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“...เดก็เป็นผู้ที่ได้รบัช่วงทกุสิ่งทกุอย่างต่อจากผู้ใหญ่

รวมทั้งภาระรบัผดิชอบในการธ�ารงรกัษาอสิรภาพ

และความสงบสขุของบ้านเมอืง

ดงันั้น เดก็ทกุคนจงึสมควรและจ�าเป็นที่จะต้องได้รบั

การอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม

ให้มคีวามสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ

พร้อมทั้งการฝึกหดัขดัเกลาความคดิจติใจให้ประณตี

ให้มคีวามศรทัธามั่นคงในคณุความดี

มคีวามประพฤตเิรยีบร้อยสจุรติ

และมปีัญญาฉลาดแจ่มใสในเหตใุนผล

หน้าที่นี้เป็นของทกุคน ที่จะต้องร่วมมอืกนั

กระท�าโดยพร้อมเพรยีงสม�่าเสมอ

พระราชด�ารสัในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช
ในโอกาสปีเดก็สากล วนัที่ 1 มกราคม 2522
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 ศนูย์โรงเรยีนคณุธรรม มลูนธิยิวุสถริคณุ(มยส.) จดักจิกรรมพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

มาตั้งแต่ มกราคม 2557 รวมเวลา 3 ปี กิจกรรมมีทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจให ้

ผู้บริหารทุกระดับ จัดท�าสื่อการเรียนรู้หลากหลายเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม พัฒนาครูแกนน�า และนักเรียนแกนน�า นิเทศติดตามโรงเรียน ให้ค�าปรึกษา 

ค�าแนะน�า กระตุ้นการสรา้งแบบอย่างที่ดใีนโรงเรยีน จดักจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่าง

โรงเรียน ครูและนักเรียน ประเมินผล ถอดบทเรียนเพื่อค้นหาบทเรียนความส�าเร็จของ

โรงเรยีน นบัถงึวนันี้ จงึเป็นโอกาสที่ด ีที่โรงเรยีนจะน�าเสนอผลงานความส�าเรจ็ในการพฒันา

โรงเรียนคุณธรรมของตนเอง ทั้งในด้านนวัตกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม กลไกการ 

ขบัเคลื่อนงาน การบูรณาการกบัการเรยีนการสอน และผลงานการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม

ของนกัเรยีน เป็นต้น

 การจดัประชมุรายงานความส�าเรจ็ของโรงเรยีนคณุธรรมประจ�าปี 2560 นี้ ส�าเรจ็ 

ลงได้ด้วยความร่วมใจร่วมแรงของผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์ฯ นิเทศอาสา วิทยากรอาสา 

ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้น�าเสนอผลงานของทุกภูมิภาค ซึ่งได้เสียสละเวลาและก�าลัง 

ความคิดให้รูปแบบของงานและเอกสารประกอบการประชุมเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าฟัง 

การประชุมและติดตามงานของ มยส. เสมอมา รวมทั้ง ได้ช่วยจัดงานประชุมในแต่ละ

ภูมิภาค ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม ขอขอบคุณในความกรุณาครั้งนี้ และหวังว่างานประชุม 

ที่จดัขึ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชมุฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรบัทกุท่าน

 

               นายปราโมทย์ โชตมิงคล

             ผู้อ�านวยการศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

                  มูลนธิยิวุสถริคณุ

ค�าน�า
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 เมื่อเดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

ทรงให้จดัตั้ง “กองทนุการศกึษา” โดยมพีระราชประสงค์ให้โรงเรยีนสร้างคนดใีห้บ้านเมอืง 

พร้อมทั้งพระราชทานก�าลังใจให้พวกเราว่า “การสร้างคนดีเป็นเร่ืองที่ยากและยาว 

แต่ก็ต้องท�า โดยให้ถือเป็นหน้าที่ และให้หาอาสาสมัครมาช่วย”

 บัดนี้ รูปแบบของ “โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม” ปรากฏเด่นชัดสามารถ 

