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พิมพ์ครั้งที่ 1  พฤศจิกายน 2560  จ�านวน 5,000 เล่ม

เจ้าของ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิยุวสถิรคุณ

นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อ�านวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

คณะผู้จัดท�า

รองศาสตราจารย์ ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อ�านวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นายนพพร สุวรรณรุจิ ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางวาสนา เลิศศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางสาวจงกล ทรัพย์สมบูรณ์ ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางสาวจิตติมา เรืองเดชสุวรรณ นักวิชาการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางสาวชลธิชา หงษ์เวียงจันทร์ นักวิชาการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางสาวมิ่งมันติก สุไลมาน นักวิชาการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

นางสาวพิมล ไผ่ตะคุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

รูปเล่ม นายวัฒนสินธุ์ สุวรัตนานนท์

พิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จ�ากัด

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ
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เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทรงจัดตั้ง “กองทุนการศึกษา” ให้คณะองคมนตรีจัดหาอาสาสมัครมาช่วยงาน และได้พระราชทาน 

พระราชประสงค์ของโครงการว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง”

บัดนี้ กระบวนการดังกล่าวได้รับการกล่าวขานว่า “โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม” แต่เรียกกันสั้นๆ ว่า 

“โรงเรียนคุณธรรม”

เมือ่เวลาผ่านไป ได้มกีารวจัิยประเมนิผลโดยนกัวชิาการด้านการศกึษา พบว่า กระบวนการดงักล่าวเกดิ

ผลดีแก่ทกุภาคส่วนในโรงเรยีน และกระบวนการดงักล่าวสามารถน�าไปปรับใช้เพือ่สร้าง “โรงพยาบาลคณุธรรม” 

“บริษัทหรือโรงงานคุณธรรม” “กระทรวงคุณธรรม” ฯลฯ

ปัญหา คือ อะไรเป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จ?

ปัจจุบันมีการถอดบทเรียนเพื่อตอบค�าถามดังกล่าวดังปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้

ปัญหาต่อไป คือ ท�าอย่างไรจึงจะยั่งยืน?

ปัญหานี้คงต้องรอให้ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมถอดบทเรียนต่อไป

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มีส่วนในกระบวนการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 9 เคยรับสั่งว่า

“การสร้างคนดีเป็นเรื่องที่ยากและยาว

แต่ก็ต้องท�า

ขอให้ถือเป็นหน้าที่”

ขอพวกเรารับใส่เกล้าใส่กระหม่อม ปฏิบัติจนสุดความสามารถ เพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอันเป็น 

ที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย

ประธานกรรมการมลูนธิยิวุสถริคณุ

ค�ำนิยม
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ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่วิทยากร 

ครูแกนน�า นักเรียนแกนน�า จัดการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดสัมมนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ นิเทศอาสา และผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน ลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมที่อยู่

ในความดูแล จ�านวน 611 แห่ง ท�าให้ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้รับข้อมูลความรู้เก่ียวกับ

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจ�านวนมากมายหลายประเด็น รวมทั้ง ได้รับฟังปัญหา อุปสรรคในการ

ด�าเนินงาน และ ได้ให้ค�าแนะน�าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการด�าเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

ให้ลุล่วงจนประสบความส�าเร็จ

เพือ่ให้การพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมมคีวามต่อเนือ่ง และ มคีวามยัง่ยนื เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนทกุแห่ง

ที่ก�าลังพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมจึงจัดท�าหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเติมเต็มความรู้ความ

เข้าใจในการน�ากระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมไปใช้จริง

นายปราโมทย์  โชติมงคล

ผู้อ�านวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม

มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ค�ำน�ำ

���������������.indd   4 11/10/17   10:53 AM



สำรบัญ

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ 7

1. การเกิดขึ้นของโรงเรียนคุณธรรม 7

2. ความส�าคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 10

3. หลักการส�าคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 12

4. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 13

 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 17

 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างการรับรู้ และ การยอมรับ 17

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างครูแกนน�าและนักเรียนแกนน�า 20

 ขั้นตอนที่ 3 การก�าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 22

 ขั้นตอนที่ 4 การก�าหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 27

 ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง (ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน) 34

 ขั้นตอนที่ 6 สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 35

5. บทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 46

6. บทบาทของครอบครัวในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 47

ภาคผนวก 1 สาระความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 51

ภาคผนวก 2 แนวทางการพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม 55

แนวทางพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ 59

เอกสารอ้างอิง  69

���������������.indd   5 11/10/17   10:53 AM



…การท�าความดีนั้น โดยมากเป็นการ

เดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการ

ของมนุษย์ จึงท�าได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็

จ�าเป็นต้องท�า เพราะหาไม่ ความช่ัว ซ่ึงท�าได้

ง่ายจะเข้ามาแทนที่….

พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2529
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1. การเกิดขึ้นของโรงเรียนคุณธรรม

 นับต้ังแต่ กลางปี พ.ศ.2557 ภายใต้นโยบายและแนวทางการด�าเนนิงานของประธานกรรมการมลูนธิิ

ยวุสถิรคณุ ศาสตราจารย์เกยีรติคณุ นพ.เกษม วฒันชยั ศนูย์โรงเรยีนคณุธรรม มลูนธิยิวุสถริคณุ จงึได้เริม่ศกึษา

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้เริ่มงานพัฒนาคุณธรรม

ภายใต้การริเริ่มของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย เมื่อปี พ.ศ.2553 และศึกษาการด�าเนินงาน

พัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งได้เริ่มงานพัฒนาคุณธรรมเมื่อปี พ.ศ.2555 

จนสามารถพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมวทิยากร และหลกัสตูรฝึกอบรมครแูกนน�าและนกัเรยีนแกนน�าจนแล้วเสร็จ  

ในต้นปี พ.ศ.2558 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงได้เริ่มจัดฝึกอบรมกระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยผลิตหนังสือชี้แจงกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คู่มือ

วิทยากร พร้อมสื่อการเรียนรู้ส�าหรับวิทยากรออกเผยแพร่ จัดฝึกอบรมวิทยากร ฝึกอบรมครูแกนน�า นักเรียน

แกนน�า จัดประชมุชีแ้จงสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่ผูบ้รหิารโรงเรยีน พร้อมท้ังได้เริม่งานนิเทศตดิตามโรงเรยีน

คุณธรรมอย่างเป็นระบบ ในรุ่นแรก มีโรงเรียนอยู่ในความดูแลของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ 

จ�านวน 131 แห่ง เป็นโรงเรยีนในโครงการกองทุนการศกึษา จ�านวน 98 แห่ง และโรงเรยีนร่วมกบัศนูย์โรงเรยีน

คุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จ�านวน 33 แห่ง ปัจจุบัน มีโรงเรียนในความดูแล จ�านวน 611 แห่ง เป็นโรงเรียน

ในโครงการกองทนุการศกึษาจ�านวน 144 แห่ง โรงเรยีนในโครงการประชารฐัของกระทรวงศกึษาธกิารจ�านวน 

100 แห่ง วิทยาลัยในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�านวน 60 แห่ง โรงเรียนในสังกัด

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

กรุงเทพมหานครจ�านวน 10 แห่ง และโรงเรียนร่วมกับศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จ�านวน 297 

แห่ง โรงเรียนเหล่าน้ีถือว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนในโครงการต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้เหมาะสมและสะดวกในการน�าไปปฏิบัติจริง

จากปี พ.ศ.2555 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราช

กระแสรบัสัง่พระราชทานให้แก่คณะองคมนตร ีในการจัดตัง้ “กองทนุการศกึษา” โดยได้พระราชทานพระราช

ทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อด�าเนินงานในกองทุน และ ทรงมีพระราชประสงค์ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้าน

เมือง” โดยได้พระราชทานหลัก 3 ประการในเรื่องครูและนักเรียน ดังนี้

	 “ให้ครูรักเด็ก	และเด็กรักครู	 	 ให้ครูสอนให้เด็กมีน�้ำใจต่อเพื่อน

	 ไม่ให้แข่งขันกัน	แต่ให้แข่งกับตัวเอง		 และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ำกว่ำ

	 ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนท�ำร่วมกัน	 เพื่อให้เห็นคุณค่ำของควำมสำมัคคี”

จนกระทั่งในปี พ.ศ.2557 ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงจัดตั้ง “มูลนิธิยุวสถิรคุณ” ขึ้น 

ประกอบด้วย ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา และ ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม เพื่อสนอง 

พระราชประสงค์ในการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม และ การสร้างคนดีให้บ้านเมือง

การด�าเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) พบว่า ระบบนิเทศติดตาม

โรงเรียนคุณธรรมเป็นปัจจัยความส�าเร็จของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  

หลกัการส�าคญัในการนเิทศตดิตามโรงเรยีนคณุธรรม คอื มุง่ให้โรงเรยีนสามารถปฏบิตัติามกระบวนการพฒันา

โรงเรียนคุณธรรมจนประสบความส�าเร็จ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ 
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

โดยมีนิเทศอาสาซึ่งทุกคนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการ และ มีจิตอาสาเข้ามาช่วยมูลนิธิยุวสถิรคุณ

ในการนิเทศติดตามโรงเรียน จ�านวน 611 แห่งทั่วประเทศ ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า ช่วยแก้ไขปัญหา 

และ แนะน�าแนวปฏิบัติให้บรรลุผลส�าเร็จตามที่โรงเรียนตั้งเป้าหมายไว้ รวมทั้ง ได้รวบรวมข้อมูลของโรงเรียน

คุณธรรม กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และ โครงงานคุณธรรมที่ดีเด่น  กิจกรรมที่มีปัญหา กิจกรรม

ที่ควรปรับปรุง ซึ่งศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้น�าข้อมูลที่มีคุณค่าเหล่านี้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ 

และน�าไปปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดช่วงเวลาปฏิบัติงานนี ้

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมได้จัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ครูแกนน�า ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนแกนน�า 

เป็นระยะๆ เพื่อติดตามการน�ากระบวนการไปปฏิบัติจริง และขอความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อความกระชับและ

ชัดเจนในการน�ากระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณไปใช้จริง นอกจากนี้ 

ศนูย์โรงเรยีนคณุธรรม ยงัได้จดัให้มีการประเมนิกระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม ประเมินโครงการตดิตาม

การนิเทศของนิเทศอาสาโรงเรียนคุณธรรม และการประเมินความพึงพอใจของโรงเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ

ตลอดช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม (มยส.) ได้รวบรวมประเด็นปัญหาในการน�า

กระบวนการพฒันาโรงเรยีนคุณธรรมไปปฏบิตัจิรงิ ตลอดจนได้รวบรวมการสะท้อนความต้องการของโรงเรยีน

และต้นสังกัด บางโอกาสได้แนะน�าแนวค�าตอบเพื่อความกระจ่างในการน�ากระบวนการไปใช้ แต่ไม่สามารถ

ท�าได้อย่างทั่วถึง ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มยส. จึงรวบรวมและจัดพิมพ์เผยแพร่ เพื่อให้กระบวนการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของ มยส. มีความกระจ่างชัด สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์

อย่างแท้จริงแก่นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ โรงเรียน
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

อนึ่ง ค�าว่า “โรงเรียนคุณธรรม” ในหนังสือนี้ ให้หมายรวมถึง “สถานศึกษาทุกประเภทที่พัฒนาเป็น

สถานศึกษาคุณธรรม” 

2. ความส�าคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

 การจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในปัจจุบัน เป็นไปตามนโยบายและแผนของประเทศ ได้แก่ 

 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้ก�าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

นักเรียนไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2.ซื่อสัตย์สุจริต 3.มีวินัย 4.ใฝ่เรียนรู้  5.อยู่อย่างพอเพียง 

6.มุ่งมั่นในการท�างาน 7.รักความเป็นไทย และ 8.มีจิตสาธารณะ ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งต้องจัดการเรียนรู้ให้

ครอบคลุมคุณลักษณะทั้ง 8 ประการข้างต้น

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ก�าหนดวัตถุประสงค์ มุ่งให้มีการวาง

รากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจากการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของ

สงัคมไทย พบว่า คนไทยส่วนใหญ่ยงัมปัีญหาด้านคณุธรรมจรยิธรรม เช่น ความมวีนิยั ความซ่ือสตัย์สจุรติ และ

จิตสาธารณะ

  จากการสะท้อนปัญหาของนักเรียนและครู พบว่า ในปัจจุบันนักเรียนยังมีพฤติกรรมท่ีไม่พึง

ประสงค์อยู่บางประการ เช่น  

  2.1 พฤติกรรมขาดวินัย เช่น มาสาย หนีเรียน แต่งกายไม่ถูกระเบียบ ใช้โทรศัพท์มือถือผิด

กาลเทศะ ไม่ใส่หมวกกันน็อค 
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  2.2 พฤติกรรมขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น เข้าแถว-เดินแถวไม่เป็นระเบียบ ไม่มี 

สัมมาคารวะ พูดค�าหยาบ

  2.3 พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ เช่น ไม่ตั้งใจเรียน ลอกการบ้าน ไม่ส่งการบ้าน ติด 0 ร. มส. 

