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  ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา : นางนงลักษณ์  ธนากุลโรจน์



คำ�นำ�ของผู้เขียน
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	 6	 ขั้นตอนจ�กโรงเรียนคุณธรรม	 ได้นำ�ไปประยุกต์เป็น	 6	 ขั้นตอน																
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บทที่ 1

ความรู้คู่คุณธรรม
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ประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์

1.		 ก�รฟื้นฟูและบูรณะบ้�นเมือง	(ร.	1-2-3)

2.		 ก�รเปิดคว�มสัมพันธ์กับต่�งประเทศ	(ร.3-4-5)

3.		 ก�รรักษ�เอกร�ชให้พ้นภัยจักรวรรดินิยม	(ร.4-5-6)

4.		 ก�รเข้�สู่ประช�คมโลกบนคว�มเสมอภ�ค	(ร.6)

5.		 ก�รเปลี่ยนแปลงระบอบก�รปกครองประเทศ	(ร.7)

6.		 ก�รกู้ช�ติในสมัยสงคร�มโลกครั้งที่	2	(ร.8)

7.		 ก�รพัฒน�เศรษฐกิจภ�ยใต้ทุนนิยมโลก�ภิวัฒน์	(ร.9)
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อัตลักษณ์ชาวสยาม : หรรษา – อารี

	 สังฆร�ชป�ล�ลกัวซ์ในหนังสือ	 “เล่�เรื่องกรุงสย�ม”	 	 ได้บรรย�ยคุณลักษณะและนิสัยของ									

ช�วสย�มในภ�พรวมว่�

“......อัธย�ศัยอันอ่อนโยนและมีมนุษยธรรม	

ผู้เย�ว์เอ�ใจใส่ให้คว�มเค�รพและปรนนิบัติวัฏฐ�กม�รด�เป็นอันดี

บ้�นเรือน	เสื้อผ้�	และร่�งก�ยสะอ�ดหมดจดไปเสียทั้งสิ้น

คนไทยสุภ�พ		มีอ�รยวิสัย		ร่�เริง	ยึดมั่นในพระพุทธศ�สน�”
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ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 กับการศึกษาเพื่อสร้างชาติ

	 ระยะแรกอ�ศัยผู้เชี่ยวช�ญฝรั่งจัดระบบบริห�รกระทรวง	ทบวง	กรม	ที่ทรงสร้�งขึ้น

	 ต่อม�ทรงส่งคนไทยไปเรียนและดูง�นต่�งประเทศเพื่อกลับม�ทำ�ง�นในกระทรวง	ทบวง	กรม	

ต่�งๆ	เหล่�นั้น

             “เพราะฉะนั้นเราจึงได้ตักเตือนนักเรียนเหล่านั้นว่าให้พึงนึกในใจไว้ว่า  เราไม่ได้

มาเรียนจะเป็นฝรั่ง  เราเรียนเพื่อจะเป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง”

                             (พระราชหัตถเลขา ล้นเกล้า ร.5 พ.ศ.2440)
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ความรู้กับคุณธรรมจะต้องเป็นเรื่องเดียวกัน

“ให้มีคว�มวิตกไปว่�			เด็กชั้นหลังจะห่�งเหินจ�กศ�สน�จนเลยกล�ย

เปนคนไม่มีธรรมในใจม�กขึ้น...

คนที่ไม่มีธรรมเปนเครื่องดำ�เนินต�ม		คงจะหันไปท�งทุจริตโดยม�ก

ถ้�รู้น้อยก็โกงไม่ใคร่คล่อง		ฤ	�โกงไม่สนิท

ถ้�รู้ม�กก็โกงคล่องขึ้นและโกงพิสด�รม�กขึ้น

ก�รที่หัดให้รู้อ่�นอักขรวิธี		ไม่เปนเครื่องฝึกหัดให้คนดีแลคนชั่ว	เปนแต่

ได้วิธีสำ�หรับจะเรียนคว�มดีคว�มชั่วได้คล่องขึ้น

(พระราชหัตถเลขา  ล้นเกล้า ร.5 พ.ศ.2441)
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พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่นิสิตจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

5	กรกฎ�คม	2505

  “...ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น 

   ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็น

   สำาคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่อง

   กำาหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้า...”
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พระบรมราโชวาท

(พระร�ชท�นเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำ�ปี	2530)

“เด็กๆนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว

ยังต้องหัดทำาการงานและทำาความดีด้วย

เพราะการทำางานจะช่วยให้มีความสามารถ

มีความขยันอดทน  พึ่งตนเองได้

และการทำาดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ

ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกตำ่า”