ขยายผล และที่ส�าคญัให้ผลตามพระราชประสงค์

 มูลนิธิยุวสถิรคุณ ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้รวบรวม “โครงการ

ความคดิรเิริ่มสร้างสรรค์” ในโรงเรยีนคณุธรรมจรยิธรรมได้เบื้องแรก 100 โครงการ น�าเสนอ

ในหนงัสอืเล่มนี้ หวงัว่าจะเป็นประโยชน์ในการขยายผลเพื่อให้สถานศกึษาทกุระดบัและทกุ

แห่งจกัได้เรยีนรู้ แล้วน�าไปประยกุต์หรอืรเิริ่มที่สถานศกึษาของแต่ละแห่ง

 สักวันหนึ่ง เราอาจได้เห็น “คนดีและความดีปรากฏทั่วแผ่นดินไทย”

       

             ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์เกษม วฒันชยั 

                                            ประธานกรรมการมูลนธิยิวุสถริคณุ

                                                    เมษายน 2560

ความดีปรากฏทั่วแผ่นดิน



 “มูลนิธิยุวสถิรคุณ” (Foundation of Virtuous Youth : FVY) มีความหมายว่า เป็นมูลนิธิที่ 

มุ่งสร้างสรรค์เยาวชนให้คงมั่นอยู่ในคณุความดเีสมอ โดยได้น้อมน�าพระราชกระแสรบัสั่งของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้พระราชทานให้แก่คณะองคมนตรีในโอกาสจัดตั้ง

โครงการ “กองทนุการศกึษา” เมื่อปี พ.ศ.2555 พระราชทานหลกั 3 ประการ ในเรื่องครูและนกัเรยีน 

ดงันี้

 “ให้ครูรกัเดก็ และเดก็รกัครู 

 ให้ครูสอนให้เดก็มนี�้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขนักนั แต่ให้แข่งกบัตวัเอง 

 และให้เดก็ที่เรยีนเก่ง ช่วยสอนเพื่อนที่เรยีนช้ากว่า 

 ให้ครูจดักจิกรรมให้นกัเรยีนท�าร่วมกนั เพื่อให้เหน็คณุค่าของความสามคัค”ี

 และมพีระราชกระแสรบัสั่งว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง” 

 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ในการส่งเสริมการสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้น

ในโรงเรยีน ส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิ จงึสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ “มลูนธิยิวุสถริคณุ” 

เพื่อให้ออกแบบกระบวนการ จัดกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมให้โรงเรียนสร้างคนดี และขยายผล 

กระบวนการสร้างคนดไีปสู่โรงเรยีนต่างๆ ทั่วทกุภูมภิาค 

 ในการด�าเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างคนดีในโรงเรียน มูลนิธิยุวสถิรคุณได้

ก�าหนดนโยบายให้ด�าเนนิงานควบคู่กนัไปในศูนย์ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม ศูนย์จติวทิยา

การศกึษา และศูนย์สถานศกึษาพอเพยีง ดงันี้

	 1.	ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม	(Centre	for	Moral	School) มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพครู

ให้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของครู ในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 

และเป็นต้นแบบที่ดีงามของนักเรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม เน้นพัฒนา

กระบวนการคิดเชิงระบบ โดยใช้โครงงานคุณธรรมและการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

จากทกุภาคส่วน อาท ิผู้บรหิาร ครู นกัเรยีน ผู้ปกครอง ชมุชน เป็นต้น 

บนเส้นทางสร้างคนดี



	 2.	ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา	(Centre	for	Educational	Psychology) มุ่งเน้นพฒันา 

การเรียนการสอน โดยส่งเสริมความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีระหว่างครูกับนักเรียน และ 

ระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน และยกระดับทักษะของครูให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกให้

นกัเรยีนได้คดิ วเิคราะห์เพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา อกีทั้ง ค้นคว้านวตักรรม นโยบายและแนวคดิ

จากนานาชาตทิั่วโลก น�ามาผลติเป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนอกีทางหนึ่ง