ไม่ปิดน�้า-ไฟหลังใช้ ไม่รักษาความสะอาดในโรงเรียน ขาดจิตส�านึกสาธารณะ

  2.4 พฤติกรรมขาดความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ลักขโมย พูดโกหก ทุจริตการสอบ เก็บของได้ไม่ส่ง

คืน

  2.5 พฤติกรรมเสี่ยง / ก้าวร้าว เช่น สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท ติดเกม 

ฟุ่มเฟือย ท�าลายทรัพย์สินของส่วนรวม ข่มขู่รังแกเพื่อน-รุ่นน้อง ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน

 3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560–2579 ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 4 ประการ ได้แก่

  3.1 เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี 

  3.2 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และ

ร่วมผนึกก�าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

  3.3 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

  3.4 เพื่อน�าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล�้าภายใน

ประเทศลดลง

 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ได้ระบุไว้ในมาตรา 54 ว่า การศึกษาทั้งปวง

ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี หรือแม้แต่รัฐบาลปัจจุบันก็ยังมีนโยบายที่จะจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและ

การเรียนรู้ เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นต้น
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

 จากข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นเหตุผลเบ้ืองต้นท่ีโรงเรียนจ�าเป็นต้องพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรมตาม 

วิธีการที่โรงเรียนสนใจและเลือกใช้

 และที่ส�าคัญ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ที่ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่

  1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

  2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม

  3. มีงานท�า – มีอาชีพ

  4. เป็นพลเมืองดี   

แนวปฏิบัติในเรื่อง “การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม” ได้แก่

  1. รู้จักแยกแยะ ผิด-ชอบ ชั่ว-ดี

  2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม

  3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว

  4. ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

3. หลักการส�าคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

 กระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมตามแนวทางของ มยส. ได้ก�าหนดหลกัการส�าคญัไว้ 4 ประการ 

เพื่อมุ่งให้โรงเรียนประสบผลส�าเร็จและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน นักเรียนจะเติบโตไป

พร้อมกับมีอุปนิสัยที่ดีงามติดตัวไปตลอด ดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า  “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยมีหลักการดังนี้
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 1. เป็นกระบวนการที่ต้องท�าทั้งโรงเรียน (ผู้บริหาร ครู นักเรียน) และผู้มีส่วนได้เสีย

 2.  ให้ความส�าคัญกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นหลัก การด�าเนินงานตาม

กระบวนการนีจ้งึท�าจากล่างขึน้บน (Bottom Up) เป็นการพจิารณาน�าความสนใจความต้องการจากระดับล่าง

ขึ้นมาเป็นระดับนโยบายของโรงเรียน

 3.  โรงเรียนต้องท�าอย่างมีส่วนร่วม ให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม

 4. โรงเรียนต้องท�ากิจกรรมพัฒนาคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ พยายามผนวกไว้ในการเรียน

รู้ทุกประเภทของโรงเรียน

4. กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

 ขั้นตอนที่ 1  การสร้างการรับรู้ และ การยอมรับ

 ขั้นตอนที่ 2  การสร้างครูแกนน�าและนักเรียนแกนน�า 

 ขั้นตอนที่ 3 การก�าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

 ขั้นตอนที่ 4 การก�าหนดวิธีบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

  ขั้นตอนที่ 4.1 การจัดท�าโครงงานคุณธรรม

  ขั้นตอนที่ 4.2 การเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกัน

  ขั้นตอนที่ 4.3 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

  ขั้นตอนที่ 4.4 การบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

 ขั้นตอนที่ 5  ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง (คุณธรรมอัตลักษณ์)

 ขั้นตอนที่ 6  สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

  ขั้นตอนที่ 6.1 การวางแผน

  ขั้นตอนที่ 6.2 การสร้างการมีส่วนร่วม

  ขั้นตอนที่ 6.3 การส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรง

  ขั้นตอนที่ 6.4 การนิเทศติดตาม

  ขั้นตอนที่ 6.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ขั้นตอนที่ 6.6 การประเมินผล

  ขั้นตอนที่ 6.7 การถอดบทเรียน

  ขั้นตอนที่ 6.8 การประชาสัมพันธ์
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

การสรางการรับรูและการยอมรับ

ภำพโมเดล	กระบวนกำรพัฒนำโรงเรียนคุณธรรม
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…คุณธรรมข้อหนึ่ง…
ที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทย

ก็คือ… “การให้”
การให้นี้…ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใด

ก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง
เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างส�าคัญ

ระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคม
มีความมั่นคงเป็นปกึแผ่นด้วยสามัคคีธรรม…

พระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
31 ธันวาคม 2545
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ขั้นตอนที่ 1 การสร้างการรับรู้ และ การยอมรับ

การสร้างการรับรู้เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จัดว่าเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ

มาก เพราะการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ต้องท�าทั้งโรงเรียน ดังนั้น จ�าเป็น

ต้องให้ทกุคนเข้าใจกระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม เข้าใจให้กระจ่างในวธิกีารท�า ส่วนเนือ้หาสาระในการ

ปรบัปรงุหรือสร้างเสริมพฤติกรรมนกัเรยีนและผูเ้กีย่วข้องในโรงเรยีนเป็นไปตามความต้องการของแต่ละโรงเรยีน 

ซึ่งจะแตกต่างกันตามบริบท สภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์ การบริหารจัดการโรงเรียน และ ความตั้งใจ

จรงิและการมส่ีวนร่วมของทกุคนในโรงเรยีน ประการส�าคญัในการสือ่สารเพือ่สร้างการรบัรู้และการยอมรบันัน้ 

ควรชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็นในการพัฒนาคุณธรรม และผลดีที่จะเกิดจากการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  

ทั้งผลดีที่จะเกิดกับนักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน และ ชุมชน

วิธีการ

1. โรงเรียนควรจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน ผู้มีส่วนได้เสียและ 

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสร้างความตระหนัก และ ความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม และสมัครใจร่วมกัน ด�าเนิน

งานพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมให้ประสบความส�าเรจ็ โดยน้อมน�าศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถงึ และพฒันา” ของ

พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร มาใช้ซ่ึงหลกั “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” นี้ 

กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

พระองค์ใช้เป็นหลักการทรงงานของพระองค์ในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆ ทรงศึกษาให้เข้าใจ 

ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง เสด็จพระราชด�าเนินไปถึงพื้นที่จริงเพื่อทรงฟังจากปากของ

ประชาชน และทรงให้ความส�าคญักับการสร้างการรบัรูแ้ละยอมรบัของประชาชนเป็นอย่างมาก ทรงอธบิายให้

ประชาชนเข้าใจผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอีกด้วย ดังนั้น ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ศาสตร์เรื่อง “เข้าใจ”  

จึงต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของโรงเรียน ต้องเข้าใจกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธ ิ

ยุวสถิรคุณอย่างชัดเจน ศาสตร์เรื่อง “เข้าถึง” คือ การเข้าถึงข้อมูลส�าคัญของโรงเรียน สภาพที่เป็นความจริง

ของโรงเรียน ครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง ฯลฯ ศาสตร์เรื่อง “พัฒนา” คือ การลงมือปฏิบัติตามแนวทางที่ได้

ศึกษามาและอาจด�าเนินการต่อยอดเป็นนวัตกรรมขึ้น โดยต้องชี้แจงอธิบายให้ครู นักเรียน และผู้มีส่วนได้เสีย

กับโรงเรียนได้รับรู้แนวทางด�าเนินงาน แผนปฏิบัติของโรงเรียน และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือให้ทุกคนเกิด

ความตระหนัก และยอมรับในการร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เพื่อความสุขของทุกคนในโรงเรียน

2. โรงเรียนควรกระตุ้นการสร้างการรับรู้ตลอดเวลา ตั้งแต่เริ่มต้นชี้แจงกระบวนการด�าเนินการพัฒนา

โรงเรียนคณุธรรมให้ทกุคนรบัรู ้และให้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง ให้ทกุคนรบัทราบนโยบาย เป้าหมายทีโ่รงเรยีน

จะร่วมกันด�าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้การสื่อสารด้วย

วิธีการและช่องทางที่หลากหลาย ทั้งในแนวดิ่ง แนวนอน และแนวไขว้ (ความสัมพันธ์ต่างกลุ่มกัน) การสื่อสาร

ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ให้ท�าอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ อย่างสม�่าเสมอ โดยเน้น ให้ข้อมูลที่

แสดงให้เห็นถึงคุณค่า ความส�าคัญและประโยชน์ที่เกิดกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน เช่น
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

 2.1 จัดให้มีการประชุมทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชี้แจงกระบวนการด�าเนินการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรม ให้ชี้แจง 

อย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในการประชมุประจ�าเดอืน หรอื ประชมุวาระอืน่ๆ อย่างสม�า่เสมอ เช่น ประชมุคณะกรรมการ

สถานศึกษา ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประชุมวางแผนการด�าเนินงานโครงการโรงเรียน

คุณธรรม เป็นต้น 

 2.2 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงทุกเช้า มอบหมายให้ครูพูดเร่ืองคุณธรรม หรือมีกิจกรรมให้ 

นักเรียน นักศึกษา น�าเสนอความก้าวหน้าของโครงงานที่มุ่งบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

 2.3 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบการด�าเนินงานของโรงเรียนด้วยวิธีการต่างๆ  

อย่างสม�่าเสมอ เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง เสียงตามสาย ท�าป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา ท�าป้ายนิเทศ 

ต้นไม้พูดได้ เป็นต้น 

3. ปลูกฝังจิตส�านึก โดยการน้อมน�าพระราชด�ารัส ภาพ เรื่องราว พระราชกรณียกิจ ศาสตร์พระราชา 

หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร มาถ่ายทอดให้บคุลากร

ทุกภาคส่วน รวมท้ังนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงพระราชประสงค์ในการ “ช่วยกันสร้างคนดีให ้

บ้านเมือง” และ น�ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

4. สร้างความตระหนัก โดยช้ีแจงหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีโรงเรียนต้องด�าเนินงานพัฒนาคุณธรรมให้

เยาวชนไทยตามรฐัธรรมนญู นโยบายรฐับาล นโยบายกระทรวงศกึษาธิการ การประกันคณุภาพการศกึษา และ

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

5. ใช้การสือ่สารแบบไม่เป็นทางการ (ทางอ้อม) เช่น สือ่สารผ่านครแูกนน�า นกัเรยีนแกนน�า ยกเหตกุารณ์

ตัวอย่าง เช่น เล่าเรื่องเกณฑ์การรับคนเข้าท�างานและการให้คนออกจากงานขององค์กรต่างๆ ว่าต่อให้เก่งแค่

ไหน แต่ถ้านิสัยไม่ดี ก็ไม่มีใครต้องการให้ท�างานด้วย เป็นต้น

6. ควรแทรกการสร้างการรบัรูแ้ละตระหนกัในการด�าเนนิงานอย่างมคีณุภาพไว้ในทุกขัน้ตอนของงาน

โดยค�านึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม ภาระงานของผู้รับผิดชอบ และจัดประเมินความก้าวหน้าของงานเป็น 

ระยะๆเพื่อน�าข้อมูลมาเป็นตัวอย่างเหตุผลของการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย  

ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่ท�างานตื่นตัว เข้าใจกระบวนการท�างานชัดเจนและให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น 

7. ศกึษาดูงานแหล่งเรยีนรูโ้รงเรยีนคณุธรรม เพือ่ให้มปีระสบการณ์ในพืน้ทีจ่รงิ จะช่วยสร้างความเข้าใจ 

ความตระหนักและแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นได้ 

8. สร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลภายนอก (ผู้ปกครอง ชุมชน เขตพื้นที่) โดยเชิญผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม ประชาสมัพนัธ์โครงการโรงเรียนคณุธรรมทุกครัง้ในการประชุมระดบัจงัหวดั เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างครูแกนน�าและนักเรียนแกนน�า 

ผู้บริหารโรงเรียนต้องให้ความส�าคัญกับการคัดเลือกแกนน�า ให้มั่นใจว่าเมื่อแกนน�าได้รับการอบรม