							(จ�กหนังสือ	“คำ�พ่อสอน”	เล่ม	1	หน้�	16)
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บทที่ 2

เครื่องตัดสินคุณธรรม
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คุณธรรม

	 คุณธรรม		คือ	สิ่งกำ�กับจิตใจให้ปร�กฏเป็นพฤติกรรม	(คำ�พูด-ก�รกระทำ�)	ที่สังคมตัดสินได้ว่�

ว�งอยู่บนคว�มดี-คว�มจริง-คว�มง�ม

ความดี

        ความจริง          ความงาม
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เครื่องตัดสินคุณธรรม

1. ศ�สน�

2. จริยธรรม

3. นิติธรรม

4. ธรรม�ภิบ�ล

5. คุณธรรมในครอบครัว

6. กฎเกณฑ์สังคม
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ศาสนธรรม

1. ศ�สน�ท�งก�รของไทย	5	ศ�สน�

	 (พุทธ-อิสล�ม-คริสต์-ซิกส์-ฮินดู)

2. อุดมก�รณ์และพิธีกรรมต่�งกันออกไป

3. หลักศ�สนธรรมที่คล้�ยคลึงกัน	3	ข้อ

-	 ยึดมั่นในคว�มสัตย์คว�มจริง

-	 ยกย่องในคุณค่�ของคว�มเป็นมนุษย์

-	 ปร�รถน�คว�มรัก	คว�มเมตต�แก่กันและกัน
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หน้าที่ของผู้บริหารต่อการส่งเสริมศาสนา

1. ปฏิบัติต�มศ�สนธรรมจนเป็นแบบอย่�งได้		

2. สนับสนุนก�รศึกษ�และก�รปฏิบัติของสม�ชิกในองค์กร

3. กำ�หนดให้ก�รเผยแพร่ศ�สนธรรมเป็นกิจกรรมหน่ึงของ	CSR	 (Corporate	Social	

Responsibility)	ขององค์กร
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จริยธรรม

	 	 	 จริยธรรมเป็นเครื่องกำ�หนดคว�มประพฤติท่ีฆร�ว�สบัญญัติขึ้นเพื่อให้สม�ชิกปฏิบัติเพื่อ

คว�มเป็นปกติสุขและเพื่อศักดิ์ศรีของมวลสม�ชิก

1. จริยธรรมทั่วไป

2. จริยธรรมเฉพ�ะวิช�ชีพ	(จรรย�บรรณ)
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หน้าที่ของผู้บริหารต่อการส่งเสริมจริยธรรม

1.		 ออกนโยบ�ยให้มีก�รบัญญัติจริยธรรมทั่วไปสำ�หรับองค์กรของตน

2.		 ส่งเสริมให้มีก�รกำ�หนด	/	และปฏิบัติต�มจรรย�บรรณวิช�ชีพสำ�หรับผู้ปฏิบัติง�น

ในหน้�ที่ด้�นต่�งๆในองค์กร

3.		 มีม�ตรก�รส่งเสริมสนับสนุนสำ�หรับผู้ประพฤติดี	 ประพฤติชอบ	และม�ตรก�ร

ลงโทษผู้ละเมิด
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นิติธรรม

	 	 	 นิติธรรมคือหลักกฎหม�ยและข้อบังคับซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐเพื่อให้ก�รบริห�รบ้�นเมือง

เป็นไปด้วยคว�มเที่ยงธรรม				ปร�ศจ�กก�รเอ�รัดเอ�เปรียบและเพื่อคว�มมีสันติสุข	
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หน้าที่ของผู้บริหารต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

1.	 ผูบ้รหิ�รตอ้งประพฤตใิหป้ระจกัษว์�่ตนเค�รพกฎหม�ย	ปฏบิตัติ�มกฎหม�ย		และ

อยู่ใต้กฎหม�ย	เช่นเดียวกับทุกคน

2.	 ผู้บริห�รต้องรับผิดชอบที่จะให้องค์กรของตนอยู่ในกรอบของกฎหม�ย
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ธรรมาภิบาล

หลักธรรม�ภิบ�ลเป็นเครื่องมือที่กำ�หนดคว�มสัมพันธ์ในระดับชั้นต่�งๆ

ขององค์กรหรือหน่วยง�นทุกประเภท		เพื่อให้องค์กรหรือหน่วยง�นเกิดคว�ม

มั่นคงและยั่งยืน	โดยเน้นเป้�หม�ยที่ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	และโดยเน้น

