
แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ หลักนิติธรรม 
และช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ค.ศ 2030 

มาใช้ในการท าโครงงานคุณธรรม เรื่อง “สตรีมารดาฯร่วมด้วยช่วยกัน” 
ตามคุณธรรมเป้าหมาย เร่ือง ความรับผิดชอบ  พฤติกรรมเชิงบวก  ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

เงื่อนไขสู่ความพอเพียง 

เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม 

- - ขั้นตอนและรายละเอียดในการท าโครงงาน 

- - จ านวนสมาชิกและหน้าที่ของสมาชิกในการท าโครงงาน  

- - กิจกรรมที่ครูจะเข้าร่วมทั้งในและนอกโรงเรียน 

- - วิธีการประเมินและการรายงานผลการท างาน 

- - รูปแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมครู 

- - อุปกรณ์ในการท าผังโครงงาน  

- - เอกสารที่ใช้การออกแบบประเมินพฤติกรรมครูแต่ละสายชัน้ 

- - ความรับผิดชอบ 

- - ความซื่อสัตย ์

- - ความอดทน 

- - ตรงต่อเวลา 

 

3 หลักการสู่ความพอเพียง 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

1.ขั้นตอนการท าโครงงานให้สอดคล้องกับ

กระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมของ

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธยิุวสถิรคุณ 

1.กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม

หน่วยงานต้นสังกัดให้ยึดรูปแบบของศูนย์

โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

1.ศึกษารูปแบบการพฒันาโรงเรียน

คุณธรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม 

มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

2.จ านวนครูท าโครงงานสตรีมารดาฯร่วม

ด้วยช่วยกันสายชั้นละ 3-5 คน 

 

2.ให้ครูส ารวจพฤติกรรมที่ครูเข้าร่วม

โครงงานสตรีมารดาฯร่วมด้วยชว่ยกัน          

ในสายชั้นทีต่นเองสังกัด 

2. ส ารวจและแบง่หน้าที่ครูในแต่ละ

สายชัน้ในการท าโครงงานสตรีมารดาฯ

ร่วมด้วยช่วยกัน           

3. หน้าที่ของสมาชิกในการท าโครงงาน        

แต่ละคนเหมาะสมกับภารงานทีร่ับผิดชอบ

ในปัจจุบนั 

4. เป็นการลดภาระงานของคร ู 4. ส ารวจภารงานและศักยภาพของครู

แต่ละคนก่อนมอบหมายหนา้ที่และภาร

งาน 

4.กิจกรรมที่ครูจะเข้าร่วมทั้งในและนอก

โรงเรียนเป็นกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน

ของโรงเรียนหรือตามที่ผู้บริหารก าหนด 

4. เพื่อให้ครูได้รับทราบว่ากิจกรรม          

ที่ตนเองต้องเข้าร่วมและปฏบิัติ           

มีกิจกรรมอะไรบ้าง 

4.ก าหนดกิจกรรมที่ครูต้องเช้าร่วมและ

ประกาศให้ครูทุกคนทราบก่อนล่วงหน้า 

5.รูปแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

พฤติกรรมครูให้แต่ละคร้ังเพียงระบุว่าเข้า

ร่วมและไม่เข้าร่วมพร้อมบอกเหตุผล 

5.เพื่อน าผลภาพรวมทั้งโรงเรียนมาสรปุ

เป็นร้อยละในการเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม

กิจกรรม 

 

5.อธิบายขั้นตอนในการใช้เครื่องมือให้

ทุกคนทราบก่อนลงมือปฏิบัตงิาน 



สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

 - ใช้กระดาษออกแบบ

เครื่องมือในการ

ตรวจเช็คประเมิน

พฤติกรรมครูเป็นช่วงชั้น

เป็นการประหยัด

กระดาษจาก 15 แผ่น

ลดลงเหลือ 7 แผ่นท าให้

ประหยัดงบประมาณ

ของโรงเรียน 

- ครูที่รับผิดชอบ

โครงงาน“สตรีมารดาฯ

ร่วมด้วยช่วยกัน” มา

จากทุกสายชั้น ท าให้ครู

มีความรักความสามัคคี

กันในการท างานร่วมกัน 

- มีกฎระเบียบเป็นที่

ประจักษ์ มีกลไกการ

ก ากับดูแลที่เป็นธรรม 

เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

ที่เก่ียวข้อง 

การใช้กระดาษอย่าง

ประหยัดและคุ้มค่าเป็น

การรักษาทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ 

การท าโครงงาน  “สตรี
มารดาฯร่วมด้วย
ช่วยกัน” เป็นวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ปฏิบัติ
ติดต่อกันมา 
 

 

การด าเนินงานโครงงานคุณธรรมเรื่อง “สตรีมารดาฯร่วมด้วยช่วยกัน” 
คุณธรรมเป้าหมาย เรื่อง ความรับผิดชอบ  พฤติกรรมเชิงบวก  ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 
เป้าหมายที่ (SDGs) เป้าหมายย่อย (Targets) 

 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภค
และผลิตที่ยั่งยืน 

12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573 

10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่าง
ประเทศ 

10.3 สร้างหลักประกันว่าจะมีโอกาสที่เท่าเทียมและลด
ความไม่เสมอภาคของผลลัพธ์ รวมถึงโดยการขจัด
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เลือกปฏิบัติ และ
ส่งเสริมการออกกฎหมาย นโยบาย และการกระทา ที่
เหมาะสมในเรื่องนี้ 