	 3.	 ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง	 (Centre	 for	Sufficiency	Economy	School)	ม ี

นโยบายในการเผยแพร่หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปยงัสถานศกึษาต่าง ๆ  ทั่วประเทศ เพื่อให้

เป็นสถานศึกษาต้นแบบที่น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

อกีทั้งปรบัเปลี่ยนกระบวนทศัน์ในการด�าเนนิชวีติในทกุระดบับนพื้นฐานของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อให้เกดิความต่อเนื่องยั่งยนื

 “บนเส้นทางสร้างคนดี” ที่มูลนิธิยุวสถิรคุณด�าเนินการมาบางส่วนแล้ว ยังต้องการเพื่อน 

ร่วมทางอีกมากมาย ทั้งโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ 

นักวิชาการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ที่จะร่วมกันสร้าง

กระบวนการสร้างคนดีให้หลากหลายมิติ ร่วมกันสร้างเครือข่ายการสร้างคนดีให้เข้มแข็ง เพิ่ม 

 ช่องทางการเผยแพร่ขยายผลให้ทั่วประเทศ เพื่อความสขุของทกุคน และเพื่อความมั่นคงของประเทศ



8

สารบัญ
การพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

ของศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม มยส.

- 9 -

 

ภาคเหนอื

- 23 -

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

- 65 -

ภาคกลาง

- 129 -

ภาคใต้

- 167 -
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 มลูนธิยิวุสถริคณุก�าหนดเป้าหมายให้ศนูย์โรงเรยีนคณุธรรมจดักจิกรรมพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

ทั่วประเทศ โดยด�าเนินงานในลักษณะงานวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ทุกภูมิภาค 

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมจะออกแบบกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม น�าไปปฏิบัติในโรงเรียนที่ 

สมคัรใจเข้าร่วมโครงการ โดยมนีเิทศอาสาซึ่งเป็นผูท้รงคณุวฒุใินพื้นที่ท�าหน้าที่ให้ค�าปรกึษา ค�าแนะน�า

แก่โรงเรยีน ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรมจะจดัเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างโรงเรยีนในแต่ละพื้นที่ กจิกรรม

ต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนการประเมินผล การถอดบทเรียนของโรงเรียนเองจะถูกน�ามาวิเคราะห์

สังเคราะห์ เพื่อค้นหารูปแบบที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนที่หลากหลาย ความร่วมมือในการ

ด�าเนนิงานพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมระหว่างโรงเรยีนในแต่ละพื้นที่ กลุ่มนเิทศอาสา กลุ่มวทิยากรอาสา 

กบัศนูย์โรงเรยีนคณุธรรมตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้กระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

มรีูปธรรมชดัเจนขึ้น สามารถน�าไปขยายผลได้ทั่วประเทศ เป็นการสร้างคณุูปการต่อวงการศกึษาให้มี

กระบวนการสร้างคนดใีนโรงเรยีน เป็นสื่อการเรยีนรู้ด้านคณุธรรมจรยิธรรมเพิ่มขึ้น

	 กระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคณุ ประกอบด้วยกจิกรรม ดงันี้

 1. โรงเรยีนจดัให้มกีารประชมุร่วมกนัระหว่างผู้บรหิาร ครู-อาจารย์ นกัเรยีน ผู้มส่ีวนได้เสยีและ

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม และสมัครใจ 

ร่วมกนั ด�าเนนิงานพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมให้ประสบความส�าเรจ็

 2. โรงเรยีนคดัเลอืกครูเข้าอบรมเชงิปฏบิตักิารกบัศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม เพื่อให้ท�าหน้าที่เป็น

ครูวิทยากร เป็นแกนน�าของโรงเรยีน เพื่อจดัอบรมเพื่อนครู และนกัเรยีนแกนน�า ให้สามารถร่วมกนั

ด�าเนนิงานตามกระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมให้ส�าเรจ็

การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มยส.
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 3. ก�าหนดเป้าหมายและแผนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมตามขั้นตอน ดงันี้