กลไกของก�รบริห�รที่คว�มโปร่งใสและมีระบบตรวจสอบที่เชื่อมั่นได้
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โครงสร้างธรรมาภิบาล

ระดับที่	1		 เจ้�ของ	:	กำ�หนดวัตถุประสงค์ของก�รจัดตั้งองค์กร

ระดับที่	2		 คณะกรรมก�รนโยบ�ย	:	แปลงวัตถุประสงค์เป็นนโยบ�ยหลักขององค์กร

ระดับที่	3		 ผูบ้รหิ�ร	:	แปลงนโยบ�ยหลกัขององคก์รเปน็แผนและยทุธศ�สตรข์องก�รบรหิ�รองคก์ร	

และบริห�รองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์

ระดับที่	4		 ผู้ปฏิบัติ	:	ปฏิบัติต�มแผนง�นและโครงก�รเพื่อให้บรรลุต�มแผนและยุทธศ�สตร์นั้น
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ความรับผิดชอบ (responsibility) คือ พันธะสัญญา

ที่จะปฏิบัติงานให้แก่องค์กร

ความรับผิดรับชอบ (accountability) คือพันธะ 

สัญญาที่จะรับผิดต่อความเสียหายและรับชอบต่อ

ความสำาเร็จเมื่อได้เริ่มปฏิบัติจนงานลุล่วงแล้ว
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โครงสร้างธรรมาภิบาล 4 ระดับ

 โปร่งใส รับผิดชอบ

 ตรวจสอบได้ รับผิดรับชอบ

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล
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หน้าที่ของผู้บริหารต่อการสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร

1. กำ�หนดให้มีระบบธรรม�ภิบ�ลขององค์กรและให้มีก�รปฏิบัติอย่�งเคร่งครัด

2. มีก�รประเมินประสิทธิภ�พของระบบธรรม�ภิบ�ลและมีก�รแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ

3. เน้นคว�มรับผิดชอบของทุกหน่วยง�นย่อยและทุกคน
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กฎเกณฑ์สังคม

กฎเกณฑ์สังคม	ได้แก่	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	ม�รย�ท	ฯลฯ	ซึ่งเป็นข้อกำ�หนดที่สม�ชิกในสังคม

ปฏิบัติต่อเนื่อง	เพื่อคว�มเป็นหมู่คณะเพื่อคว�มสมดุลและเพื่อคว�มอยู่รอด

												วัฒนธรรมองค์กรเป็นตัวอย่�งหนึ่งของก�รสร้�งกฎเกณฑ์สังคมเฉพ�ะองค์กร
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หน้าที่ของผู้บริหารต่อการส่งเสริม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

1. เป็นผู้ให้นโยบ�ยแก่สม�ชิกขององค์กร			นโยบ�ยเชิงอุดมก�รณ์หรือ

	 เชิงปฏิบัติเหล่�นี้จะพัฒน�ม�เป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมองค์กร

2. ต้องใส่ใจแนวโน้มแห่งพฤติกรรมองค์กรว่�กำ�ลังจะไปในทิศท�งบวก

	 หรือลบ	และต้องมีม�ตรก�รเฉพ�ะเพื่อปรับแก้ปรับเสริมแนวโน้มนั้น
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คุณธรรมประจำาครอบครัว

o เป็นหลักคุณธรรมที่แต่ละครอบครัวเห็นคุณค่�และยึดถือปฏิบัติ		รวมทั้งสั่งสอนอบรมลูกหล�น	
	 ถ่�ยทอดสืบม�

o ครอบครัวคือแหล่งบ่มเพ�ะชีวิต	พ่อแม่ต้องสอนคว�มรู้	สอนคว�มดีและสอนให้ลูกทำ�ง�นเป็น
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  ก.  สอนลูกหลานให้ยึดมั่นอยู่ในความถูกต้อง-เที่ยงธรรม

1. แยกแยะว่�อะไรถูก	–	อะไรผิด	(สัมปชัญญะ)

2. ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

	 กล้�ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

	 แม้ตนจะเสียประโยชน์ก็ภูมิใจ
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องค์ประกอบของชุดอุปนิสัยที่พ่อแม่พึงสร้างให้เกิดขึ้น

ในตัวลูกหลาน

1.	 รักษ�คว�มสัตย์คว�มจริง	(trust)

2.	 มีจิตใจสุจริต	(honesty)

3.	 ยึดกฎกติก�	(fair-play)

4.	 รักษ�หน้�ที่	(duty)

5.	 เอ�ใจเข�ม�ใส่ใจเร�	(consideration	of	others)

