- ครูได้รูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นาไปเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
5. ปัจจัยไปสู่ความสาเร็จ
การนิเทศติดตามจากนิเทศ
อาสาจากมูลนิธิยุวสถรคุณ
และคณะนิเทศจาก
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ได้ให้
คาแนะนาแนวทางในการทาโครงงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
6.บทเรียนที่ได้รับ ( Lesson Learned )ครูได้นวัตกรรมในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนและนักเรียนทาได้ตาม
ศักยภาพ รู้จักการเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี การทางานเป็นทีมโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทา ทาให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจ
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลทีไ่ ด้รับ
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ เว๊บต์
ไซต์ของโรงเรียน www.phyathai.ac.th
-เป็นตัวแทนกลุ่มทวาราวดีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนสายน้าทิพย์ ระหว่าง วันที่ 18 –
19 สิงหาคม 2560
-นาเสนองานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับเขต
ตรวจราชการส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร และเขต
ตรวจราชการที่ 1 ที่โรงแรมอเวนา กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ 10 – 11 กันยายน 2560

-นาเสนองานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาเสนอผลการดาเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับประเทศ ที่โรงแรมอเวนา
กรุงเทพมหานคร
-วันที่ 20 มิถุนายน 2561
นาเสนองานโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ต่อคณะผู้บริหาร
ศึกษานิเทศก์ และทีมเคลื่อนที่
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
คณะกรรมการประเมิน
โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว
คณะกรรมการเก็บข้อมูลวิจัย
-นาเสนอนวัตกรรมโครงงาน
สร้างคนเยาวชนคุณธรรม
(Moral to youth , Good
leads project ) ในวาระ
การประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2561 ของสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย ระหว่างวันที่ 2-3
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์
8. เงื่อนไขความสาเร็จ การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
( Project Based Learning ) ทาให้ค้นพบว่าเหมาะสมกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 นักเรียนสามารถค้นหาปัญหา สาเหตุ
และวิธีแก้ไขปัญหา แล้วลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1 – 3 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพครูผู้สอนต้องชวน
คิดชวนทา

นวัตกรรมโครงงานสร้างคนเยาวชนคุณธรรม
( Moral to youth , Good leads project )

นางแววนภา กาญจนาวดี
ตาแหน่งครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ
โรงเรียนพญาไท
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

1. ความสาคัญของผลงานนวัตกรรม
เหตุผลที่เกิดจากแรงบันดาลใจความจาเป็น ปัญหาหรือความ
ต้องการที่จัดทาผลงานนวัตกรรม
* พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตรมีพระราชประสงค์ว่า“ ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง ”
* พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้าง
พื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3. มีงานททา – มี
อาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี
* พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542
* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
* แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579
* ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้สารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับสถานการณ์สถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย ปี 2559
พบว่า เยาวชนไทยยังขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีระเบียบวินัย
ด้วยเหตุนี้นวัตกรรมโครงงานสร้างคนเยาวชนคุณธรรม
(Moral to youth , Good leads project ) จึง เป็นนวัตกรรม
หนึ่งที่ได้ออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(Project Based Learning) โดยใช้สถานการณ์ปัญหาที่นักเรียน
ค้นพบและต้องการแก้ไขเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้การ
แก้ไขปัญหาด้วยการทาโครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็น
คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
แนวคิดหลักการสาคัญ ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการที่นามาใช้ในการ
ออกแบบ
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้
กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไว้ 8 ประการ

2. ศึกษาทฤษฎีเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)
ของสกินเนอร์
3. ศึกษาทฤษฏีพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิร์ก

4. ศึกษารูปแบบวงจรคุณภาพ (PDCA)
5. ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based
Learning)
2. จุดประสงค์และเป้าหมาย
1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม

4. ผลการดาเนินงาน
ผลที่เกิดขึ้นกับครู ครูได้รูปแบบการ
พัฒ นาคุณ ธรรม จริย ธรรมส าหรั บ
นักเรียน ได้บทเรียน องค์ความรู้ และ
แนวปฏิบัติที่ดี
ผลที่เ กิดขึ้นกับโรงเรียน โรงเรีย น
ผ่ า นการพิ จ ารณาให้ เ ป็ น โรงเรี ย น
คุณธรรม สพฐ. ระดับยอดเยี่ยม ได้รับยกย่องให้เป็นโรงเรียน
ต้นแบบ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจาปีงบประมาณ 2560
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. เพื่อให้นักเรียนนาคุณธรรมไปปฏิบัติใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม นาไปสู่การพัฒนา
พฤติกรรมที่พึง ประสงค์อย่างยัง่ ยืน
กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 จานวน 32 คน
3. กระบวนการผลิตนวัตกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ
* นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมมีการพัฒนาทักษะการคิด
ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย น นั ก เรี ย นมี ก า รพั ฒ นาตนเอง ตา ม
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนทางานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เป็นผู้นาผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา

* นักเรียน วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี

