มูลนิธิ
จากพระราชกระแสรั บ สั่ ง ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ
พระราชทานให้กับคณะองคมนตรี ในการจัดตั้ง “กองทุนการศึกษา”
เมื่อปี พ.ศ.2555 ทำให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์
ที่ ว่ า “ให้ โ รงเรี ย นสร้ า งคนดี ใ ห้ แ ก่ บ้ า นเมื อ ง” โดย
พระราชทานหลัก3ประการในเรื่องครูและนักเรียน ดังนี้

“ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจ
ต่อเพื่อน ไม่ ให้แข่งขันกัน แต่ ให้แข่งกับตัวเอง และ
ให้ เ ด็ ก ที่ เ รี ย นเก่ ง ช่ ว ยสอนเพื่ อ นที่ เ รี ย นช้ า กว่ า ให้
ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่า
ของความสามัคคี”
เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณงามความดี ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และเพื่อ
ขยายผลโรงเรียนคุณธรรมให้มีจำนวนที่มากขึ้น จึงเป็นที่มาของการ
จัดตั้ง “มูลนิธิยุวสถิรคุณ” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สนิ
ส่วนพระมหากษัตริย์ และมีศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์เกษม
วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธานมูลนิธิฯ โดยมีการดำเนินงานควบคู่
กันไปใน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์จิตวิทยาการ
ศึกษา และ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
วิสัยทัศน์

“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง”
วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพครูให้ตระหนักในหน้าที่ ความสำคัญของอาชีพครู การ
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และเป็นต้นแบบที่ดีงามของ
นักเรียน
- พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม เน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วม และใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ความดีจากการลงมือปฏิบัติจริง
- พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ลดพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียน ส่งเสริม
การสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม
- เพือ่ เฉลิมพระเกียรติฯและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มยส.
การพัฒนาศักยภาพครู เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

1.การประชุ ม เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเชิ ง ลึ ก แก่ ผู้ บ ริ ห ารเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา 

   ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา
2. การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ
3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการความรู้คู่ความดี
4. การพัฒนาโครงงานคุณธรรม (Moral Project)

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ

5. การจัดกิจกรรมค่ายเด็กดีสร้างได้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
6. การจัดกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรม

7. การศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมในภูมิภาคใกล้เคียง      	
8. การศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน (ถ้ามี)

โรงเรียนร่วมกับศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
การลงมือปฏิบัติของโรงเรียนและการนิเทศติดตาม
9. ทุกภาคส่วนในโรงเรียนร่วมกันลงมือปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรม
10 	การนิเทศอาสาติดตามเสริมหนุน จำนวน 4 ครั้ง/ปี

การรายงานความก้าวหน้า

11. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารรายงานความก้าวหน้า
โครงการ “Progress Report” ระยะที่ 1      	
12. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารรายงานความก้าวหน้า
โครงการ “Progress Report” ระยะที่ 2           
13. การสังเคราะห์ และถอดบทเรียน
14 การประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ขั้นตอน
การพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม
จริยธรรม

2.

ระดมสมองค้นหา
“คุณธรรมเป้าหมาย” และกำหนด
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของคุณธรรม
เป้าหมายเรื่องนั้น ชึ่งรวมเรียกว่า
“คุณธรรมอัตลักษณ์”

4.
มีการนิเทศติดตาม

ให้คำปรึกษาหารือ
อย่างเป็นกัลยาณมิตร
เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน
ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคี
เกิดการสร้างทีมงาน

1.
ประชุมสร้างความเข้าใจ

และสมัครใจร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

3.
กำหนดแผนปฏิบัติงาน

โดยใช้
“โครงงานคุณธรรม” เป็นเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความดี  
ซึ่งต้องเป็นโครงงานคุณธรรม
ที่เด็กคิด เด็กเลือก เด็กทำ
และลงมือปฏิบัติจริง
อย่างเต็มที่

5.
ประเมินผลสำเร็จ

ของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
คือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ในโรงเรียนลดลง และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ในโรงเรียน
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
โรงเรียนคุณธรรม
จริยธรรม
1.
มีกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2.
มีกลไกและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือ
3.
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น

ช ว ย กั น ส ร า ง ค น ดี ใ ห บ า น เ มื อ ง

“…คนที่มีระเบียบวินัยนั้น
เปนผูที่เขมแข็ง เปนผูที่หวังดีตอตนเอง
เปนผูที่จะมีความสำเร็จในอนาคต
การปฏิบัติดวยความมีระเบียบมีวินัย
การปฏิบัตินั้นสำเร็จ…”

มูลนิธ�ยุวสถิรคุณ

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2524

4.

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ในโรงเรียนลดน้อยลง

5.
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน
6.
มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
7.
เป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

ศูนยโรงเรียนคุณธรรม

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
มูลนิธิยุวสถิรคุณ (ศูนยโรงเรียนคุณธรรม)
เลขที่ 214 ถนน นครสวรรค แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท 02-282-0024 ตอ 114 หรือ 115 โทรสาร 02-282-0244