6.	 อดทน	(patience)

7.	 มีเมตต�	(kindness)
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ข.  สอนลูกหลานให้เห็นคุณค่าของเงิน

1.	 สอนให้รู้จักห�เงินด้วยวิธีสุจริต

2.	 สอนให้รู้จักใช้เงิน	(บัญชีรับ-จ่�ย)	อย่�งพอประม�ณและมีเหตุผล

3.	 เงินเหลือทุกเดือน

	 -		 เพื่อออม

	 -		 เพื่อบริจ�ค
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หน้าที่ของผู้บริหารในการส่งเสริมครอบครัวคุณธรรม

1. สง่เสรมิกจิกรรมทีส่ะทอ้นก�รมคีณุธรรมประจำ�ครอบครวัของสม�ชกิในองคก์ร	ซึง่นอกจ�กจะ

สร้�งคว�มผ�สุกให้แก่สม�ชิกแล้วยังสร้�งคว�มแข็งแกร่งให้แก่องค์กรด้วย

2. ให้ก�รยกย่องเด็กและเย�วชนดีเด่นในด้�นต่�งๆซึ่งน่�จะอยู่ในโครงก�ร	CSR	ก็ได้
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บทที่ 3

โครงการกองทุนการศึกษา

และพระราชกระแสเกี่ยวกับการศึกษา
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โครงการกองทุนการศึกษา

(กุมภาพันธ์  พ.ศ.2555)

					จัดตั้งขึ้นต�มพระร�ชดำ�ริของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	โดยมีพระร�ช

ประสงค์ว่�

“เพื่อให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”
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  หลักการตามพระราชกระแส

     1.นักเรียน

    		 1.1	”ครตูอ้งสอนใหเ้ดก็นกัเรยีนมนีำ�้ใจ	เชน่	คนเรยีนเกง่ชว่ยตวิเพือ่นทีเ่รยีนล�้หลงั	มใิชส่อนใหเ้ดก็

คดิแตจ่ะแขง่ขนั	(compete)	กบัเพือ่น		เพ่ือใหต้นเองไดล้ำ�ดบัดีๆ 	เชน่	สอบไดท้ีห่นึง่ของชัน้		แตต่อ้งใหเ้ดก็

แข่งกับตนเอง”

(พระบรมราโชวาท 11 มิถุนายน 2555)

    		 1.2	”เร�ตอ้งฝกึหดัใหน้กัเรยีนรูจ้กัทำ�ง�นรว่มกนัเปน็กลุม่เปน็หมูค่ณะม�กขึน้จะไดม้คีว�มส�มคัค	ี	

รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คว�มรู้และประสบก�รณ์แก่กัน”

(พระบรมราโชวาท  5 กรกฎาคม 2555)

   		 1.3	”ทำ�เป็นตัวอย่�ง	ให้นักเรียนเป็นคนดี	ให้นักเรียนรักครู	ครูรักนักเรียน”

(พระบรมราโชวาท  9 กรกฎาคม 2555)
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 2.ครู

 							 2.1	“เรือ่งครมูคีว�มสำ�คญัไมน่อ้ยกว่�นกัเรยีน		ปญัห�หนึง่คอืก�รข�ดครเูพร�ะจำ�นวนไมพ่อ	และ
ครูย้�ยบ่อย

								 ดังนั้น	 ก่อนก�รคัดเลือกเด็กที่จะพัฒน�ต้องพัฒน�ครูก่อน	 ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลต�มที่

ตอ้งก�ร	จึงจะตอ้งคัดเลอืกครแูละพัฒน�คร	ู	ตอ้งตัง้ฐ�นะในสงัคมของครูใหเ้หม�ะสม		และปลกูจติสำ�นกึ

โดยใช้ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง”

	 วิธีก�รคือก�รให้ทุนและอบรม	 	กล่�วคือต้องมีคว�มรู้ท�งวิช�ก�รในส�ข�ที่เหม�ะสมที่จะสอน	 	

ต้องอบรมวิธีก�รสอนให้มีประสิทธิภ�พ	มีคว�มเป็นครูที่แท้จริง	คือมีคว�มรักและเมตต�ต่อเด็ก	ควรเป็น

ครูท้องที่เพื่อจะได้มีคว�มผูกพันและคิดที่จะพัฒน�ท้องถิ่นที่เกิดของตน	ไม่คิดย้�ยไปย้�ยม�	

(พระบรมราโชวาท 11 มิถุนายน 2555)