3.1 ระดมสมองเพื่อค้นหา “พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก” โดยพิจารณาจากปัญหาส�าคัญ

ของโรงเรียนที่ต้องการแก้ไข หรือ พิจารณาจากพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่ต้องการ 

ส่งเสรมิให้เกดิขึ้นในโรงเรยีน และก�าหนด “คุณธรรมเป้าหมาย” เช่น ความซื่อสตัย์ 

ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ เป็นต้น คณุธรรมเป้าหมายที่มกีารระบพุฤตกิรรมบ่งชี้

เชงิบวกไว้ด้วย จะเรยีกรวมว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์” โรงเรยีนอาจก�าหนดคณุธรรม

เป้าหมายไว้ 3 ด้าน/รอบปี เพื่อความกระชบัในการปฏบิตั ิและประเมนิผลส�าเรจ็ได้

ง่าย

3.2 จัดท�า “ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์” ซึ่งหมายถึง การระบุพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

ของคุณธรรมเป้าหมายแต่ละด้านที่โรงเรียนได้คัดเลือกไว้แล้ว โดยจ�าแนกตามกลุ่ม

เป้าหมาย เช่น กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มครู และกลุ่มนักเรียน เพื่อให้แต่ละกลุ่ม

ทราบว่า ต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในแต่ละด้าน เช่น ความซื่อสัตย์ของครูต้องเข้า

สอนตรงเวลา ความซื่อสตัย์ของนกัเรยีนต้องไม่ลอกการบ้าน เป็นต้น

3.3 โรงเรียนร่วมกันก�าหนดวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุคุณธรรมเป้าหมาย และพฤติกรรม

บ่งชี้เชงิบวก โดยใช้ “โครงงานคณุธรรม” เป็นเครื่องมอืในการปฏบิตังิาน เรยีนรูก้าร

สร้างคณุธรรมจรยิธรรม ประการส�าคญั คอื ต้องเป็นโครงงานที่เด็กคิด เด็กเลือก 

เด็กท�า ให้ทกุคนมสี่วนร่วมลงมอืปฏบิตัจิรงิอย่างเตม็ที่ โดยอาจด�าเนนิการเป็นแผน

งาน/โครงการ/กจิกรรม ภายใต้แผนงานหลกัของโรงเรยีน ตามความต้องการและบรบิท

ของโรงเรยีน

 4. ในการปฏบิตังิานด้านพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม มุ่งเน้นให้ครู นกัเรยีน และผู้บรหิาร สร้าง

แบบอย่างพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นต้นแบบ และร่วมกันเสริมสร้างพลังความ 

ร่วมมอืในการสร้างสรรค์คณุธรรมความดใีห้เป็นที่ยอมรบักนั

 5. บูรณาการการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมไว้ในการเรียนการสอน และในกจิกรรม

พฒันาผู้เรยีน และกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน

 6. ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้

โรงเรยีนมบีรรยากาศของการเรยีนรู้ มสีถานที่เรยีนที่สะอาด สงบ ร่มรื่น ความสมัพนัธ์ระหว่างครูกบั

นักเรียนมีความรัก ใกล้ชิดอบอุ่น ห่วงใยกัน เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนจะเกิดประโยชน์ ทั้งด้านวิชาการ 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน และ การสร้างสรรค์พฤตกิรรมที่ดใีห้นกัเรยีน
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 7. โรงเรียนอาจจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อยๆ และเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยน 

เรยีนรู้ที่ มยส.จดัขึ้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คอื รอบ 6 เดอืน และรอบ 12 เดอืน

 8. โรงเรยีนจดัให้มกีารถอดบทเรยีนความส�าเรจ็ของโครงงานคณุธรรม และ/หรอื กระบวนการ

พฒันาโรงเรยีนคณุธรรมที่เด่น สามารถใช้เป็นแบบอย่างที่ดไีด้ เพื่อน�าไปขยายผลให้เครอืข่ายโรงเรยีน