16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ
ยุติธรรม และสร้างสถาบัน  

16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ 
และโปร่งใสในทุกระดับ 
16.7 สร้างหลักประกันว่าจะมีกระบวนการตัดสินใจที่มี
ความรับผิดชอบ ครอบคลุม มีส่วนร่วม และมีความเป็น
ตัวแทนที่ดี ในทุกระดับการตัดสินใจ  
 



แนวทางการด าเนินงานโครงงานคุณธรรมเรื่อง “สตรีมารดาฯร่วมด้วยช่วยกัน” 
คุณธรรมเป้าหมาย เรื่อง ความรับผิดชอบ  พฤติกรรมเชิงบวก  ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 

ใช้หลักนิติธรรม ( Rule of Law : Rol ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 คณะกรรมการด าเนินงานโครงงานคุณธรรมเรื่อง “สตรีมารดาฯร่วมด้วยช่วยกัน” โดยใช้หลักนิติธรรม

ดังนี้ 

RoL 1 : มีการออกกฎและกติกา ที่เป็นธรรม 
ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนร่วมคิด 

-  ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูทุกคนในโรงเรียน 
- คณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบพฤติกรรมเชิงบวก เรื่อง ครูมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน   
   ซึ่งมาจากตัวแทนของสายชั้นทุกสายชั้นและทีมพิเศษ 

กระบวนการ 
 - ผู้อ านวยการโรงเรียนและครูร่วมกันท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การให้ครูมาร่วมกิจกรรมของ  
            โรงเรียน ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง 
 - คณะกรรมการด าเนินงาน ประชุมเพ่ือระดมความคิดในการใช้โครงงานคุณธรรมมาเป็น  
             เครื่องมือในการแก้ปัญหา  สร้างคนดีให้บ้านเมือง 

- คณะกรรมการด าเนินงานประชุมเพ่ือระดมความคิด สร้างเครื่องมือในการประเมินพฤติกรรม  
   ครู และประเมินผลตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเครื่องมือ  สรุปเป็นภาพรวมระดับช่วงชั้น  
   และระดับโรงเรียน เมื่อจบกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

 ผลลัพธ์ 
  - กฎและกติกามีความเป็นธรรม เพราะมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูทุกคนได้ร่วมกิจกรรม 
                       ทุกกิจกรรมที่โรงเรียน ชุมชน จัดขึน้เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่มครู   
                       และชุมชน 
  - การออกกฎและกติกา บทลงโทษครูที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเหมาะสมกับครูทุกคน 
  - ครูทุกคนยอมรับตามกฎกติกาท่ีก าหนด 
 
RoL 2 : มีการออกกฎและกติกา ที่เป็นธรรม 

ผู้สร้างการับรู้ 
 - ผู้อ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงาน ที่รับผิดชอบพฤติกรรมเชิงบวก เรื่อง ร่วมกิจกรรม  
            ของโรงเรียน 
 
 



กระบวนการ 
 - ประกาศชี้แจงในการประชุมครูประจ าเดือน วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องโสตทัศน              
             ทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 
 - คณะกรรมการระดับสายชั้นทุกสายชั้นชี้แจงให้เพ่ือนครูในสายชั้นรับทราบ 
ผลลัพธ์ 
 - ผู้บริหารและครูทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกา ได้รับทราบและยอมรับกฎกติกาที่เกิด  
             จากข้อตกลงร่วมกัน 
 - ผู้บริหารและครูทุกคนได้เข้าร่วมในกระบวนการก าหนดกฎกติกา ได้รับการชี้แจงถึงกฎและ  
            กติกา จนเข้าใจเหตุผลกฎและกติกา ผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนถ้ามีการฝ่าฝืน จะมีมาตรการส่งเสริม  
            พฤติกรรมเชิงบวก 

RoL 3 : มีการบังคับใช้กฎและกติกา อย่างไม่เลือกปฏิบัติ 
 ผู้บังคับใช้และผู้ตรวจสอบ 
  - มีคณะท างานที่มาจากการคัดเลือกด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของครูที่รับผิดชอบ 
  - ผู้อ านวยการโรงเรียนและกรรมการระดับสายชั้นเป็นผู้ตรวจสอบการบังคับใช้ 
  - ครูทุกคนเป็นผู้บังคับใช้กฎและกติกา 
 กระบวนการ 
  - ผู้อ านวยการด าเนินการตรวจสอบตามข้ันตอนการบังคับใช้กฎและกติกา 

- คณะท างานด าเนินการตามขั้นตอนการบังคับใช้กฎและกติกา 
  - มีการจัดท าโครงงานคุณธรรมเรื่อง  สตรีมารดาฯร่วมด้วยช่วยกัน ปลูกฝังให้คณะครูรู้จักสิทธิ  
                       และหน้าที่ของตนเอง มีจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เคารพกฎและกติกา              
                       ของโรงเรียน  
                     - ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นนิสัยและ  
                        เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน 
 ผลลัพธ์ 
  - มีการประเมินพฤติกรรมครูอย่างต่อเนื่องท าให้จ านวนครูที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมลดลง 
  - ครูเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและ  
                       ท้องถิ่นของตนเองในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

– ครูมีนิสัยเป็นผู้ให้ มีจิติอาสาเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
- ท าให้กิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนประสบผลส าเร็จเพราะมีจ านวนคนในการปฏิบัติหน้าที่   
  ครบทุกส่วน 
- ในชุมชนและท้องถิ่นชื่นชมโรงเรียนที่ครูเป็นผู้มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรม และปฏิบัติหน้าที่    
   ต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี   