								 2.2		“ต้องปรับปรุงครู...ครูที่มีอ�ยุ	40-50	ปี	ก็ต้องเรียนใหม่	ต้องปฏิวัติครูอย่�งจริงจัง”

(พระบรมราโชวาท  6 มิถุนายน 2555)
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						 	2.3	 “ปัญห�ปัจจุบันคือ	ครูมุ่งเขียนง�นวิทย�นิพนธ์	เขียนตำ�ร�ส่งผู้บริห�ร

					 	 	 เพื่อให้ได้ตำ�แหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น		แล้วบ�งทีก็ย้�ยไปที่ใหม่

	 	 	 ส่วนครูที่มุ่งก�รสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน		ระบบไม่ยุติธรรม			

					 	 	 เร�ต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้						ก�รสอนหนังสือต้องถือว่�เป็นคว�มดี

						 	 	 คว�มชอบ		ห�กคนใดสอนดี	ซึ่งส่วนม�กคือมีคุณภ�พและปริม�ณ	ต้องมี	reward”

(พระบรมราโชวาท  5 กรกฎาคม 2555)

	 2.4	”ครูไม่จำ�เป็นต้องมีคว�มรู้ท�งเทคโนโลยีม�ก	แต่ต้องมุ่งปลูกฝังคว�มดีให้นักเรียนทั้งชั้น

	 	 ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี	เด็กโตก็ต้องทำ�เช่นกัน”

(พระบรมราโชวาท 6 มิถุนายน 2555)

	 2.5		 “ครูบ�งส่วนเวล�สอนนักเรียนจะสอนไม่หมด	 	แต่เก็บไว้บ�งส่วน	 	ห�กนักเรียนต้องก�รรู้	

	 	 	 ทัง้หมดวชิ�กต็อ้งเสยีเงินไปสมคัรเรียนพเิศษกบัครูท�่นนัน้	จะเปน็ก�รสอนในโรงเรียนหรือ	

	 	 	 ส่วนตัวก็ต�ม”

(พระบรมราโชวาท  5 กรกฎาคม 2555)
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กองทุนการศึกษา  

(ก.พ.2555	–	ธ.ค.2558)

รุ่น

จำ�นวนโรงเรียน	(แห่ง)

สังกัด	
สพฐ.

สังกัด	
สอศ.

รวม

รุ่นที่	1(ภ�คกล�ง) 				19 					4 				23

รุ่นที่	2(ภ�คกล�ง) 				32 					8 				40

รุ่นที่3(ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือและภ�คใต้) 				46 					- 				46

รุ่นที่	4(ภ�คเหนือ) 				46 					- 				46

รวมทั้งสิ้น   143    12   155



39

ความเป็นมาของโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

ปฐมบท :	 พ.ศ.2553

	 	 “โรงเรียนบ�งมูลน�กภูมิวิทย�คม	จ.พิจิตร”

ช่วงที่	1  :		พ.ศ.2555

	 	 “โครงก�รกองทุนก�รศึกษ�”

ช่วงที่	2  :		พ.ศ.2557

	 	 สำ�นักง�นทรัพย์สินส่วนพระมห�กษัตริย์ให้จัดตั้ง	

	 	 “มูลนิธิยุวสถิรคุณ”	เพื่อขย�ยผล

ช่วงที่	3  :		พ.ศ.2559

	 	 กระทรวงศึกษ�ธิก�รกำ�หนดนโยบ�ยขย�ยผลในสถ�นศึกษ�

	 	 ของกระทรวง
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การประยุกต์รูปแบบจากโรงเรียนคุณธรรมไปสู่องค์กรอื่น    

1.	 วิทย�ลัยอ�ชีวะคุณธรรม

2.	 มห�วิทย�ลัยคุณธรรม

3.	 โรงพย�บ�ลคุณธรรม

4.	 บริษัท	/	โรงง�นคุณธรรม

5.	 อำ�เภอคุณธรรม

6.	 ตำ�บลคุณธรรม

7.	 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รคลัง
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บทที่ 4

การบริหารโรงเรียน
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การบริหารโรงเรียน

	 	 ระบบธรรม�ภิบ�ล

      

			 โรงเรียนคุณภ�พ	 โรงเรียน	 โรงเรียนคุณธรรม

 

	 	 ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

             

รมณียสถ�น		คือ	สะอ�ด–สะดวก–สบ�ย	(ก�ยและใจ)
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                     ระบบธรรมาภิบาล