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางของ มยส. แล้ว จะสามารถท�าหน้าท่ีแกนน�าได้อย่างดี  

แกนน�าจะเป็นทั้งครูวิทยากรของโรงเรียน เพื่อจัดอบรมเพื่อนครู และนักเรียนแกนน�า และเป็นทีมงาน 

ของโรงเรียน ที่ช่วยให้การด�าเนินงานตามกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมส�าเร็จตามเป้าประสงค์ของ

โรงเรียนได้
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

วิธีการ

1. ผู้บริหารโรงเรียนควรพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่จะรับคัดเลือกเป็นแกนน�า และเมื่อแกนน�าได้

รับการอบรมตามหลักสูตรของมูลนิธิยุวสถิรคุณแล้ว ต้องมอบหมายงาน ให้โอกาสในการปฏิบัติงานตามที่ได้

รบัการอบรมมา มกีารพฒันาความรู ้ความสามารถและทกัษะในการปฏบิตังิานตามความจ�าเป็นเพ่ิมเตมิ ได้รบั

การเสริมแรงเชิงบวก และก�าลังใจในการท�างานจากผู้บริหาร ร่วมวางแผนปฏิบัติงาน ประเมินความก้าวหน้า

ของงานในแต่ละช่วง และประเมินผลงานร่วมกัน การได้รับมอบหมายงานซึ่งเป็นนโยบายส�าคัญของโรงเรียน

ทีต้่องการด�าเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ถือว่าเป็นการได้รบัเกยีรต ิได้รบัการยอมรบัจากผูบ้รหิาร และ เพือ่น

ร่วมงาน จึงเป็นกลไกในการพัฒนาแกนน�าอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้งานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมประสบผลส�าเร็จ

2. การคัดเลือกแกนน�าควรพิจารณาจากผู้ที่มีภาวะผู้น�า มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาคุณธรรม มีมนุษย์

สัมพันธ์ เป็นแบบอย่างที่ดี และสมาชิกในโรงเรียนให้การยอมรับ

3. พยายามสร้างทมีท�างานพฒันาคณุธรรมของโรงเรยีนให้กว้างขวาง แบ่งภาระรบัผดิชอบงานให้ทัว่ถงึ 

สร้างการมีส่วนร่วม และผู้บริหารต้องติดตามให้ค�าปรึกษาแนะน�า และ เสริมแรงอย่างสม�่าเสมอ 

4. เตรียมสร้างแกนน�ารุ่นต่อไป เพื่อส่งต่อภารกิจการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมไปยังรุ่นต่อรุ่นอย่าง 

ต่อเนื่อง

5. นักเรียนแกนน�าควรแสวงหาโอกาสในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมอยู่เสมอ  

ควรพัฒนาความรูค้วามสามารถ และสร้างแรงจงูใจให้ตนเองในการเข้าร่วมงาน ประเมนิความก้าวหน้าของงาน

ที่ได้ปฏิบัติ สร้างทีมท�างานให้เข้มแข็ง แบ่งภาระรับผิดชอบงานให้ท่ัวถึง ส่งต่อภารกิจให้แกนน�ารุ่นต่อไป  

และร่วมแสดงผลงานความส�าเร็จ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้โรงเรียน
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ขั้นตอนที่ 3 การก�าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

คุณธรรมอัตลักษณ์ที่สามารถน�าไปแก้ปัญหาในโรงเรียนได้จริง จะต้องได้มาจากการประชุมระดม 

ความคิดของแต่ละกลุ่มบุคคล ได้แก่ กลุ่มนักเรียน  กลุ่มครู และกลุ่มผู้บริหาร ทุกกลุ่มมุ่งแก้ไขประเด็นปัญหา

ทีก่ลุม่ได้ค้นพบจากการระดมความคดิ คณุธรรมอตัลกัษณ์จงึประกอบด้วย คณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีนและ

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของทั้ง 3 ฝ่าย (นักเรียน ครู ผู ้บริหาร) หลักส�าคัญของการก�าหนดคุณธรรม 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม คือ การแปลงคุณธรรมเป้าหมายให้เป็นจริยธรรมหรือพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทาง มยส. จึงใช้ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์เป็นเคร่ืองมือแสดง 

เป้าหมายในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

การก�าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกต้องมีความชัดเจนสอดคล้องกับปัญหา สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง 

และ ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงได้ ประการส�าคัญ ต้องมุ่งแก้ไขปัญหาของนักเรียนเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมของนกัเรยีนเป็นหลกั โดยมคีณุธรรมเป้าหมายเป็นตวัก�ากบัทิศทางการปฏบิตัพิฤตกิรรมบ่งชีเ้ชงิบวก 

กรณีโรงเรียนมีความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียนสามารถเชิญมาร่วมการ

ระดมความคิดได้ เพื่อให้งานพัฒนาคุณธรรมขยายความมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

วิธีการ

1. จัดประชุมระดมความคิดเฉพาะกลุ่ม กลุ่มครู กลุ่มนักเรียน และ กลุ่มผู้บริหาร เพื่อค้นหาคุณธรรม

เป้าหมาย และพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของแต่ละกลุ่ม 

2. ในการระดมสมองเพื่อค้นหา “พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก” จะพิจารณาจากปัญหาส�าคัญของโรงเรียน

ที่ต้องการแก้ไข หรือ พิจารณาจากพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน และก�าหนด 
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“คณุธรรมเป้าหมาย” เช่น ความซือ่สตัย์ ความมวิีนยั ความรบัผดิชอบ เป็นต้น  คณุธรรมเป้าหมายทีม่กีารระบุ

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกไว้ด้วย จะเรียกรวมว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์” โรงเรียนอาจก�าหนดคุณธรรมเป้าหมาย

ไว้ 3 ประการ/รอบปี เพ่ือความกระชบัในการปฏบิตัโิครงงานคณุธรรมให้บรรลเุป้าหมาย และ ประเมนิผลส�าเร็จ

ได้สะดวก ช่วยให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนชัดเจนง่ายมากขึ้น

 คุณลกัษณะของพฤติกรรมบ่งชีเ้ชงิบวก ควรม ีดงันี ้1) สอดคล้องกบัคณุธรรมเป้าหมาย 2) พฤตกิรรม

ต้องมีความชี้เฉพาะให้ชัดเจน 3) พฤติกรรมต้องสอดคล้องกับปัญหาที่ค้นพบ  4) พฤติกรรมต้องน�าไปปฏิบัติ

ได้จริง และ 5) พฤติกรรมต้องสามารถวัดและประเมินผลได้

 วิธีการการก�าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ดังนี้  

 1) ระดมความคิดโดยแต่ละกลุ่มแยกกันท�า 2) ก�าหนดจากปัญหาและสาเหตุ 3) จัดล�าดับความ

ส�าคัญของปัญหา  4) เลือกปัญหาที่ส�าคัญที่สุดมาจ�านวนหนึ่ง  5) ก�าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการให้

เกิดขึ้นและมีความสอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุ 

3. เมื่อจัดประชุมระดมความคิดครบทุกกลุ่มแล้ว ให้ผู้แทนกลุ่มผู้บริหาร ผู้แทนกลุ่มครู และผู้แทนกลุ่ม

นกัเรยีน น�าคณุธรรมเป้าหมายและพฤตกิรรมบ่งชีเ้ชงิบวกของทัง้ 3 ฝ่ายมาพจิารณาร่วมกนั ในกรณทีีค่ณุธรรม

เป้าหมายมีความสอดคล้องตรงกันทั้ง 3 กลุ่ม ให้จัดท�าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้เลย  

“ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์” หมายถึง การระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของคุณธรรมเป้าหมายแต่ละ

ด้านที่โรงเรียนได้คัดเลือกไว้แล้ว โดยจ�าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มครู และ 

กลุม่นกัเรยีน เพือ่ให้แต่ละกลุม่ทราบว่าต้องปฏบัิตตินอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน เช่น ความซือ่สตัย์ของคร ูได้แก่ 

ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ เข้าสอนตรงเวลา ความซื่อสัตย์ของนักเรียน ได้แก่ การไม่ลอกการบ้าน เป็นต้น  
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เมื่อสรุปคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แล้ว ให้จัดท�าตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ แล้วประกาศให้ทุก

ฝ่ายรับทราบและด�าเนินการให้บรรลุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ก�าหนดไว้

ตัวอย่าง 

ตัวอย่างตารางคุณธรรมอัตลักษณ์

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก

ผู้บริหาร ครู นักเรียน

ความซื่อสัตย์ จัดซื้อ-จัดจ้าง โปร่งใส ปฏิบัติงานของโรงเรียนอย่าง
เต็มเวลา

ท�าการบ้านด้วยตนเอง
 

ความมีวินัย ตรงต่อเวลา - เอาใจใส่การสอน
- ส่งงานตามก�าหนดเวลา

- มาโรงเรียนทัน
- ทิ้งขยะเป็นที่
- แต่งกายถูกระเบียบ

ความพอเพียง  ใช้จ่ายประหยัด  ใช้จ่ายประหยัด  ใช้จ่ายประหยัด

4. ในกรณทีีค่ณุธรรมเป้าหมายของนกัเรยีนไม่ตรงกบัคณุธรรมเป้าหมายของกลุม่คร ูและกลุม่ผูบ้รหิาร 

ให้เลือกคุณธรรมเป้าหมายของนักเรียนเป็นคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน และให้ผู้บริหารและครูก�าหนด

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารและครูขึ้นใหม่ (โดยค�านึงถึงปัญหาและสาเหตุของครู และผู้บริหาร) เพือ่

บรรลุเป้าหมายในการมุ่งเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของนกัเรยีนเป็นหลกั
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ตัวอย่างคุณธรรมเป้าหมาย

คุณธรรมเป้าหมาย

ผู้บริหาร ครู นักเรียน

ความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย

ความพอเพียง ความพอเพียง ความรับผิดชอบ

จิตอาสา ความรับผิดชอบ จิตอาสา

หมายเหตุ พิจารณาจากคุณธรรมเป้าหมายของนักเรียนเป็นหลัก

อย่างไรกต็าม ควรให้นักเรียนได้มส่ีวนร่วมจนกว่าจะได้มาเป็นตารางคณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน กรณี

คุณธรรมเป้าหมายที่ได้ซ�้ากันมากที่สุด ให้จัดเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องรีบด�าเนินการแก้ไขเป็นล�าดับแรก และจัด

ตามล�าดับจนครบ 3 คุณธรรม    

5. การประชมุค้นหาคณุธรรมอตัลกัษณ์ของกลุ่มผู้บริหาร ควรค�านึงถึงขนาดของสถานศึกษา เช่น กลุ่ม

ผู้บริหารของสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลาง จะหมายถึง ผู้อ�านวยการและรองผู้อ�านวยการหรอืครทู�า

หน้าทีร่อง/ผูช่้วยผูอ้�านวยการ ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ ครู

ท�าหน้าทีร่อง/ผูช่้วยผูอ้�านวยการ และหัวหน้ากลุ่มสาระวิชา/แผนกวิชา เป็นต้น

6.  ในรอบหนึ่งปี ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงในการเลือกท�าเพียง 3 คุณธรรมเป้าหมาย จะสามารถให้

ผลครอบคลุมคุณธรรม 8 ประการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้ ด้วยเหตุที่

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ก�าหนดคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนไว้ 8 ประการ 

เพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ได้แก่  
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1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการท�างาน 

7) รักความเป็นไทย และ 8) มีจิตสาธารณะ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทาง มยส.ก็มีจุดมุ่งหมาย 

เช่นเดียวกัน การจัดกิจกรรมในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนบรรลุคุณลักษณะพึงประสงค์ยังคงจัดตามปกติตาม 

ความต้องการของโรงเรยีน เพยีงแต่วธิกีารพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม มยส.จะแนะน�าให้ก�าหนดเป้าหมายคณุธรรม

เพียงปีละ 3 เรื่อง ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ 1) มีคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก

ครบทั้ง 3 คุณธรรม 2) มีโครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุคุณธรรมเป้าหมายที่ก�าหนด และ 3) มีการ

ก�าหนดตวัชีวั้ดเพือ่ประเมนิผลการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม การเปลีย่นแปลงท่ีเกดิข้ึนในโรงเรยีนจากการท�าครบ

ทั้งสามคุณธรรม จะส่งผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณธรรมข้ออื่นๆ ตามมาด้วย เช่น นักเรียนมี 

ความรับผิดชอบ (เป็นคุณธรรมเป้าหมาย) ส่งการบ้านทุกครั้ง (เป็นพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก) จึงท�าให้ผลการ

