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การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูและนักเรียนแกนน า 

ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

คือเป้าหมายในการสร้างคนดีให้บ้านเมือง 
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โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  ตั้งอยู่เลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ต าบลจันทนิมิต  อ าเภอเมือง
จันทบุรี  จ ังหว ัดจ ันทบ ุร ี รห ัส ไปรษณีย ์ 22000 โทรศ ัพท ์ 039-311-038          
039-311-360 โทรสาร 039-315-575  E-mail :  sm_school@hotmail.com  website :  
http://www. sm.ac.th   

 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี เป็นโรงเรียน
สหศึกษาในสภาการศึกษาคาทอลิก แห่งประเทศไทย ขึ้นกับส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 โรงเรียนก่อตั้งมาตั้งแต่ เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2491 ปัจจุบันเปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน
นักเรียนทั้งสิ้น 3,546 คน จ านวนครู 228  คน 
 ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อ านวยการคนปัจจุบัน ซิสเตอร์ ดร.ล ายงค์  อุ้นวุ้น  
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาปรัชญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย     
เซเวียร์ ประเทศฟิลิปปินส์  ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ตั้งแต่วันที่ 
1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ถึงปัจจุบัน 

โรงเรียนมุ่งมั่นจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พระสังฆราช ลัมแบรต์ เดอ ลา 
ม็อต ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี โดยถือเอาปณิธานแห่งเจตนารมณ์ของท่าน
มาเป็นกรอบในการด าเนินงานของโรงเรียนด้วยปรัชญาที่ว่า “คุณธรรมน าการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม” และภายใต้ปรัชญานี้ โรงเรียนมุ่งเน้นหลักการด าเนินงาน
ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ หนึ่งภารกิจด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีให้
บ้านเมือง สองภารกิจ  ด้านวิชาการ และสามภารกิจด้านการวางรากฐานการด าเนิน
ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงให้แก่นักเรียน 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสตรมีารดาพิทักษ ์

mailto:sm@sm.ac.th


 

 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู ให้ตระหนักในหน้าที่ความส าคัญของอาชีพครู สร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน และเป็นต้นแบบที่ดีของนักเรียน 

2. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พ่ึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน 

3. เพ่ือพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของบุคลากรและนักเรียน ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน

ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือเป้าหมายการสร้างคนดีสู่สังคม 

4. เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ              
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม 
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โรงเรียนมีแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ให้สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษาคุณธรรมของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

1.  โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก   
ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เป็นมาตรฐาน   
ที่ 5 กระบวนการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม มี 5 ตัวชี้วัด  

2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเป็นแผนระยะยาว และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีในการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
สถานศึกษา 

3.  ประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการด าเนินงานโรงเรียนคุณ 

4.  ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานอย่างมีขั้นตอนเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือการ
ด าเนินการมีประสิทธิภาพน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม เพ่ือวางแผนการลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรม และประเมินผล 

6. ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆเพ่ือน าผลการประเมินมา
พัฒนาการปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล 

 

แนวปฏิบัติในการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม  

ก. ด้านการบริหารจัดการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานยุทธศาสตร์
และพันธกิจของสถานศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรครอบคลุม    
ทั้ง 4 ด้าน คือ 

1. ศาสนา  ความเชื่อและ หลักศีลธรรม ตลอดจนลัทธิพิธีที่กระท าตามความเชื่อนั้น ๆ 

โรงเรียนได้ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามศาสนาดังนี้ 

คริสตศาสนา พุทธศาสนา 
1. โครงการพัฒนาเด็กและเยาชนใน
โรงเรียนให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณต์าม        
จิตตารมณ์ของพระสังฆราชลัมแบรต์ 
เดอลา ม็อต  
- กิจกรรมองค์กรคาทอลิกในโรงเรียน 
- กิจกรรมเรียนรู้คริสตศาสนา 
- กิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 
- กิจกรรมร าลึกถึงพระสังฆราช     
   ลัมแบรต์ เดอ ลา ม็อต  
- กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและนักเรียน   
   คาทอลิก 
- กิจกรรมพระวาจาน าชีวิต 
- กิจกรรมเมตตาจิตสู่ชุมชน 
2. โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ของ     
     สถานศึกษา 
- กิจกรรมวันเกิดแม่พระ 
- กิจกรรมมหาพรต น ารักสู่น้อง 
3. โครงการทุนลูกพ่อลัมแบรต ์

1. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจ
ทางพระพทุธศาสนา 
- กิจกรรมเรียน- สอบธรรมศึกษาของครู
และนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 6 - ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6  
- กิจกรรมฟังธรรมน าชีวิตของครูและ
นักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
- กิจกรรมท าบุญตักบาตร 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมพัฒนาจิต 

 

ข. ด้านการจัดกิจกรรม 
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1. ศาสนา   