		 								 														เป้�หม�ย		 (1)	เพิ่มประสิทธิภ�พ

	 	 	 	 													(2)	เพิ่มประสิทธิผล

ปัจจัยบริห�ร	:	ประหยัด

กระบวนก�ร	:	เรียบง่�ย

ผลที่ได้	:	ประโยชน์สูงสุด

(Output	–	Outcome	–	Impact)
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โครงสร้างระบบธรรมาภิบาล

1.	 เจ้�ของ

2.	 ฝ่�ยนโยบ�ย

3.	 ฝ่�ยบริห�ร				

4.	 ฝ่�ยปฏิบัติ

	 คว�มรับผิดชอบ	(responsibility)	:	พันธะสัญญ�ที่แต่ละคนจะปฏิบัติให้องค์กร

	 คว�มรับผิดรับชอบ	 (accountability)	 :	พันธะสัญญ�ที่กำ�หนดว่�เมื่อปฏิบัติง�นแล้ว	  

	 ห�กได้ผลดีต้องได้รับชอบ	ห�กเกิดผลเสียต้องรับผิด
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การออกแบบระบบบริหารและระบบงาน 

        ต้องคำานึงถึง

1.	 คว�มโปร่งใส		(transparency)

2.	 ระบบตรวจสอบ		(audit)

3.	 ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง		(risk	management)

4.	 หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน		(conflict	interest)
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เงื่อนไขก่อนนำาปรัชญานี้ไปประยุกต์

	 1.	 ต้องพัฒน�จิตใจของทุกฝ่�ย	–	ทุกคนให้มีคุณธรรม	โดยเฉพ�ะ

				 	 คว�มซื่อสัตย์สุจริต

	 2.	 ต้อง	“รู้จริง”	ในก�รนำ�คว�มรู้วิช�ก�รม�ใช้ในก�รว�งแผนและ

				 	 ลงมือปฏิบัติง�นประจำ�และง�นโครงก�ร

	 3.	 ต้องขยันหมั่นเพียร	–	อดทน	ใช้สติ	–	ปัญญ�	–	คว�มรอบคอบ
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   เครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียนในทุกมิติ

ระบบภูมิคุ้มกัน (ความเข้มแข็ง) 4 มิติ

1. ระบบภูมิคุ้มกันด้�นวัตถุ	(ก�รเงิน	–	งบประม�ณ,	อ�ค�รสถ�นที่,		

	 อุปกรณ์	–	เครื่องมือเครื่องใช้	ฯลฯ)

2.	 ระบบภูมิคุ้มกันด้�นสังคม	(ศีลธรรม	–	สุขภ�พ	–	ก�รศึกษ�)

3.			ระบบภูมิคุ้มกันด้�นสิ่งแวดล้อม	(คว�มรู้และนิสัย	ก�รจัดก�รขยะ	

					 ก�รสร้�งคว�มสะอ�ด	–	สะดวก	–	สบ�ย

4.	 ระบบภูมิคุ้มกันด้�นวัฒนธรรม	(มั่นคงในวัฒนธรรมไทย		เข้�ใจใน

	 คว�มหล�กหล�ยของวัฒนธรรมอ�เซียนและส�กล)
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ใช้ “วัคซีน” เพื่อสร้าง “ระบบภูมิคุ้มกัน” ให้เข้มแข็ง

     ภูมิคุ้มกัน   วัคซีนโครงการ ประเมินผลใน 1 ปี

วัตถุ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม
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   เครื่องมือในการตัดสินใจ:ใช้หลักความพอเพียง

ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ

1.	 คว�มพอประม�ณต�มอัตภ�พ

2.	 คว�มมีเหตุผล	(ท�งวิช�ก�ร,	กฎหม�ย,	ศีลธรรม)

3.	 ต้องไม่กระทบภูมิคุ้มกันมิติใดมิติหนึ่งให้อ่อนแอลง
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ผลของการปฏิบัติตามปรัชญานี้

1.	 ในภ�วะปกติ	:	เกิดคว�มสุข	–	คว�มสมดุลในทุกภ�คส่วน

2.	 ในภ�วะวิกฤติหรือเกิดก�รเปลี่ยนแปลงม�กระทบ	:	

			 รับมือได้	–	เสียห�ยน้อย	–	ฟื้นตัวเร็ว

	 นำ�ไปสู่คว�มยั่งยืน	(sustainability)
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  การออกแบบสิ่งแวดล้อมและออกแบบภายในอาคาร

ยึดหลัก  4  ส.