เรยีนดขีึน้ (ค่าคะแนนสอบเป็นตัวช้ีวดั) โรงเรยีนสามารถวเิคราะห์ข้อมลูการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนกัเรยีน

ได้ว่า นอกจากนักเรียนจะมีคุณลักษณะเรื่อง “ความรับผิดชอบ” แล้ว นักเรียนยัง “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์

ต่อตนเอง มุง่มัน่ในการท�างาน” รวมท้ังมีคุณธรรมเรือ่ง “มคีวามกตญัญ”ู ต่อพ่อแม่ท่ีส่งเสยีเลีย้งด ูต่อครอูาจารย์

ที่อบรมสั่งสอน เป็นต้น

โดยสรุป การท�าครบทุกขั้นตอนองค์ประกอบของทั้ง 3 คุณธรรมที่ได้ก�าหนดเป็นเป้าหมาย จะส่งผลให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน อันจะน�าไปสู่คุณธรรมข้ออื่นๆ ที่โรงเรียนต้องการได้
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ขั้นตอนที่ 4 การก�าหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

คุณธรรมอัตลักษณ์เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติงาน ส่วนวิธีการเครื่องมือช่วยให้บรรลุเป้าหมายตาม

แนวทางของ มยส. ได้แนะน�าไว้ 4 วิธีการ ได้แก่ 

1. การจัดท�าโครงงานคุณธรรม 

2. การเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกัน 

3. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 

4. การบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ และ

รวมทัง้ วิธกีารอืน่ๆ ทีโ่รงเรยีนได้พจิารณาความเหมาะสมในการน�ามาใช้เพิม่เตมิตามความต้องการของ

โรงเรียนอีกด้วย

 ขั้นตอนที่ 4.1 การจัดท�าโครงงานคุณธรรม

 โรงเรยีนจะร่วมกนัก�าหนดวธิกีารปฏบิตังิานให้บรรลคุณุธรรมเป้าหมายและพฤตกิรรมบ่งช้ีเชงิบวก 

โดยใช้ “โครงงานคุณธรรม” เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเรียนรู้การสร้างคุณธรรมความดี ประการส�าคัญ 

คอื ต้องเป็นโครงงานท่ีเด็กคดิ เดก็เลอืก เดก็ท�า ให้ทกุคนมส่ีวนร่วมลงมอืปฏบิตัจิรงิอย่างเตม็ที ่โดยอาจด�าเนนิ

การเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนงานหลักของโรงเรียน ตามความต้องการและบริบทของ

โรงเรียน 

 วิธีการ

 1. ในการออกแบบโครงงานคุณธรรมให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ต้องค�านึงถึง

ปัญหาที่โรงเรียนต้องการปรับปรุงแก้ไข และวิธีการแก้ไขต้องสอดคล้องกับสาเหตุท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้เกิดผลต่อ
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนตามทีก่�าหนดไว้ในคณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน โครงงานคุณธรรม 

จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้ นอกจากนี้ ควรน้อมน�าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร มาใช้ในการจดัท�าโครงงาน กล่าวคอื ควรค�านงึถึงการประหยดั 

เรยีบง่าย และเกดิประโยชน์สงูสดุ    

 2. วธิกีารทีก่�าหนดในโครงงานคณุธรรม ควรพิจารณาจากพฤตกิรรมทีโ่รงเรยีนต้องการปรบัเปลีย่น

แก้ไขอย่างเร่งด่วน วิธีการที่ใช้เพื่อแก้ไขต้องเป็นวิธีการเชิงบวก และ มีแนวทางป้องกันพฤติกรรมเชิงลบไม่ให้

เกิดขึ้น อีกทั้ง ส่งเสริมพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป เมือ่ก�าหนดวธิกีารให้นกัเรยีนก�ากบั

ควบคมุตนเองในการท�ากจิกรรมใด ให้ค�านงึถงึกิจกรรมเกีย่วเนือ่ง เพือ่ก�ากับควบคมุสิง่เร้ารอบตวันกัเรยีนด้วย 

ทัง้น้ี เพ่ือการเสรมิสร้างแรงจงูใจ และ ลดสิง่เร้าในเชงิลบ เช่น การแก้ปัญหานกัเรยีนอ้วน โครงงานมีกจิกรรมควบคมุ

สิ่งเร้า แต่โรงอาหารของโรงเรียนขายขนมกรุบกรอบ อาหารรสหวาน-มันจัด ไม่มีประโยชน์ต่อนักเรียน หรือ  

การแก้ปัญหานกัเรยีนมาสาย ไม่ควรคดิกจิกรรมให้เฉพาะนกัเรยีนทีม่าสาย ควรท�ากจิกรรมกับนกัเรียนทกุคน 

เป็นต้น

 3. โครงงานคุณธรรมที่ให้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ต้องเป็นโครงงานที่เด็กคิด 

เดก็เลือก เดก็ท�า มกีจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้ค้นคว้าและฝึกปฏบิตัด้ิวยตนเอง ควรเป็นโครงงานทีต่รง

ตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจของนักเรียน สามารถปฏิบัติได้จริง และ ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม 

รวมทั้ง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิต
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 4. การออกแบบโครงงานคุณธรรม ควรค�านึงถึงความส�าคัญของโครงงานคุณธรรม ซึ่งต้องมี

คุณลักษณะสามารถแก้ไขปัญหาของโรงเรียนได้ องค์ประกอบของโครงงาน ควรประกอบด้วย 1) ปัญหา  

2) สาเหตุของปัญหา  3) วัตถุประสงค์ 4) ก�าหนดเป้าหมายของปัญหา 5) วิธีแก้ไขปัญหา 6) หลักธรรม/ 

พระราชด�ารสั/พระราชด�าร/ิค�าสอนท่ีน�ามาใช้ 7) คณุธรรมเป้าหมายและพฤตกิรรมบ่งช้ีเชิงบวกท่ีต้องการบรรลุ 

8) ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงงานและวิธีการประเมินผล 9) ชื่อโครงงาน 10) คณะผู้รับผิดชอบ และ  

11) ที่ปรึกษา

 5. ทกุโครงงานของโรงเรยีนสามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาคณุธรรมได้ท้ังสิน้ ท้ังโครงงานทาง

วชิาการในช้ันเรียน กิจกรรมในการพฒันาผูเ้รยีน กิจกรรมในชมรมต่างๆ เป็นต้น โรงเรยีนควรบูรณาการโครงงาน/

กจิกรรมทีโ่รงเรียนเคยท�าอยูแ่ล้ว เข้ากับโครงงานตามแนวทางการด�าเนนิงานของ มยส. เพราะจะท�าให้งานส�าเรจ็

ไปด้วยกัน และอาจออกแบบโครงงานคุณธรรมใหม่เพิ่มเติมตามความจ�าเป็น เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝน

คุณลกัษณะทีดี่ให้ครบตามทีก่�าหนดไว้ในคุณธรรมอัตลกัษณ์ของโรงเรียน

 6. โรงเรียนควรก�าหนดตัวชี้วัดของแต่ละโครงงานย่อย เพราะผลผลิตของโครงงานย่อยหลายๆ  

โครงงานจะน�าไปสูค่วามส�าเร็จของโครงงานหลกัของโรงเรยีน  
 

 ขั้นตอนที่ 4.2 การเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกัน

 การพฒันาคณุธรรมของนกัเรยีน คร ูและผูบ้รหิารจ�าเป็นต้องกระท�าตลอดเวลา ต่อเนือ่งเป็นประจ�า 

สม�่าเสมอ การเป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกันจึงเป็นอีกวิธีการที่ช่วยให้บรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
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 วิธีการ

 1. การเป็นแบบอย่างทีดี่ในโรงเรียนคณุธรรม เป็นกจิกรรมทีท่�าทัง้ในการปฏบิตังิานและการปฏิบตัติน 

ทัง้ผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน ต้องมคีวามรบัผดิชอบตามบทบาทหนา้ทีแ่ละวนิยัของโรงเรยีน เช่น เข้าห้องเรยีน

ตรงเวลา แต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อย และ เป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังกาย วาจา ใจ ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา มีสัมมาคารวะต่อผู้สูงอายุ มีจิตอาสาในชุมชน เป็นต้น

 2. กลไกส�าคัญที่ช่วยสร้างแบบอย่างที่ดีในโรงเรียน คือ การสร้างแรงจูงใจและการสร้างแรงกระตุ้น 

ได้แก่ 1) การสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนมีพลังที่จะช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงาน

พฒันาโรงเรยีนคุณธรรม  โดยต้องรบัฟังความคดิเห็นของผูอ้ืน่ เคารพซ่ึงกนัและกัน ให้โอกาส ให้ความช่วยเหลอื 

ยกย่อง ชื่นชม และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน มีความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน 2) การสร้างแรงกระตุ้น โดยส่งเสริม

สนับสนุนให้ทกุคนรูส้กึว่า การสร้างแบบอย่างทีด่เีป็นความรบัผดิชอบ ให้ปฏบิตัตินมคีวามสขุ สนุกกบังานของ

โรงเรียน โดยให้ก�าลังใจ จริงใจ เอาใจใส่และให้ค�าปรึกษา 3) การคัดสรรเลือกแบบอย่างที่ดี มีการประกาศ

ยกย่อง ชื่นชม ให้แรงเสริม 4) กระตุ้นให้เกิดการเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการส่งเสริม สนับสนุน เชิดชู ยกเป็น

ตัวอย่างให้สาธารณชนรับรู้การท�าดี 

 3. โรงเรียนควรส่งเสริมให้เกิดแบบอย่างที่ดีเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ เช่น ก�าหนดให้ทุกคนร่วมกิจกรรมของ

โรงเรียนคุณธรรมอย่างพร้อมเพรียง และ ก�าหนดกิจกรรมการสร้างแบบอย่างที่ดีไว้ในแผนปฏิบัติงาน เป็นต้น

 4. การเสริมแรงทางบวกของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนแกนน�า จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติเห็น

ความส�าคัญและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น การยกย่อง ชมเชย ผ่านช่องทางสื่อ

ต่างๆ ต่อสาธารณชนเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

30 

���������������.indd   30 11/10/17   10:53 AM



กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

 ขั้นตอนที่ 4.3 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีความส�าคัญต่อจิตใจของนักเรียน ครูผู้สอน 

และผู ้ที่เข้ามาในโรงเรียน สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มรื่น ช่วยท�าให้จิตใจแจ่มใส มีทัศนคติเชิงบวก  

เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องที่เข้ามาในโรงเรียนจะรับรู้บรรยากาศของโรงเรียน

คุณธรรมที่ส่งผลให้เกิดความชื่นชมและยอมรับโรงเรียน 

 วิธีการ

 1. จัดสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจ โดยน้อมน�าพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีว่่า “ครรูกัเดก็ เดก็รกัคร”ู “ให้นกัเรยีนมนี�า้ใจช่วยเหลือกนั” 

“นักเรียนมีความสามัคคีต่อกัน” มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

 2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรยีน ให้มบีรรยากาศให้ร่มรืน่ สะอาด สวยงาม ปลอดภยั 

มีป้ายแสดง “คุณธรรมอัตลักษณ์”ของโรงเรียนอย่างชัดเจน และ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ

เสนอความคิดเห็น และ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

 3. จัดห้องเรียนให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย สะอาดน่าอยู ่และมบีรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน

 4. จัดสภาพแวดล้อมทางสัมพันธภาพ โดยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียน ครูรักและ

เมตตานักเรียน นักเรียนรักและเคารพครู เพื่อนรักและสามัคคีกัน รุ่นพี่-รุ่นน้องมีสัมมาคารวะ บุคลากรใน

องค์กรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้ครูท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข และ

โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและชุมชน
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 5. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ทั้งแนวทางและผลงานของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม พระราชด�ารัส

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบรมราโชบายของ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การใช้เสียงตามสาย การใช้วีดิทัศน์เสนอเรื่อง

เด่นๆ ที่ประสบความส�าเร็จ เพื่อเผยแพร่ เป็นต้น 
 

 ข้ันตอนท่ี 4.4 การบูรณาการคุณธรรมในการจดัการเรยีนรู้

 ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า โครงงานของโรงเรียนทุกโครงงานสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

คณุธรรมได้ทัง้สิน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงงาน/กจิกรรมในชัน้เรยีนมคีวามส�าคญัทีส่ดุ การบรูณาการคณุธรรมใน

การเรียนการสอนจะช่วยให้กิจกรรมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีความต่อเนื่อง เป็นการฝึกอุปนิสัยที่ดีให้