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1


2.  วิถีไทย  หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย วิถีไทยจึง

เป็นแหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย      

การประพฤติ ปฏิบัติ การศึกษาอบรม และการสืบทอดวัฒนธรรมจากอดีตจนถึง

ปัจจุบัน โรงเรียนได้ด าเนินงาน/กิจกรรม ดังนี้ 

2.1 โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย 

- กิจกรรมวันสงกรานต์ 

- กิจกรรมวันลอยกระทง 

2.2 โครงการส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 

- กิจกรรมสวมใส่ผ้าไทยของครูและนักเรียน 

- กิจกรรมวันไหว้ครู 

- กิจกรรมวันแม่ 

- กิจกรรมฉลองศาสนนาม 

- กิจกรรมน้อมจิตวันทาบูชาครู 

- กิจกรรมถวายพระพร 

2.3 โครงการอนุรักษ์หัตกรรมพื้นบ้านเสื่อจันทบูร 

- กิจกรรมทอเสื่อ  

- กิจกรรมการเรียนรู้การทอเสื่อ 

2.4  โครงการสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

2.5  ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต าบลจันทนิมิต 

2.6  ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
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2. วิถีไทย   



3.  คุณธรรมอัตลักษณ์  เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างคนดีให้บ้านเมือง

ประกอบด้วยคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ซึ่งเกิดจากที่ประชุม) โรงเรียนได้ด าเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ต้องการให้เกิด 

2. ค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย 
    3. จัดกลุ่มคุณธรรมเป้าหมาย 

4. จัดล าดับความส าคัญของคุณธรรมเป้าหมาย ก าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 

5. ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ข้อปฏิบัติ 
6. ก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและประกาศ  

ให้ สาธารณชนรับทราบ 

7. จัดท าโครงงานคุณธรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ 

8. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ ปีการศึกษา 2562 

คุณธรรม 
เป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

ความมีระเบียบวินัย 1. เดินชิดขวา 1. เดินชิดขวา 1. เดินชิดขวา 

ความรับผิดชอบ 

2. ตรงต่อเวลา 2. ตรงต่อเวลา 2. พับขยะให้เล็กและ 
   ทิ้งถูกที่ 

3. พับขยะให้เล็ก    
   และทิ้งถูกที ่

3. พับขยะให้เล็กและ 
   ทิ้งถูกที่ 

3. ใช้ถุงผ้าลดปัญหา 
    โลกร้อน 

4. ใช้ถุงผ้าลดปัญหา 
     โลกร้อน 

4. ใช้ถุงผ้าลดปัญหา 
     โลกร้อน 

4. หยุดยืนตรงเพื่อ
หลักทางให้ผู้ใหญ่และ
ท าความเคารพ 

ความมีสมัมาคารวะ 5. ยิ้มไหว้ทักทายกัน 5. ยิ้มไหว้ทักทายกัน  
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3.  คุณธรรมอัตลักษณ์ 



4. จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ  

    จิตอาสา หมายถึง จิตที่ตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน รู้จักเอาใจใส่
เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม ละอายต่อสิ่งผิด จะเป็นการช่วยลดปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น
ในสังคม เน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ      
มีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
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4.1 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม   เป็นกิจกรรมเพ่ือผลักดันกระบวนการ
หล่อหลอมให้ครูและนักเรียนมีจิตสาธารณะ เป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมรับใช้
ครอบครัว ชุมชน และสังคม  อีกทั้งยังสะท้อนภาพของโรงเรียนเป็นแหล่งทรัพยากร
ที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ การช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันของสถานศึกษา มีกิจกรรมดังนี ้

4.1.1 ตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงานบุญ 
4.1.2 น าอาหารไปเลี้ยงคนชราและเด็กก าพร้าที่สถานสงเคราะห์ 
4.1.3 ช่วยเหลืองานบริการในชุมชน 
4.1.4 เป็นมัคคุเทศก์น้อยประจ าชุมชน 
4.1.5 ถักหมวกให้ผู้ป่วยมะเร็ง 

4. จิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 
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4.2 กิจกรรมจิตอาสาด้านการศึกษา  เพ่ือสร้างส านึกที่ดีในการสร้าง           
จิตสาธารณะให้ครูและนักเรียน มีส่วนร่วมพัฒนาวิถีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ของชุมชนด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษา ให้ทุกคนได้รับโอกาส สามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมี
ความสุขในการเรียนรู้ มีกิจกรรมดังนี้ 

4.2.1 สอนนักเรียนในชุมชน 
4.2.2 จัดหมวดหมู่หนังสือและพัฒนาห้องสมุดชุมชน 
4.2.3 พ่ีสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
4.2.4 สอนงานศิลป์สร้างสรรค์แบ่งปันชุมชน 
๔.๒.๕ สร้างสื่อเรียนรู้สู่น้องห่างไกลในชนบท 

4.3 กิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนรู้

รักษ์สิ่งแวดล้อม ห่วงใยโลก มีความตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมาเรื่อง

สิ่ งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน และช่วยกันดูแลธรรมชาติ  รับผิดชอบ              

ยอมเสียสละความสะดวกสบายบางอย่างออกไป ฝึกวินัยการกิน การอยู่ การใช้        

มีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกันในสังคม  

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้มีจิตสัมพันธ์กับธรรมชาติ และ

พร้อมจะดูแลธรรมชาติดุจดั่งบ้านของตนเอง มีกิจกรรมดังนี้ 

  4.3.1 ท าความสะอาดวัด 
  4.3.2 ปลูกป่าสู่ธรรมชาติเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว คนละ 10 ต้นต่อป ี
  4.3.3 สร้างบ้านปลาร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
  4.3.4 สร้างอีแปะที่อยู่อาศัยของหอยนางรมร่วมกับศูนย์ศึกษา 
                       การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 
 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

นักเรียนยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม  

ปฏิบัตตินตามคุณธรรมเป้าหมายทีโ่รงเรียนก าหนด 

และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
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