คณุธรรม เป็นการสร้างองค์ความรู้และนวตักรรมด้านพฒันาคณุธรรมให้แพร่หลาย 

 9. โรงเรียนควรแต่งตั้งหรือมอบหมายคณะท�างาน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ โดยกระจายความมีส่วนร่วมไปยังทุกภาคส่วนของ

โรงเรยีน

 10. จดัให้มกีารนิเทศติดตามภายใน เพื่อสนบัสนนุให้มกีารให้ค�าปรกึษา แนะน�า ช่วยเหลอื

กนัอย่างกลัยาณมติร แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และเป็นก�าลงัใจให้กนัและกนั ซึ่งจะช่วยให้เกดิความสามคัค ี

เกดิการสร้างทมีงาน อนัจะน�าไปสู่ความส�าเรจ็และความยั่งยนืต่อไปในอนาคต

 11.  ผู้บรหิารควรส่งเสริม สนับสนุนการท�ากจิกรรม/โครงงานต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ และให้

ความส�าคญักบัการเสริมแรง เสรมิก�าลงัใจให้แก่ครู นกัเรยีน บคุลากร และผู้ปกครองที่ร่วมงาน

 12.  โรงเรยีนควรขยายการมส่ีวนร่วมในการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมทั้งภายในและภายนอก 

เน้นการพฒันาการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง ครอบครวั ชมุชมุ ท้องถิ่น และประชาสมัพนัธ์ผลงานการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้กว้างขวาง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึงความ

ส�าคญัของการสร้างคนด ีมคีณุธรรมจรยิธรรม

 13.  โรงเรยีนสามารถประเมินผลการด�าเนนิงานเป็นระยะๆ ตามความต้องการ มกีารจดบนัทกึ

ผลการปฏบิตังิาน ร่วมปรกึษาหารอื ปรบัปรงุขั้นตอนและวธิกีารให้เหมาะสม ตลอดจนประเมนิผลส�าเรจ็

ของการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม ตวัชี้วดัที่ส�าคญัคอื พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ในโรงเรยีนลดลง และ

พฤตกิรรมที่พงึประสงค์ในโรงเรยีนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” อกีทางหนึ่ง
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ภาพแสดงกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม	มยส.

ความส�าเร็จบางส่วนของโรงเรียนคุณธรรม

  ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มยส. มีโรงเรียนที่ร่วมพัฒนากระบวนการเพื่อใช้ในการพัฒนา

โรงเรยีนคณุธรรมจากโครงการต่างๆ หลายโครงการ ได้แก่ โรงเรยีนโครงการกองทนุการศกึษา จ�านวน 

144 แห่ง โรงเรยีนที่ มยส. ดูแล จ�านวน 184 แห่ง โรงเรยีนจรยิธรรม 4 ภาค จ�านวน 5 แห่ง โรงเรยีน

โครงการประชารฐั จ�านวน 100 แหง่ และวทิยาลยัของส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) 

จ�านวน 60 แห่ง รวมทั้งสิ้น 493 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่ได้น�ากระบวนการพัฒนาโรงเรียน

คณุธรรมของ มยส.ไปใช้ โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณ

จากองค์กรต่างๆ เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนของส�านักการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จ�านวน 437 แห่ง ส�านักงาน 

ก�าหนดนโยบาย
และแผน

สร้างกลไก
การมสี่วนร่วม

ประเมนิผล

ส่งเสรมิ สนบัสนนุ
เสรมิแรง

นเิทศตดิตาม

บทบาทผู้บรหิาร บทบาทโรงเรยีน (ครู นกัเรยีน ผู้บรหิาร)

การมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

บทบาทครอบครวั ชมุชน

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ถอดบทเรยีน แล
กเ

ป
ลี่ย

น
เร

ียน
รู้ค

รบ
รอ

บ
ป
ี

แล
กเ

ป
ลี่ย

น
เร

ียน
รู้ร

อบ
 6

 เ
ดือ

น

บูรณาการกบัการเรยีนการสอน

ด�าเนนิงานโครงการคณุธรรมเพื่อบรรลเุป้าหมาย

สร้างแกนน�า

พฒันาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพฒันาคณุภาพ

สร้างแบบอย่างพฤตกิรรมด้านคณุธรรม

ก�าหนดคณุธรรมอตัลกัษณ์เป็นเป้าหมาย

สร้างความตระหนกั เข้าใจ และยอมรบั

โรงเรียนคุณธรรม

เข้าใจและสนบัสนนุ
สถานศกึษา

ให้ความร่วมมอืกบั
สถานศกึษา

เป็นแบบอย่างที่ดี

ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ�านวนประมาณ 3,342 แห่ง วิทยาลัยของส�านักงาน 

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) ประมาณ 442 แห่ง ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษา

เอกชน (สช.) ประมาณ 100 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมาณ 1,000 กว่าแห่ง เป็นต้น

 ความส�าเร็จขั้นต้นในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอย่างเป็น 

รูปธรรมชัดเจน เช่น ความสะอาด ความร่มรื่นภายในโรงเรียน ความสัมพันธ์ที่ดีของครูและนักเรียน 

ความประพฤตขิองนกัเรยีนสภุาพ มสีมัมาคารวะ มรีะเบยีบ ความกระตอืรอืร้นในการร่วมกจิกรรมของ

นกัเรยีน ความร่วมมอืของผู้ปกครองกบัโรงเรยีน ความช่วยเหลอืสนบัสนนุจากชมุชนท้องถิ่น เป็นต้น 

นอกเหนอืจากความส�าเรจ็ดงักล่าว โรงเรยีนยงัมผีลผลติอกีมากมายที่สมควรน�ามาเผยแพร่ เพื่อสร้าง

ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมให้เหน็ภาพชดัเจนยิ่งขึ้น เช่น นวตักรรมในการ

พฒันาคณุธรรม กลไกการขบัเคลื่อนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมจนประสบความส�าเรจ็ การบรูณาการ

คณุธรรมจรยิธรรมในการเรยีนการสอน และการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของนกัเรยีนที่เกดิขึ้นจรงิ เป็นต้น 

 คณุธรรมเป้าหมายที่โรงเรยีนคณุธรรมมุ่งพฒันาในรอบปี พ.ศ.2557-2559 มจี�านวน 10 เรื่อง

ตามล�าดบั ได้แก่ ความมรีะเบยีบวนิยั จติอาสา/จติสาธารณะ ความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัย์ ความ

พอเพยีง การใฝ่เรยีนใฝ่รู้ ความสะอาด มารยาทที่ด ีความกตญัญู และความสามคัคี

คุณธรรมที่สถานศึกษามุ่งพัฒนาในช่วงปี	พ.ศ.2557-2559

ความมีระเบียบวินัย

จิตอาสา/จิตสาธารณะ
ความรับผิดชอบ

ความซื่อสัตย์

ความพอเพียง

การใฝ่เรียนใฝ่รู้

ความสะอาด

มารยาทที่ดี
ความกตัญญู

ความสามัคคี
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 การน�าเสนอรายงานความส�าเรจ็ของโรงเรยีนคณุธรรมในครั้งนี้ จะคดัเลอืกผลงานของโรงเรยีน

ที่มีระยะเวลาด�าเนินงานมากพอสมควรจนเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และโรงเรียนม ี

ความพร้อมในประเด็นต่างๆ 4 ประเด็นหลักที่จะน�าเสนอ ซึ่งจะมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานใน

แต่ละประเดน็ผสมผสานกนัอยู่แล้ว ดงันี้

1.	นวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรม

 นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ๆ ที่โรงเรียนริเริ่มจัดท�าขึ้น อาจจะเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน 

แนวคดิ สิ่งประดษิฐ์ ซึ่งส่งผลให้โรงเรยีนเกดิการเปลี่ยนแปลงในเชงิบวก นวตักรรมการพฒันาคณุธรรม 