1.	 สะอ�ด

2.	 สะดวก

3.	 สบ�ยก�ย

4.	 สบ�ยใจ
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โรงเรียนคุณภาพ

การประกันคุณภาพ

	 1.	 โดยองค์กรภ�ยนอก		เช่น	สมศ.	และอื่นๆ

	 2.	 โดยองค์กรภ�ยในโรงเรียน

มิติคุณภาพ

	 1.	 คุณภ�พก�รบริห�รโรงเรียน

	 2.	 คุณภ�พก�รสอน

	 3.	 คุณภ�พก�รเรียน

	 4.	 ผลของก�รจัดก�รศึกษ�

	 เพื่อนำ�ผลไปปรับปรุงในปีถัดไป	-	อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน
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ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา

มูลนิธิยุวสถิรคุณ

 Socratic thinking  (สอนให้คิดเป็น)

 Peer tutoring  (พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน)

 Parental involvement  (พ่อแม่ - ครู - นักเรียน)

 Etc.
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บทที่ 5

6 ขั้นตอนสู่โรงเรียนคุณธรรม
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โรงเรียนคุณธรรม

เป้าหมาย: เพื่อสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”

	หม�ยเหตุ			1.	 ถ้�มุ่งสร้�งคนเก่ง	จะเก่งไม่กี่คน	(ได้ทั้งเก่งดี	และเก่งชั่ว)

	 2.	 ถ้�มุ่งสร้�งคนดี	จะได้คนดีและคนเก่งทั้งองค์ก�ร
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6 ขั้นตอนของการสร้างโรงเรียนคุณธรรม

ขั้นตอนที่ 1  :	 สร้�งก�รรับรู้	และยอมรับจ�กทุกภ�คส่วน

	 	 ในโรงเรียนว่�

	 	 1.	 เร�ร่วมกันคิดเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น

	 	 2.	 เร�ร่วมกันปฏิบัติให้เกิดผล

   ภาคส่วน					 1.	 กลุ่มผู้บริห�ร

	 	 2.	 กลุ่มครู

	 	 3.	 กลุ่มนักเรียน
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ขั้นตอนที่ 2  :	 ร่วมกันระดมคว�มคิดจ�กทุกคน	ทุกภ�คส่วน	

																																 	 ทำ�บัญชีพฤติกรรม	2	บัญชี

	 	 บัญชีที่	1	:  รวบรวมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในรอบ	2-3	ปี

																	 	 	 	 ที่ผ่�นม�		 		ทำ�ให้ทุกคนรับรู้	“ข้อบกพร่อง”ของ

																	 	 	 	 ทั้งองค์กร

	 	 บัญชีที่	2 :  รวบรวมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่ต้องก�รให้

																	 		 	 	 เกิดขึ้นในโรงเรียนของเร�ในรอบ12	เดือนข้�งหน้�	

																	 	 	 	 ทำ�ให้ทุกคนรับรู้ถึง	“คว�มปร�รถน�ร่วมกันในก�ร

																	 	 	 	 พัฒน�โรงเรียนในปีต่อไป”
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       ขั้นตอนที่ 3

  ก.	 ร่วมกันระดมคว�มคิดเพื่อกำ�หนด“คุณธรรมหลัก”	

													 	 (อัตลักษณ์เชิงคุณธรรม)	3	ประก�ร	ซึ่งเชื่อว่�จะ

					 	 1)	 แก้ไขหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในบัญชีที่	1

					 	 2)		 เพิ่มหรือสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ใน

										 	 บัญชีที่	2

	 	 ข.	 ให้ทุกคนออกคว�มเห็น	แล้วกำ�หนดคุณธรรม	3	ประก�ร	

																									 จ�กคว�มถี่	(คว�มเห็น)สูงสุด		เช่น	(1)ซื่อสัตย์		(2)รับผิดชอบ	

																									 (3)จิตอ�ส�
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 ขั้นตอนที่ 4			ให้แต่ละภ�คส่วนประชุมเพื่อตกลงใจ	“แปลงคุณธรรมหลัก	3	ประก�ร”	ให้เป็น	

“นโยบ�ยหรือแนวปฏิบัติ”	ในภ�คส่วนของตน

  ผู้บริหาร       ครู    นักเรียน

ซื่อสัตย์

รับผิดชอบ

จิตอาสา
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 ขั้นตอนที่ 5  : ภาคปฏิบัติ