กับนักเรียนได้ตลอดเวลา ได้ฝึกจนติดเป็นนิสัย เมื่อจบการศึกษาแล้วยังมีอุปนิสัยที่ดีติดตัวไปตลอด และท�าให้

การพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมเกดิความยัง่ยนื มโีอกาสฝึกนกัเรยีนรุน่ต่อรุน่อย่างไม่ขาดตอน ถอืเป็นความส�าเรจ็

ของโรงเรียนอย่างยั่งยืน

 วิธีการ

 1. สร้างความตระหนักให้ครูผูส้อน เห็นความส�าคญัของการบรูณาการคณุธรรมในการจดัการเรยีนรู้ 

นอกจากการสอนเนือ้หาสาระวชิาแล้ว ครผููส้อนทกุคนต้องอบรมสร้างนสิยัให้นกัเรยีนเป็นคนดีควบคูก่นัไปด้วย

เสมอ ไม่สามารถแยกส่วนได้ ดังนั้น ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถที่จะก�าหนดคุณธรรม

เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนไว้ในหัวข้อใหญ่ๆ 4 หัวข้อ ซึ่งมีอยู่แล้วในแผนการจัดการเรียนรู้ คือ 

1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) การประเมินผล

การเรียนรู้ ซึ่งสามารถที่จะบูรณาการคุณธรรมไว้ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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 2.  การบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ ท�าได้หลายลักษณะ ได้แก่ 1) การน�าคุณธรรม

จรยิธรรมไปเป็นสาระการเรียนรู ้2) การบรูณาการเชงิเนือ้หาสาระเช่ือมโยงกนั เช่น การสอนเรือ่งความซือ่สตัย์

ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการทอนเงินผิด หรือการสอนเรื่องความซ่ือสัตย์ในวิชาพลศึกษา เรื่องการเคารพและ

ยอมรับกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 3) การบูรณาการความรู้ แนวคิดกับคุณธรรม เช่น การเล่านิทานคุณธรรม 

ความเชื่อ แนวคิดหลักธรรมค�าสอนทางศาสนา 4) การบูรณาการคุณธรรมกับการปฏิบัติ เช่น กิจกรรมส่งเสริม

การสร้างสือ่สารสนเทศต่างๆ โดยสอดแทรกเรือ่งราวเกีย่วกบัการพฒันาคณุธรรมไว้ 5) การบรูณาการคณุธรรม

กบัชวีติจรงิของผูเ้รยีน เช่น การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ การฝึกหดักจิกรรมในชมรม/ชมุนมุของโรงเรยีน  ชมรม

วิชาชีพในวิทยาลัย การจัดท�าแผนของโครงการพัฒนาคนดี 5 และคนเก่ง 5 ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต

แห่งประเทศไทย (อวท.) เป็นต้น

 3. ข้ันตอนง่ายๆของการบูรณาการคณุธรรมเข้าไว้ในการจดัการเรยีนรู ้ โรงเรียนสามารถบูรณาการ

คณุธรรมไว้ในโครงการ/โครงงาน/กจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน ทีโ่รงเรยีนก�าลงัท�าอยูแ่ล้วก็ได้ เนือ่งจาก โครงการ/

โครงงาน/กิจกรรมต่างๆ ย่อมมีการวัดและประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนอยู่แล้ว เมื่อโรงเรียนเพ่ิมตัวชี้วัดด้าน 

คุณธรรมเข้าไป เช่น เพิ่มค�าถามว่า “ท�าโครงงานนี้ส�าเร็จ ใช้คุณธรรมอะไรบ้าง” โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม

ต่างๆ เหล่านัน้ กเ็ป็นโครงงานคุณธรรม สามารถช่วยในการประเมนิผลการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของนกัเรยีน

ได้ เช่น นกัเรียนทีฝึ่กกฬีาอย่างสม�า่เสมอ เป็นการฝึกคณุธรรมเรือ่งอะไรบ้าง (ความมีวนัิยในตนเอง ความอดทน) 

เป็นต้น
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 ขั้นตอนที่ 5 ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง (ตามคุณธรรมอัตลักษณ์

ของโรงเรียน)

 การลงมอืปฏบิติัเป็นขัน้ตอนทีส่�าคญัท่ีสดุ หลงัจากท่ีได้คณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนแล้ว โรงเรยีน

ต้องเร่งลงมือปฏิบัติทันที และ ต้องกระตุ้นสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทั้งโรงเรียน

 วิธีการ

 1. น้อมน�าหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร 

มาใช้ เช่น “ท�าอย่างมีความสุข” “ท�าตามล�าดับขั้นตอน” เพื่อเป็นหลักคิดในการลงมือปฏิบัติ 

 2. น�าหลักการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาใช้ ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้มีการท�าทั้งโรงเรียน 2) ให้ทั้ง

โรงเรียนท�าอย่างมีส่วนร่วมโดยร่วมมือกันท�า 3) ท�าจากล่างข้ึนบน โดยให้ความส�าคัญกับความต้องการของ

นักเรียนเป็นหลัก และ 4) โรงเรียนต้องท�าอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ จึงจะประสบความยั่งยืนตลอดไป

 3. ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมอืกนัพฒันาโรงเรียนคณุธรรม เมือ่จดัท�าคณุธรรมอตัลกัษณ์ของ

โรงเรียนแล้ว ให้ประกาศตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้รู้ทั่วกัน และแบ่งงานความรับผิดชอบทั่วกัน

 4. วางแผนสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย โดยใช้แผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการเป็น 

เครื่องมือก�ากับการปฏิบัติการ เพื่อช่วยให้เกิดความร่วมมือกันในโรงเรียน

 5.จัดท�าโครงงานคุณธรรม บูรณาการการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กันและกัน และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม 

 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม
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ขั้นตอนที่ 6 สร้างกลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

กระบวนการพัฒนาโรงเรยีนคณุธรรมตามแนวทาง มยส. มเีครือ่งมอืส�าคญัทีเ่ป็นกลไกในการขบัเคลือ่น

โรงเรียนคุณธรรม ที่ช่วยให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จ ดังต่อไปนี้

วิธีการ

ขั้นตอนที่ 6.1 การวางแผนของโรงเรียนคุณธรรม 

กลไกส�าคญัในการขับเคลือ่นโรงเรยีนคณุธรรม ได้แก่ การก�าหนดนโยบาย และประกาศให้ทกุคนทราบ

และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม โดยจัดท�าแผน (แผนพัฒนา

โรงเรียน และแผนปฏิบัติการ) ให้รองรับการด�าเนินงานตามนโยบายให้เป็นรูปธรรม
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ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรม ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ ผู้รับผิดชอบ วันเดือนปี

1. ก�าหนดให้การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นนโยบายของ
โรงเรียนและจัดท�าแผนปฏิบัติของโรงเรียน

2. ตั้งคณะท�างานชุดต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

3. สร้างการรับรู้ ความตระหนักและการยอมรับเพื่อให้เกิด
บรรยากาศความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

4. พัฒนาครูแกนน�าและนักเรียนแกนน�า

5. ศึกษาดูงานด้านกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของ
โรงเรียนคุณธรรมที่ มยส.ก�าหนด

6. ระดมความคิดเพื่อจัดท�าคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

7. นักเรียนออกแบบโครงงานเพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์

8. ผู้บริหารโรงเรียนและครูออกแบบโครงงานหรือกิจกรรม
เพื่อบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์

9. ประชาสัมพันธ์คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

10. นักเรียน ครู ผู้บริหาร ลงมือปฏิบัติตามโครงงานหรือ
กิจกรรมที่ออกแบบไว้

11. รณรงค์การสร้างแบบอย่างที่ดี (Role Model)

12. จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

กิจกรรม ผลลัพธ์ที่ต้องการได้ ผู้รับผิดชอบ วันเดือนปี

13. น�าคุณธรรมอัตลักษณ์ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน

14. วางแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในโรงเรียน 
ครอบครัว และชุมชน

15. วางแนวทางการติดตามนิเทศภายใน การประเมินผล 
การจัดท�าเครื่องมือการนิเทศ และเครื่องมือการ
ประเมินผล

16. วางกลไกการสนับสนุน ส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

17. ด�าเนินการติดตามนิเทศภายในตามแนวทางที่วางไว้

18. ด�าเนินการประเมินผลตามแนวทางที่วางไว้

19. ด�าเนินการสร้างการมีส่วนร่วม

20. วิเคราะห์ผลการติดตามนิเทศภายในและการประเมินผล

21. น�าผลการติดตามนิเทศภายในและการประเมินผลไปใช้
ในการพัฒนา

22. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน

23. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม
ตามที่ มยส.ก�าหนด

24. ประชาสัมพันธ์

25. ถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

 นอกจากนี้ ผู้บริหารควรจัดทีมท�างานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมขึ้น ให้มีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการ

วางแผน ช่วยติดตามการปฏบิตังิาน ตลอดจนการประเมนิความก้าวหน้าและความส�าเร็จของงาน โรงเรยีนควร

พัฒนาศักยภาพของครูแกนน�าและนักเรียนแกนน�าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นทีมท�างานที่มีประสิทธิภาพ ให้

โอกาสได้ท�างาน มอบหมายงานอย่างสม�่าเสมอ พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงาน และ  

ช่วยให้แกนน�าสามารถสร้างทีมท�างานร่วมกันได้ ผู้บริหารควรติดตาม เสริมแรงอย่างสม�่าเสมอ และให้มีส่วน

ร่วมในการประเมินผลงานร่วมกัน

 ขั้นตอนที่ 6.2 การสร้างการมีส่วนร่วม

 ผู้บริหารต้องค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควรให้โอกาสทุกกลุ่มในการให้ข้อมูล  ให้ค�าแนะน�า ให้

โอกาสร่วมท�า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมชื่นชมความส�าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

 ขั้นตอนที่ 6.3 การส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรง

 การเสริมแรงเชิงบวกที่ผู้บริหารเลือกใช้ ทั้งการชมเชย ยกย่อง ให้เกียรติ ให้โอกาสร่วมงาน จะเป็น

เคร่ืองมอืส�าคญัทีส่่งเสรมิให้การขบัเคลือ่นโรงเรยีนคุณธรรมเป็นไปอย่างอบอุน่ เป็นกนัเอง และเพิม่แรงบันดาล

ใจในการปฏิบัติงานได้

 ขั้นตอนที่ 6.4 การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม

 ระบบการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมของ มยส. มีจุดประสงค์เพื่อเยี่ยมชมการด�าเนินงานของ

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรม มุ่งให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน โดยนิเทศอาสาจะรับฟังความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของ 
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

การด�าเนินงาน โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เยี่ยมชมการ

ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ให้ค�าปรึกษา แนะน�าตามความจ�าเป็นเมื่อโรงเรียนต้องการ ให้ความช่วยเหลืออย่าง

กัลยาณมิตร เป็นก�าลังใจให้โรงเรียน สนับสนุนการสร้างทีมท�างานนิเทศภายในของโรงเรียน และจัดการนิเทศ 

ตดิตามโรงเรยีนอย่างสม�า่เสมอ ร่วมถอดบทเรยีนความส�าเรจ็ในการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมเพือ่น�าไปขยายผล

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ทั่วถึง ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มยส. พบว่า ระบบการนิเทศติดตามโรงเรียน

คุณธรรม เป็นกลไกและเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมบรรลุผลส�าเร็จ

 โรงเรียนควรจัดให้มีการติดตามนิเทศภายใน เพื่อร่วมเตรียมความพร้อมของการปฏิบัติงาน รับฟัง

ความก้าวหน้าของการปฏบิติังาน ให้ค�าปรกึษา ค�าแนะน�า ช่วยแก้ไขปัญหาอปุสรรคของการด�าเนนิงาน ตดิตาม

เป็นก�าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมประเมินผลและถอดบทเรียนความส�าเร็จของโรงเรียน

 ขั้นตอนที่ 6.5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในโลกของการท�างานสมัยใหม่ ซึ่งให้ความส�าคัญกับ

การใช้ข้อมลูพฒันาประสทิธภิาพของการปฏิบัตงิาน การแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็นกจิกรรมหนึง่ในระบบการจดัการ

ความรู้ ประกอบด้วย การค้นหา สร้าง รวบรวม กลั่นกรอง และ จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่

ต้องการใช้ข้อมลูสามารถเข้าถงึข้อมลูนัน้ได้ตลอดเวลา ผูบ้รหิาร คร ูและผูเ้กีย่วข้องต้องเรยีนรู ้สร้างระบบ และ

ใช้ความรูใ้นการปฏบิติังานอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง การแลกเปลีย่นเรยีนรูช่้วยให้สามารถดงึความรูท้ีไ่ด้จาก