จะมุง่เป้าหมายให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเชงิบวกในโรงเรยีน เน้น การปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม

ที่ดีให้แก่นักเรียน มีกระบวนการ วิธีการฝึกอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีจิตส�านึกที่ดีงาม มีศรัทธาในการสร้างคุณงามความดีอย่างสม�่าเสมอ และสามารถน�าไปใช้ในชีวิต

ประจ�าวนัได้อย่างต่อเนื่องยั่งยนื 

 นวัตกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมยส.ที่รวบรวมมา อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

นวตักรรมดา้นกระบวนการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม และ นวตักรรมด้านวธิกีารสร้างการเปลี่ยนแปลง 

โดยมตีวัอย่าง ดงันี้

 1.1. นวัตกรรมด้านกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

• กระบวนการ PAOR (P-Planning การร่วมกนัวางแผน A-Action การร่วมกนัปฏบิตักิาร 

O-Observation การร่วมกนัสงัเกตการณ์ R-Reflection การร่วมกนัสะท้อนผล) โรงเรยีน

บ้านหมากตูมดอนยานาง จ.อดุรธานี

• กระบวนการ 5 ส. สู่ความดีที่ยั่งยืน (สื่อสาร ส่วนร่วม สอบถามตดิตาม เสรมิแรง 

สร้างเครอืข่าย ) โรงเรยีนตะเครยีะวทิยาคม จ.สงขลา

• กระบวนการวิจัยบันได 10 ขั้น (ขั้นที่ 1 เรยีนรู้เรื่องใกล้ตวั ขั้นที่ 2 วเิคราะห์จ�าแนก

และเลอืกเรื่อง ขั้นที่ 3 ย้อนรอยกระบวนการ ขั้นที่ 4 พฒันาโจทย์วจิยั ขั้นที่ 5 ตั้ง

ค�าถามย่อย ขั้นที่ 6 สร้างเครื่องมอืเกบ็ข้อมูล ขั้นที่ 7 เกบ็ข้อมูล ขั้นที่ 8 วเิคราะห์และ 

ตรวจสอบ ขั้นที่ 9 การน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ขั้นที่ 10 สรปุและรายงานผล) โรงเรยีน

บ้านดอนข่า จ.ศรสีะเกษ

• กระบวนการสมานฉันท์ มีน�้าใจ (ดูแลกนั) ใฝ่ศึกษา (ส่งงานเป็นกลุ่ม) หาเพื่อนด ี

(ดูแลกนั)) โรงเรยีนบ้านป่าเดง็ จ.เพชรบรุี

• 2 กลไกการขบัเคลือ่น (1. แผนโรงเรยีนคณุธรรม 2. โมเดลโรงเรยีนดต้ีนแบบ) โรงเรยีน

บ้านสนัหบี จ.สโุขทยั
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• จดุนดัพบเดก็ดมีคีณุธรรม (เทคนคิการนเิทศตดิตามก�ากบั) โรงเรยีนบ้านหนองใหญ่ 

จ.ฉะเชงิเทรา

 1.2. นวัตกรรมด้านวิธีการสร้างการเปลี่ยนแปลง

• อัฏฐออม (1. ออมบญุ 2. ออมความด ี 3. ออมสต ิ 4. ออมทรพัย์ 5. ออมสขุภาพ 

6. ออมป่า 7. ออมน�้า 8. ออมสิ่งแวดล้อม) โรงเรยีนวดัถ�้าองจ ุจ.กาญจนบรุี

• บะนกทาโมเดล (การพฒันา3 ระยะ ระยะที่ 1 ตวัอย่างที่ด ีมคี่ากว่าค�าสอน ระยะที่ 

2 ฝึกซ�้า ย�้าท�า ระยะที่ 3 ท�าดมีรีางวลั) โรงเรยีนบ้านบะนกทา จ.สกลนคร

• 1 ชั้น 1 อาชีพ โรงเรยีนบ้านเขาขวาง จ.ลพบรุี

• คนดศีรรีจุ ิ(กระตุ้น ยกย่อง ปฏบิตัเิป็นแบบอย่าง สร้างขวญัก�าลงัใจ ปรบัปรงุตนเอง) 