   1. จัดประชุมใหญ่ทั้งโรงเรียน	 ให้แต่ละภ�คส่วนขึ้นเวทีประก�ศข้อตกลงท่ีจะ

ปฏบิตัติ�มคณุธรรมทัง้ส�มประก�ร(ต�มขัน้ตอนที	่4)ใหท้กุคนรบัรูพ้รอ้มกนั

	 	 	 2.	ทุกภ�คส่วนและทุกคนปฏิบัติต�มนโยบ�ยและแนวปฏิบัติที่ได้ตกลงไว้ใน

ขั้นตอนที่	4

	 	 	 3.	แต่ละภ�คส่วนต้องประชุมภ�ยในเป็นระยะ	(เช่น	ทุก	3	เดือน)	เพื่อทำ�คว�ม

เข้�ใจและประส�นในภ�คส่วนของตน
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   ขั้นตอนที่ 6  :  ประเมินผล

   1.	แตล่ะภ�คสว่นประเมนิผล	“พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไป”	ภ�ยในภ�คสว่นของตน	

โดยอ้�งอิงกับบัญชีที่	1	และบัญชีที่	2

				 	 	 2.		ทั้งโรงเรียนประเมินผล	“พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป”		จ�กบัญชีที่	1	และ	2

				 	 	 3.		ทั้งโรงเรียนประเมินผลกระทบต่อ

																							 	 	 ก.	 ก�รบริห�รโรงเรียน

																							 	 	 	ข.		 ผลสอบและก�รเรียนต่อ

																							 	 	 ค.		 อื่นๆ

			 	 	 4.		จัดสัมมน�ร�ยง�น	”นวัตกรรม”	ต่�งๆ	ทั้งระดับภูมิภ�คและระดับประเทศ	
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ตัวอย่าง : การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนคุณธรรม

(นำ�เสนอโดยนักวิช�ก�รจ�ก	มศว.	เมื่อวันที่	17	พ.ย.2558)	

1. สภาพแวดล้อม :	สะอ�ด	–	ร่มรื่นม�กขึ้น

2. บรรยากาศ :	ผู้บริห�ร	–	ครู	–	นักเรียน	มีคว�มสัมพันธ์ที่ดี	ร่วมมือกัน	และเรียนรู้ร่วมกัน

3. นักเรียน :		 ก.		รับผิดชอบต่อตนเอง	และส่วนรวมม�กขึ้น

								 ข.		มีระเบียบวินัยเพิ่มม�กขึ้น	พฤติกรรมได้แก่		ก�รเดินแถว	ก�รแต่งก�ย

																				 ค.		ก�รปฏิบัติตน	:	ปฏิบัติต�มข้อตกลง	กฎเกณฑ์	และระเบียบของโรงเรียนได้ดีขึ้น

																				 ง.		ด�้นจติอ�ส�	:	มจีติอ�ส�ม�กข้ึน	มนีำ�้ใจ	ใชเ้วล�ว�่งใหเ้กดิประโยชนต์อ่ตนเองและ

ผู้อื่น	ช่วยง�นครูและผู้ปกครอง

																				 จ.		ด้�นพัฒน�ตนเอง	:	ฝึกสม�ธิ		กล้�แสดงออก	ใฝ่เรียน	กระตือรือร้น		มีทัศนคติที่ดี

							 ช.		เป็นแบบอย่�ง	:	ทั้งในประเทศ	และต่�งประเทศ	(เช่น	ม�เลเซีย	ม�ดูง�นก�รพัฒน�

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบูเกะต�	และโรงเรียนมูโนะ	จ.นร�ธิว�ส)
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ผลการเรียน

ก.	 ผลสอบ	O-NET	สูงขึ้น	ทั้งชั้นประถม	มัธยมต้น	และมัธยมปล�ย

ข.				เรียนต่อได้สูงขึ้น	–	ม�กขึ้น

ค.			 อัตร�ก�รออกกล�งคันลดลง

ง.			 ได้รับร�งวัลเชิดชูจ�กก�รประกวดทั้งด้�นคุณธรรม	จริยธรรม	

	 	และด้�นก�รศึกษ�
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ผลด้านอื่นๆ

ก.		 ชุมชนตื่นตัวในระดับสูงม�ก	เช่น	ชุมชนเข้�ร่วมกิจกรรมโรงเรียน		

	 เป็น	วิทย�กรท้องถิ่น	สนับสนุนงบประม�ณและอุปกรณ์

ข.		 ผู้บริห�รโรงเรียนมีคว�มรู้	มีคว�มเป็นผู้นำ�	มียุทธศ�สตร์พัฒน�

	 โรงเรียนที่ชัดเจน

ค.		 มีก�รน้อมนำ�เอ�พระร�ชประสงค์ในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว

	 เรื่องที่ให้โรงเรียนสร้�งคนดี		ม�เป็นหลักและกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติง�น