การปฏบิตังิานมาแลกเปลีย่นซึง่กนัและกนั ทัง้เคลด็ลบัการปฏบิตังิาน เทคนคิการท�างาน เทคนคิการแก้ปัญหา 

และปัจจัยทีส่่งให้ประสบความส�าเรจ็ เป็นต้น ข้อมลูทีไ่ด้จากเวทกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ะน�ามาจดัให้เป็นระบบ

เพื่อช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสะดวกและน�าไปใช้ได้ง่าย
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

 1. จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มบุคคล ได้แก่ กลุ่มครู กลุ่มนักเรียน กลุ่ม 

ผู้ปกครอง กลุ่มชุมชน และกลุ่มเครือข่ายผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น  

โดยอาจประชุมแบบปกติ หรือผ่านการสื่อสารทางไกลรูปแบบต่างๆ เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ความ

ก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และความส�าเร็จรูปแบบต่างๆในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

 2. สร้างระบบการจัดการความรู ้ของโรงเรียนคุณธรรม โดยน�าข้อมูลความรู ้ที่ได ้รับจาก 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์และความสะดวกใน

การน�าไปใช้รวมทั้ง จัดข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือใช้ประโยชน์พัฒนาโรงเรียน

คุณธรรมต่อไป และจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้รอบใหม่หมุนเวียนไปตลอด

 3. รวบรวมผลงานของกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและโครงงานคุณธรรมที่ประสบความ

ส�าเร็จดีเด่น จัดเป็นวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) เพือ่ใช้ขยายผลให้กบัโรงเรียนคณุธรรมเครอืข่าย

 4. รวบรวมรายชือ่ครแูละนักเรียนทีม่ผีลงานด ีมคีวามช�านาญ เชีย่วชาญในการท�าโครงงานคณุธรรม 

หรือกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท่ีประสบความส�าเร็จ เพื่อพัฒนาศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน และผลักดันให้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรมมากขึ้น

 5. จัดประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นกลุม่เครอืข่ายโรงเรยีนคุณธรรมจะช่วยขยายผลการพฒันาโรงเรยีน

คุณธรรม และยกระดับมาตรฐานกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ดีขึ้น
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 ขั้นตอนที่ 6.6 การประเมินผล

 โรงเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ท�าหน้าท่ีเป็นเป้าหมายของการปฏิบัติโรงเรียนคุณธรรม มีโครงงาน

คณุธรรมเป็นเครือ่งมอืเพือ่บรรลเุป้าหมายของการปฏบัิต ิรวมทัง้การสร้างแบบอย่างท่ีด ีการจดัสภาพแวดล้อม

ของโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคณุธรรม และการบรูณาการคณุธรรมในชัน้เรยีนครบทกุประการแล้ว โรงเรียน

ต้องจัดท�าการประเมินผล เพื่อให้ทราบผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ 

 1. โรงเรียนต้องท�าความเข้าใจกับตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรมทางแนวทาง มยส. จ�านวน 7 เรื่อง เพื่อ

พิจารณากิจกรรมที่จะกระท�าให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ และก�าหนดตัวช้ีวัดให้เหมาะสมที่จะใช้วัด

หรือประเมินผลที่จะเกิดขึ้น

ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม

ตัวชี้วัด หลักฐาน/ร่องรอย/ลักษณะที่พบ

1. มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมทั้งโรงเรียน

- ครู นักเรียนและบุคลากรทราบแผนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน 
- มีภาพความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา 

และ ผู้ปกครอง
- ครูและนักเรียนมีความสุข ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทายโต้ตอบอย่างมีสัมมาคารวะ
- สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าเรียน

2. ใช้โครงงานคุณธรรม/
กิจกรรมเป็นเครื่องมือใน 
การพัฒนา

-  ครู นักเรียน ผู้บริหาร แบ่งงานรับผิดชอบพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
-  มีโครงงานคุณธรรม/กิจกรรมคุณธรรมที่แต่ละคนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ
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ตัวชี้วัด หลักฐาน/ร่องรอย/ลักษณะที่พบ

3. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพ่ิมข้ึน -  ครู นักเรียน ผู้บริหาร มีวินัยในการปฏิบัติตามหน้าที่รับผิดชอบ
-  ครู นักเรียน ผู้บริหาร มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในคุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

4. พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลดลง

-  ครู นักเรียน ผู้บริหาร ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง

5. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม -  บรรยากาศในโรงเรียนทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ครู นักเรียน ผู้บริหาร ร่วมกัน
ปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในคุณธรรม 
เป้าหมายของโรงเรียน

6. มีองค์ความรู้ และมีการ 
บูรณาการคุณธรรมใน 
ชั้นเรียน

-  มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่เผยแพร่ได้ และ/
หรือ มีแผนการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในชั้นเรียน

7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนา
คุณธรรม 

-  โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็นแหล่งศึกษาดูงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

  2. ก�าหนดตัวชี้วัดย่อยของโครงงานคุณธรรม และ/หรือ กิจกรรมคุณธรรมที่โรงเรียนก�าหนดขึ้น 

เพื่อพิจารณาความสอดคล้องที่จะส่งผลให้เกิดตัวชี้วัดหลักของโรงเรียนคุณธรรมตามแนวทาง มยส. เช่น 

   ตัวชี้วัดย่อย :

   1. จ�านวนนักเรียนที่มาโรงเรียนทันเวลา

    2. จ�านวนนักเรียนที่ส่งการบ้านทุกครั้ง

    ตัวชี้วัดหลัก : จ�านวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น
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 3. โรงเรียนควรก�าหนดวิธีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลให้เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม เป็นต้น

 4. โรงเรยีนควรประเมนิความก้าวหน้าของงานตามช่วงระยะเวลาทีต้่องการ และน�าผลทีไ่ด้จากการ

ประเมินความก้าวหน้าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมมากข้ึน ส่วนการประเมินผลสรุปเมื่อ 

ครบปีสามารถน�าไปใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในรอบปีต่อไป

 5. ควรให้โอกาสทกุฝ่ายเข้ามามส่ีวนร่วมในการประเมนิผล เพือ่ใช้ในการปรบัปรงุโครงการ/กจิกรรม

ของตัวเอง และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในโรงเรียนอย่างทั่วถึง

 6. แบบฟอร์มการประเมินตนเองของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มยส. จัดท�าข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการ

บริหารจัดการการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสามารถใช้เพื่อการวางแผนในช่วงเริ่มต้นงาน และใช้เพื่อ

ปรบัปรงุแผนปฏิบตังิานให้ทนัต่อเหตุการณ์ในระหว่างด�าเนนิงาน แบบประเมนิตนเองจะช่วยให้โรงเรยีนทราบ

จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงในการด�าเนินงาน และท�าให้ทราบจุดเด่น จุดดีของโรงเรียนคุณธรรมที่ควรน�าไป 

ขยายผล ทั้งนี้ การใช้แบบประเมินตนเองของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มยส. จะเป็นไปตามความต้องการของ

โรงเรียนเอง ที่จะใช้แบบประเมินตนเองเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

 ขั้นตอนที่ 6.7 การถอดบทเรียน

 การถอดบทเรียน หมายถึง การทบทวนประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงใน

การพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม โดยทบทวนสิง่ทีป่ฏบิตั ิท�าความเข้าใจ สรปุความรู ้วเิคราะห์เหตแุละปัจจัยทีท่�าให้

การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว การถอดบทเรียนเป็นวิธีการช่วยให้โรงเรียนเรียนรู้จากความ

ส�าเร็จหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อประโยชน์ในการสรุปบทเรียนที่เป็นรูปธรรมที่ได้จาก
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ทั้งผลการด�าเนินงานตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งเป็น 

เป้าหมาย และปัจจัยท่ีส่งผลให้ประสบความส�าเร็จ และกระบวนการท�างานแบบใหม่ๆ ซึง่เกดิข้ึนจากการปฏบัิติ

งานจริง โดยไม่ได้คาดหมายล่วงหน้า ทั้งกระบวนการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท�างาน และกระบวนการท่ีพึง

ระมัดระวังในการปฏิบัติงานต่อไป 

 1. ก�าหนดแนวปฏบิติัของโรงเรียนให้มทีบทวนวเิคราะห์หลงัการปฏบิตังิาน (After Action Review) 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งหรือแต่ละกิจกรรมตามความต้องการของโรงเรียน เพื่อน�า

ข้อมลูย้อนกลบั (feed back) มาใช้ประโยชน์ในการปฏบัิตงิานครัง้ต่อไป รวมทัง้ เป็นการกระตุน้ให้คณะท�างาน

เกิดความตื่นตัว และรู้สึกผูกพันอยู่กับงาน ติดตามปรับปรุงการท�างานแต่ละครั้งอย่างต่อเนื่อง

 2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้คณะท�างานแต่เน่ินๆ เพื่อมีเวลาในการเตรียมความพร้อม

ในการถอดบทเรียน ทั้งการวางแผนงาน กระบวนการท�างาน กิจกรรมและเป้าหมาย เครื่องมือ วิธีการปฏิบัติ 

บทบาทของผู้เข้าร่วมงาน ขอบเขตของงาน และผลงานที่ต้องการ เป็นต้น

 3. โรงเรียนควรจัดให้มีการถอดบทเรียนของกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และ โครงงาน

คุณธรรมที่ประสบความส�าเร็จ ควรวิเคราะห์ผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับผลที่โรงเรียนคาดหวังไว้ เพื่อ

ทราบสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และผลงานที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้ง วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอก เพื่อทราบว่า ผลงานที่เกิดขึ้น เกิดอย่างไร มีปัจจัยอะไรเสริมหนุนหรือขัดขวาง 

 4. หลงัจากการถอดบทเรยีนทกุเรือ่ง ควรสงัเคราะห์บทเรยีนทีไ่ด้รบั ทัง้ การวางแผน กระบวนการ

ท�างาน กิจกรรมและเป้าหมาย ฯลฯ เพื่อรู้ว่าสิ่งใดที่ควรท�าต่อไป สิ่งใดที่ควรละเว้น สิ่งใดที่ควรน�ามาปรับปรุง

ก่อนน�าไปท�าต่อไป และสรุปข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการน�าไปใช้จริง
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 ขั้นตอนที่ 6.8 การประชาสัมพันธ์

 การประชาสัมพันธ์จะช่วยขยายผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป็น

ประโยชน์แก่โรงเรยีนท่ีอยูใ่กล้เคียง ช่วยให้รู้วธิกีารในการปฏบัิตงิานพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมท่ีถูกต้อง และเป็น

ประโยชน์ต่อภาคีเครอืข่ายทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และชุมชน เพือ่ให้ความร่วมมือในส่งเสรมิสนบัสนนุการพัฒนา

คุณธรรมให้แก่เยาวชนของประเทศ

 1. โรงเรียนจัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานทั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ social 

network สร้างเครือข่าย และสื่อวีดีทัศน์ จัดกิจกรรมหน้าเสาธง จัดสื่อตามสายในโรงเรียน 

 2. บูรณาการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมสอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

 3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ จัดกิจกรรมพูดคุย เล่าสู่กันฟัง ในกลุ่มย่อยต่าง ๆ จัด

นิทรรศการทั้งภายในภายนอกโรงเรียน จัดประชุมสัมมนาในกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย ให้ความร่วมมือในการจัด

สัมมนารายงานนวัตกรรมโรงเรียนคุณธรรมที่จัดขึ้นในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

 4. เตรียมความพร้อมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาคุณธรรม โดยจัดหาวิทยากรที่มีความ

สามารถในการน�าเสนอผลงานความส�าเรจ็ และเตรยีมข้อมลูการรายงานทีก่ระชบัและชดัเจน สะดวกในการน�า

ไปใช้ประโยชน์ เพื่อโรงเรียนได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพัฒนาคุณธรรม
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5. บทบาทของผู้บริหารในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการลงพื้นที่นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม พบว่า บทบาทของผู้บริหาร

โรงเรียนเป็นปัจจัยความส�าเร็จของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�า มีทักษะในการบริหาร

จดัการโรงเรยีน ก�ากบัติดตามการปฏบิติังานอย่างสม�า่เสมอ และประเมนิการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง เป็นหลกั

ประกันให้การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมประสบความส�าเร็จ

 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่การก�าหนดนโยบาย จัดท�าแผนปฏิบัติ ส่งเสริมสนับสนุนเสริม

แรงให้แก่ผูป้ฏบิตั ิสร้างกลไกการมส่ีวนร่วมทัง้โรงเรยีน นเิทศตดิตามการปฏบิตังิานอย่างสม�า่เสมอ จดัให้มกีาร

ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียนคุณธรรม บทบาทเหล่านี้ ส่งผลให้โรงเรียนบรรลุผลส�าเร็จ

ตามเป้าหมายที่วางไว้
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6. บทบาทของครอบครัวในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

 ครอบครัวคุณธรรม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความผูกพันและใช้ชีวิตร่วมกัน ให้การเลี้ยงดู ให้การ

ศึกษา อบรม บ่มเพาะให้เยาวชนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามจนเป็นนิสัย ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นแบบอย่างที่ดี

ต่อกนั ตลอดจนช่วยให้มีความรอบรูใ้นการประกอบอาชีพท่ีถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ครอบครวั

จึงเป็นสถาบันหลักที่ส�าคัญยิ่งในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ครอบครัวจะเป็นโรงเรียนแห่งแรกของลูก พ่อ

แม่และครอบครัวจึงเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดต่อชีวิตและจิตใจของลูก โดยท�าหน้าที่เป็นทั้ง “ต้นแบบด้านคุณธรรม” 

และเป็น “ครูคนแรก” ของลูกในบ้าน โรงเรียนจึงต้องพยายามสร้างกลไกให้ครอบครัวมีโอกาส มีส่วนร่วมใน

การสนบัสนนุการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม ให้โอกาสครอบครวัได้รบัรู ้รบัทราบนโยบายการพฒันาเป็นโรงเรียน

คุณธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมตามความสนใจ มีส่วนร่วมฝึกอุปนิสัยที่ดีให้นักเรียนเวลาอยู่ที่

บ้าน เพือ่ช่วยหล่อหลอมสร้างอปุนสิยัทีด่งีามจนเกดิเป็นวถิชีวีติคณุธรรมในการด�ารงชวีติประจ�าวนั อันจะเป็น

ประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบต่อไป
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…การท�างานใด ๆ 

ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก 

ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว 

ยากที่จะให้ส�าเร็จเรียบร้อย

ทันเวลาได้

พระบรมราโชวาทของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2522
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

      มีคุณธรรมอัตลักษณ์ประจักษ์ชัด มีโครงงานปฏิบัติสู่เป้าหมาย

มีแบบอย่างให้ดูอยู่รอบกาย มีการสอนหลากหลายให้เรียนรู้

      สภาพแวดล้อมน้อมน�าให้ท�าดี ตามพฤติกรรมบ่งชี้ที่มีอยู่

ความร่วมมือพร้อมพรั่งทั้งศิษย์-ครู ชุมชนหนุนเคียงคู่กับครอบครัว

      มีแกนน�ากล้าแกล้วเป็นแนวหน้า ช่วยสื่อสารชี้คุณค่าให้รู้ทั่ว

มีแผนบอกทิศทางไว้ไม่มืดมัว การขับเคลื่อนจะคล่องตัวทุกกลไก

      มีแนวทางสนับสนุนเจือจุนเสริม มีนิเทศช่วยเพิ่มเติมเต็มให้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ควบคู่ไป ประเมินผลเพื่อใช้พัฒนา

       ประชาสัมพันธ์หมั่นท�าสม�่าเสมอ น�าเสนอเรื่องราวความก้าวหน้า

ถอดบทเรียนเพียรท�าเถิดเกิดปัญญา
       น้อมน�าศาสตร์พระราชามาสืบสาน
พึงประพฤติยึดมั่นทุกขั้นตอน                                

จะยั่งยืนวัฒนาสถาวร
ทั้งหลักการทรงงานที่ท่านสอน
จะพบความสถาพรสวัสดี

      อุปสรรคหนักเพียงใดอย่าได้หวั่น ร่วมฝ่าฟันสู่เป้าหมายไม่หน่ายหนี

เพื่อสนองพระราชประสงค์องค์ภูมี ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง

 

   นายวันเฉลิม  วุฒิวิศิษฏ์สกุล

   ครูโรงเรียนบ้านนกงาง 

        ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระนอง
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งานพัฒนาบ้านเมืองนั้น ต้องอาศัยบุคคลสองประเภท 
คือ นักวิชาการกับผู้ปฎิบัติ

นักวิชาการเป็นผู้วางโครงการ เป็นผู้น�าผู้ชี้ทาง
เป็นที่ปรึกษาของผู้ปฎิบัติ ส่วนผู้ปฎิบัตินั้น

เป็นผู้ลงมือลงแรงกระท�างาน งานจะได้ผลหรือไม่เพียงไร 
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสองฝ่ายนี้

ถ้ามีความเข้าใจและร่วมงานกัน ก็ไม่มีอุปสรรคได้ผลงาน
เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ถ้าไม่เข้าใจกันก็เกิดอุปสรรคล่าช้า

ซึ่งมักปรากฎอยู่เสมอและจ�าเป็นจะต้องแก้ไข….

พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2513
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1. ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง  

ความสุจริต หมายถึง ความประพฤติดี ความประพฤติตามครรลองคลองธรรม ซื่อตรงต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์

สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตรงความเป็นจริงต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา และค�ามั่นสัญญา ทั้ง

กาย วาจา ใจ ต่อตนเองและผู้อื่น 

2. ความขยัน หมายถึง ความตั้งใจเพียรพยายามท�าหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอ อดทน ไม่

ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหา จนเกิดผลส�าเร็จตามความ

มุ่งหมาย

3. ความรับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ท้ังท่ีเป็นภารกิจส่วนตัว และ

ภารกจิทางสงัคม จะต้องกระท�าให้บรรลคุวามส�าเรจ็ตามความมุง่หมาย ด้วยความสุจรติ ความเตม็ใจ และความ

จริงใจ เป็นความเอาใจใส่ จดจ่อ ตั้งใจ มุ่งมั่น ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย และยอมรับ

ผลการกระท�าของตนเอง ทั้งด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย ทั้งพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

4. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตาม และยึดมั่นในระเบียบ

แบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ข้อตกลง กฎหมายและศีลธรรมจารีตประเพณี ท้ังวินัยในตนเองและวินัยต่อ

สังคม เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการให้ความส�าคัญ ความเคารพ และยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามระเบียบ  

กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของสังคม เป็นพฤติกรรมที่ช่วยให้สามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติตนตามระเบียบ

เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม

ภาคผนวก 1
สาระความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

5. ความอตุสาหะ หมายถงึ ความพยายามทีท่�างานให้ส�าเรจ็ลลุ่วง ด้วยความอดทนไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค 

มานะ บากบั่น ขยัน อดทน เพียรเอาใจใส่อยู่เป็นนิจและเสมอต้นเสมอปลาย 

6. ความมุ่งมั่น หมายถึง ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ท�างานด้วยความเพียรพยายามและ

อดทนเพื่อให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย 

7. ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปองค์ความรู้  

และสามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 

8. ความอดทนอดกลั้น หมายถึง ความมั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยไม่

ย่อท้อต่อปัญหา ทนตรากตร�า ทนเจ็บใจ หนักเอาเบาสู ้ ยอมรับความล�าบากและอุปสรรค และรู ้จัก 

ข่มใจเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเป็นระยะเวลานาน

9. ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน เป็นน�้าหนึ่ง

ใจเดยีวกนั ร่วมมอืร่วมใจกนัปฏบิตังิานให้บรรลผุลตามทีต้่องการ โดยปราศจากการทะเลาะววิาท ไม่เอารดัเอา

เปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างทางความคิด

10. ความเสียสละ หมายถึง การรู้จักแบ่งปัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น โดยอาจ

ต้องเสียสละทรัพย์ แรงงาน เวลา และก�าลังสติปัญญา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน

11. ความมีน�้าใจ หมายถึง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร ที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล แสดงน�้าใจ

ดีต่อผู้อื่น โดยไม่หวังผลตอบแทน ผู้ที่มีน�้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความ

สุขส่วนตน เพื่อท�าประโยชน์แก่ผู้อื่น 
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

12. ความเมตตากรุณา หมายถึง ความรักใคร่และเอ็นดู ปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุข มีความสงสารคิด

จะช่วยให้ผูอ้ืน่พ้นทกุข์ รวมทัง้การไม่คดิร้ายต่อผูอื้น่ สามารถแสดงออกได้โดยการช่วยเหลอืทัง้ทางการกระท�า 

หรือวาจา 

13. ความสุภาพ หมายถึง เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ 

อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานการณ์และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รนุแรง วางอ�านาจข่มผูอ้ืน่ ทัง้โดยวาจาและท่าทาง 

และวางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย 

14. ความมีสัมมาคารวะ หมายถึง ความเคารพนอบน้อม โดยการทางกายและทางวาจา 

15. ความกตัญญู คือ ความรู้สึกส�านึกในการอุปการคุณ หรือบุญคุณท่ีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นท่ีมีต่อตนเอง 

กตเวที คือ การแสดงออกเพื่อการตอบแทนบุญคุณ ความกตัญญูกตเวที จึงหมายถึง ความรู้บุญคุณแล้วท�า

ตอบแทนบุญคุณให้ปรากฏ 

16. ความพอเพียง หมายถึง ด�าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่อ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้ง เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และมีคุณธรรม

17. การประหยดั หมายถงึ การรูจ้กัเกบ็ออม ถนอมใช้ทรพัย์สนิสิง่ของให้เกดิประโยชน์คุม้ค่า ไม่ฟุม่เฟือย 

ฟุ้งเฟ้อ รู้จักใช้จ่ายในสิ่งที่จ�าเป็น พอสมควรแก่ฐานะ รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม 

รู้จักท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ 

18. มีจิตสาธารณะ หมายถึง ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
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…ต่างคนต่างมีหน้าที่ 

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ท�าเฉพาะหน้าที่นั้น… 

เพราะว่า…ถ้าคนใดท�าหน้าที่เฉพาะของตัว 

โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ด�าเนินไปไม่ได้ 

เพราะเหตุว่า…งานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน

จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น…

แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น

แล้วช่วยกันท�า…

พระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

4 ธันวาคม 2533
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ภาคผนวก 2
แนวทางพิจารณาคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม

ค�ำชี้แจงกำรใช้แบบพิจำรณำคุณภำพโรงเรียนคุณธรรม
หลักการ

1. การใช้แบบพจิารณาคณุภาพโรงเรยีนคุณธรรมเป็นไปตามความพร้อมและความสมคัรใจของโรงเรยีน 

โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ

2. ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณจะใช้แบบพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมเป็นเครื่องมือ

ในการพิจารณาสนับสนุนให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

คุณธรรม และเกิดการยอมรับในการขยายผลโรงเรียนคุณธรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. โรงเรียนที่ก�าลังพัฒนาเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรมจะพิจารณาคุณภาพ เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดควร

ปรับปรุง จุดเด่นควรขยายผล เพื่อให้การปรับปรุงตนเองมีทิศทางที่ถูกต้อง วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิด

ขึ้นในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ปรับแนวทางแก้ปัญหาได้ตรงจุด  

2. โรงเรียนสามารถด�าเนินการได้ด้วยตนเองทุกช่วงเวลาท่ีต้องการ ช่วยให้การปรับแผนงานมีความ

เคลื่อนไหวทันต่อเหตุการณ์ ประหยัดทรัพยากรของโรงเรียน ทั้งบุคลากรและงบประมาณเพื่อให้เกิดความ

ก้าวหน้าของงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูล

ในการวางแผน ก�ากับงาน และ ประเมินผลงานให้ตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน และเป็นสื่อในการปรึกษา

หารือกับนิเทศอาสาเกี่ยวกับประเด็นการปรับปรุงงานให้เข้าใจตรงกัน

4. ในกรณีจะพิจารณาโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ นิเทศอาสาจะใช้แบบพิจารณาคุณภาพโรงเรียน

คณุธรรมเป็นเครือ่งมือในการพจิารณา เพือ่ความเป็นธรรม และถกูต้องตามแนวทางวเิคราะห์ประเมนิคณุภาพ

โรงเรียน ซึง่มกีารด�าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมอย่างกว้างขวางท่ัวประเทศ และมรีปูแบบหลากหลายแตกต่างกนั 

วิธีการ

1. โรงเรยีนสามารถใช้แบบพจิารณาคณุภาพโรงเรยีนคณุธรรมตามบรบิทและความต้องการของโรงเรยีน 

ในทุกช่วงเวลาและตามวิธีการที่ก�าหนดไว้ในแผนงานของโรงเรียน

2. นเิทศอาสาจะแจ้งให้โรงเรยีนทราบก่อนการใช้แบบพจิารณาคณุภาพโรงเรยีนคณุธรรม เพือ่พจิารณา

สนับสนุนให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ โดยใช้เครื่องมือตามหลักวิชาการประกอบการพิจารณาตามบริบท

จริงของโรงเรียน

เครื่องมือ

ให้ใช้เครื่องมือโดยยึดวิธีการดังต่อไปนี้

1. การสังเกต

2. การสัมภาษณ์

3. การเยี่ยมชมเชิงประจักษ์

4. การศึกษาเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

ผลการพิจารณาคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม

1. โรงเรียนใช้ผลการพิจารณาคุณภาพตนเองในการปรับปรุงงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้

2. ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จะเป็นหน่วยประกาศผลโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ เพื่อใช้

เป็นแหล่งศึกษาดูงานการพัฒนาด้านคุณธรรมของมูลนิธิฯ
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…การท�างานให้ส�าเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์

ตามเป้าหมายนั้นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ

พร้อมทั้งคุณสมบัติที่ส�าคัญๆ 

ในตัวบุคคลหลายประการ

ทั้งความตั้งใจที่มั่นคง ความคิดสร้างสรรค์ 

ความอุตสาหะพยายาม ความรับผิดชอบ

ตลอดจนความสุจริต เป็นธรรมน�ามาปฏิบัติ

โดยสม�่าเสมอ

พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2528
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แนวทางพจิารณาคณุภาพโรงเรยีนคณุธรรม
มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อโรงเรียน................................................................................................ 

