินงาน 
ออนเลน์ผานวใบเซต์ 

ิพ.ค. – ส.ค.ๆเี 

แ. รวมวางผนการก้ากับ ติดตาม
ครงการรงรียนคุณธรรม สพฐ. 
กับส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา 
โ. ฿หຌความรวมมือ฿นการก้ากับ  
ติดตามของส้านักงานขตพื นทีไ 
การศึกษา 

ิพ.ค. – ส.ค.ๆเี 
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   ึึ หมายหตุ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาสามารถสรุปรายงานผลการด านินงาน฿นตละ

กิจกรรมเดຌทีไ moralschool.obec.go.th ตัๅงตดือนพฤษภาคม โ56เ  
ป็นตຌนเป 

 

โ. ชองทางการติดตอ 
แ. ส้านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

อาคาร สพฐ.5 ชั น แเ กระทรวงศึกษาธิการ  ถ.ราชด้านินนอก ขตดุสิต กรุงทพมหานคร แเใเเ   
หมายลขทรศัพท์   เโูโ่่5่่่ 

โ. ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธ้ารง หมายลขทรศัพท์ เ่แู็่เโ่9็ 
ใ. ดร.จักรพงษ์ วงค์อຌาย   หมายลขทรศัพท์ เ่ๆูๆ595โแไ 
ไ. ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี   หมายลขทรศัพท์ เ่ๆูโแโเใ็็ 
5. นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์  หมายลขทรศัพท์ เ9เู9เ่5ๆ่ๆ 
ๆ. Facebook: คຌนหาหนຌาพจดຌวยค้าวา     รงรียนคุณธรรม สพฐ. 

ทีไ กิจกรรม /ระยะวลา 
รายละอียดการ฿ชຌจายงบประมาณ 

ส านักงานขตพืๅนทีไ รงรียน 
็ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม 

การสรຌางครือขายละ 
การมีสวนรวมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ  
งบประมาณ แเเ,เเเ บาท 
ค าอธิบายกิจกรรม : ป็นกิจกรรม 
ทีไปຂดอกาส฿หຌผูຌขຌารวมครงการ 
เดຌเปศึกษาดูงานหนวยงาน  
หรือองค์กรตຌนบบดຌานคุณธรรม  
จริยธรรม ละน้าองค์ความรูຌ 
มา฿ชຌ฿นการพัฒนารงรียนตอเป 

แ. จຌงรงรียน฿นขຌอ แ  
สงผูຌบริหาร หรือครูสรຌางครือขาย 
การมีสวนรวมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
หรือหนวยงานอืไนโ 
โ. ด้านินการสรຌางครือขาย 
ใ. สรุปรายงานผลการด้านินงาน 
ออนเลน์ผานวใบเซต์ 
 
 

ิพ.ค. ๆเ ป็นตຌนเปี 

แ. สงผูຌบริหาร หรือครูขຌารวม 
การสรຌางครือขายการมีสวนรวม  
กับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 
 หรือหนวยงานอืไนโ 
โ. ผูຌบริหาร หรือครูน้าความรูຌ 
เปขยายผล฿นรงรียน 
ใ. สรุปรายงานผลการด้านินงาน 
กส้านักงานขตพื นทีไการศึกษา 

 
 ิพ.ค. ๆเ ป็นตຌนเปี 