 สังกัด  สพฐ.   สช.   สอศ.   อื่นๆ (โปรดระบุ)............................... 

 ทีอ่ยู.่......................ถนน....................................ต�าบล/แขวง....................................... 

 อ�าเภอ/เขต...........................จงัหวดั..........................รหสัไปรษณย์ี.............................. 

 โทรศัพท์............................................โทรสาร................................................... 

 อีเมล์......................................................เขตพื้นที่การศึกษา........................................

2. เปิดสอนระดับ   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา         ขยายโอกาส     

      อาชีวศึกษา      อุดมศึกษา

3. ชือ่-สกลุ ผูบ้รหิารโรงเรยีน............................................โทรศพัท์..................................

4. ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมของโรงเรียน................................................. 

 โทรศัพท์.......................................

5. คุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน................................................................................. 

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ตอนที่ 2 ข้อมูลการพิจารณาคุณภาพของโรงเรียนคุณธรรม

ค�าชีแ้จง ให้ผูพ้จิารณาคณุภาพของโรงเรยีนคณุธรรมอ่านค�าอธบิายระดบัคณุภาพของการพจิารณาให้เข้าใจ 

และท�าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ระดับคุณภาพ : 4 = ดีเยี่ยม   3 = ดี   2 = พอใช้  1 = ปรับปรุง

ที่ ตัวชี้วัด
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

1 กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียน

2 กลไกคณะท�างานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

3 พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น

4 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง

5 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

6 มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม และมีการบูรณาการกับการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

7 เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

คะแนนรวม

คะแนนรวมทั้งสิ้น

ผลการตัดสิน  โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ
     โรงเรียนคุณธรรม
     ควรได้รับการพัฒนา

    ลงชื่อผู้บริหารโรงเรียน   ................................................
                            (...............................................)    
        ลงชื่อผู้พิจารณาคุณภาพ ...............................................
                          (..............................................)    
        ประเมนิวนัที ่...........เดอืน ........................ พ.ศ. .................

ข้อคดิเหน็ของนิเทศอาสา...............................................
.......................................................................................
             ลงชื่อ ........................................................... 
                     (........................................................)     
             วันที่ .........เดือน ................... พ.ศ. ..............
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

ค�าอธิบายระดับคุณภาพของการพิจารณาในตอนที่ 2

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การพิจารณา

4=ดีเยี่ยม   3=ดี   2=พอใช้   1=ปรับปรุง

ด้านที่ 1 
กระบวนการ

1. มีกระบวนการ
พฒันาคณุธรรม
จริยธรรมทั้ง
โรงเรียน

1.1 โรงเรยีนมแีผนงานคณุธรรมจรยิธรรมทีร่ะบคุุณธรรมเป้าหมายและ
พฤตกิรรมบ่งชีเ้ชงิบวก (คุณธรรมอัตลักษณ์) ครอบคลุมทั้ง ผู้บริหาร ครู 
และ นักเรียน และ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียนอย่างชัดเจน 
รวมทั้ง มีการก�าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซึ่งครู นักเรียน 
และบุคลากรทราบแผนงานคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน อีกด้วย

1.2 มีการปฏิบัติตามแผนงานคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนได้ครบถ้วนทุก
กิจกรรม/โครงงาน และ ในโรงเรียนมีภาพความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู 
นักเรียน ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครอง

1.3  มีการก�ากับติดตาม นิเทศภายในอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งรายงานผล
การนิเทศอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณธรรม ครู และ นักเรียนมีความสุข ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย โต้ตอบ
อย่างมีสัมมาคารวะ รวมทั้ง สภาพแวดล้อมของโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
เอื้อต่อการเรียนรู้

1.4  มกีารประเมนิผลความส�าเรจ็ตามแผนฯ ท่ีวางไว้ ภายใต้ความร่วมมอืของ
ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง และน�าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขใน
ช่วงปีถัดไปอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

ระดับคุณภาพ
4 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
2 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 1 ข้อ
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การพิจารณา

4=ดีเยี่ยม   3=ดี   2=พอใช้   1=ปรับปรุง

2. มีกลไกคณะ
ท�างานและใช้
โครงงาน
คุณธรรมเป็น
เครื่องมือที่ทุก
คนมีส่วนร่วม
ในการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม

2.1 คณะกรรมการ / คณะท�างานรับผิดชอบงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มก�าลัง สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นและเชื่อมโยงการท�างาน
ของทุกฝ่ายให้บรรลุตามแผนที่ก�าหนด

2.2 ผู้บริหารมีภาวะผู้น�า มีกระบวนการเสริมแรงอย่างเป็นระบบในการขับ
เคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

2.3 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน มีส่วนร่วมในการด�าเนินการตามโครงงานได้
อย่างสร้างสรรค์

2.4 มีโครงงานคุณธรรม / กิจกรรมคุณธรรม และการด�าเนินงานตาม 
โครงงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ระดับคุณภาพ
4 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
2 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 1 ข้อ
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การพิจารณา

4=ดีเยี่ยม   3=ดี   2=พอใช้   1=ปรับปรุง

ด้านที่ 2
ผลผลิต

3. พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น

3.1 จ�านวนนักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง 
ร้อยละ 75 ขึ้นไป

3.2 จ�านวนนักเรียน มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ก�าหนดในตารางคุณธรรม 
อัตลักษณ์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป

3.3 จ�านวนครูมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ก�าหนดในตารางคุณธรรมอัตลักษณ์
ร้อยละ 90 ขึ้นไป

3.4 ผู้บริหารมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ก�าหนดในตารางคุณธรรมอัตลักษณ์
ร้อยละ 100 

ระดับคุณภาพ
4 = มีพฤติกรรมฯตามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มีพฤติกรรมฯตามเกณฑ์ 3 ข้อ
2 = มีพฤติกรรมฯตามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มีพฤติกรรมฯตามเกณฑ์ 1 ข้อ
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การพิจารณา

4=ดีเยี่ยม   3=ดี   2=พอใช้   1=ปรับปรุง

4. พฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ใน
โรงเรียนลดลง

4.1 นักเรียน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่เกินร้อยละ 5
4.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และขัดแย้งกับคุณธรรมอัตลักษณ์

ของโรงเรียน ไม่เกินร้อยละ 5
4.3 ครู มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และขัดแย้งกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน ไม่เกินร้อยละ 5
4.4 ผู้บริหาร มีพฤติกรรมที่ไม่ขัดแย้งกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ระดับคุณภาพ
4 = มีพฤติกรรมฯตามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มีพฤติกรรมฯตามเกณฑ์ 3 ข้อ
2 = มีพฤติกรรมฯตามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มีพฤติกรรมฯตามเกณฑ์ 1 ข้อ
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การพิจารณา

4=ดีเยี่ยม   3=ดี   2=พอใช้   1=ปรับปรุง

5. เกิดกระบวนการ 
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมใน
โรงเรียนจาก 
ทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง  
(ผู้บริหาร  
ครู บุคลากร 
นักเรียน  
ผู้ปกครอง  
และชุมชน)

5.1 มีการวางแผนในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน  
ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม มีการปฏิบัติตามแผน ก�ากับติดตาม และ ประเมินผล
การมีส่วนร่วมเป็นระยะ

5.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และให้ความร่วมมือกับโรงเรียน

5.3 ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับโรงเรียน เพื่อช่วยให้
บรรลุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ก�าหนด

5.4 ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องรับรู้เป้าหมายด้านคุณธรรมของโรงเรียน และ 
ช่วยเหลือด้านพัฒนาคุณธรรมตามความเหมาะสม

ระดับคุณภาพ
4 = มีพฤติกรรมฯตามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มีพฤติกรรมฯตามเกณฑ์ 3 ข้อ
2 = มีพฤติกรรมฯตามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มีพฤติกรรมฯตามเกณฑ์ 1 ข้อ
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ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การพิจารณา

4=ดีเยี่ยม   3=ดี   2=พอใช้   1=ปรับปรุง

ด้านที่ 3 
ผลลัพธ์

6. มีองค์ความรู้/
นวัตกรรมการ
สร้างเสริม
คุณธรรม และ
มกีารบรูณาการ  
กับการจัดการ
เรียนรู้ในชั้น
เรียน

6.1 โรงเรียนมีการสรุปองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมที่ได้จาก
การพัฒนาโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน และได้เผยแพร่สู่สาธารณะ

6.2 มีกิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมผนวกไว้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน

6.3 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อสร้าง
กลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community :PLC)

6.4 มีการพัฒนาคุณธรรมที่บูรณาการหรือสอดแทรกอยู่ทั้งในการเรียนการ
สอนและการท�างานของบุคลากรในโรงเรียนตามรูปแบบของโรงเรียนจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ระดับคุณภาพ
4 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ
2 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 1 ข้อ
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กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเร็จ

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การพิจารณา

4=ดีเยี่ยม   3=ดี   2=พอใช้   1=ปรับปรุง

7. เป็นแหล่งเรียน
รู้ของโรงเรียน
คุณธรรม
จริยธรรม

7.1 มีโครงงานคุณธรรม/กิจกรรมของนักเรียน ครู และผู้บริหาร ที่เป็น 
แบบอย่างในการศึกษาดูงานได้

7.2 มีการเผยแพร่โครงงานที่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
เอกสาร แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ เสียงตามสาย เป็นต้น

7.3 มีความพร้อมในการบริหารจัดการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม 
7.4 มีแนวทางพัฒนาให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านคุณธรรมที่ยั่งยืน  

(โดยมีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่เป็นระบบ มีความชัดเจน
และน�าไปใช้เป็นแบบอย่างได้

ระดับคุณภาพ
4 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 4 ข้อ
3 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 3 ข้อ 
2 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 2 ข้อ
1 = มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 1 ข้อ

ระดับความส�าเร็จ

1. โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ ต้องมีผลการพิจารณาได้คะแนนไม่ต�่ากว่า 25 คะแนน และ ต้องไม่มี

ระดับคุณภาพพอใช้ (ระดับคุณภาพ 2) และระดับคุณภาพต้องปรับปรุง (ระดับคุณภาพ 1) ในข้อหนึ่งข้อใด

2. โรงเรยีนคณุธรรม ต้องมผีลการพจิารณาได้คะแนนไม่ต�า่กว่า 21 คะแนน และต้องไม่มรีะดบัคณุภาพ

ปรับปรุง (ระดับคุณภาพ 1) 

3. โรงเรียนที่มีผลการประเมินต�่ากว่า 21 คะแนน ควรได้รับการพัฒนา

หมายเหตุ  ผู้บริหารหมายถึง ผู้บริหารการศึกษา และรองหรือผู้ช่วยบริหารสถานศึกษา

   การพิจารณาระดับคุณภาพควรพิจารณาจากพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ
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…เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ให้พยายามคิด

พิจารณาให้เห็นจุดหมาย เห็นสาระและประโยชน์

ที่แท้จริงของงานนั้นอย่างแจ่มแจ้ง

แล้วจึงลงมือท�าด้วยความตั้งใจ มั่นใจ

ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง

ให้ด�าเนินลุล่วงตลอดไปอย่างต่อเนื่อง

โดยมิให้บกพร่องเสียหาย

พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2533
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