โรงเรยีนรจุริพฒัน์ จ.ราชบรุี

• ดอกไม้หลากสี ความดีหลากหลาย (เปิดใจ ภาพยนตร์สั้นแบบอย่างพฤตกิรรมที่ด)ี 

โรงเรยีนบ้านหนองกงุแก้ว จ.หนองบวัล�าภู

• ผ้ายางสร้างวินัย (ท�ากจิกรรมหน้าเสาธง) โรงเรยีนหนองแค “สรกจิพทิยา” จ.สระบรุี

• กิจกรรม 3 ส. (ส�านกึ ส่วนร่วม ส�าเรจ็) โรงเรยีนบ้านกดุผึ้ง จ.หนองบวัล�าภู

• 8 ฐานคุณธรรม (ฐานที่ 1 ภูมปิัญญาท้องถิ่น ฐานที่ 2 เรยีนรู้อย่างพอเพยีง ฐานที่ 3 

จติอาสาพฒันาโรงเรยีน ฐานที่ 4 บนัเทงิธรรม ฐานที่ 5 Recycle Green Environment 

ฐานที่ 7 โรงเรยีนสวยด้วยมอืเรา ฐานที่ 8 เกษตรทฤษฎใีหม่) โรงเรยีนสรอยเสรวีทิยา 

จ.แพร่

2.	กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

 การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ประสบผลส�าเร็จต้องอาศัยการขับเคลื่อนหลากหลายวิธีการ 

ทั้ง การก�าหนดนโยบายของโรงเรียน การวางแผนปฏิบัติงาน การสร้างกลไกการปฏิบัติงาน มีคณะ

ท�างาน มีการประชุมทีมงาน มีขั้นตอนการท�างานที่ชัดเจน มีการท�างานเป็นทีม มีการนิเทศติดตาม

ภายในแบบกลัยาณมติร มกีารเสรมิแรงให้ก�าลงัใจโดยผู้บรหิาร มกีารประเมนิผล เป็นต้น นอกจากนี้ 

ผู้บรหิารที่มภีาวะความเป็นผู้น�า ผู้บรหิารที่บรหิารงานแบบมสี่วนร่วม มวีธิกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ สร้าง

บรรยากาศร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ มีวิธีการเปิดใจให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน 

ล้วนช่วยขบัเคลื่อนให้โรงเรยีนบรรลเุป้าหมายทั้งสิ้น 

 จากผลงานความส�าเรจ็ของโรงเรยีนคณุธรรมของมยส.ที่รวบรวมมา พบว่า เครื่องมอื / กลไก

ส�าคญัในการขบัเคลื่อนสู่โรงเรยีนคณุธรรม ประกอบด้วย ดงัต่อไปนี้
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 1. แผน 

  (1) แผนพฒันาโรงเรยีน

  (2) แผนปฏบิตักิาร 

 2. ครูและนกัเรยีนแกนน�า

 3. การส่งเสรมิ สนบัสนนุ เสรมิแรง

 4. การมสี่วนร่วมทั้งโรงเรยีน รวมถงึครอบครวั ชมุชน 

 5. การนเิทศภายใน และการนเิทศโดย มยส.

 6. การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

 7. การตดิตาม ประเมนิผล

 8. การประชาสมัพนัธ์

3.	การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน

 ในช่วงต้นๆ โรงเรยีนมกัจะจดักจิกรรมพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมไว้ในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และ

กิจกรรมนอกหลักสูตร เมื่อเห็นแนวปฏิบัติชัดเจนขึ้น โรงเรียนจึงบูรณาการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมเข้าไว้ในการเรียนการสอน มีการก�าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทกุระดบัชั้น ถงึแม้ว่า กระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมของมยส.จะแนะน�าให้พฒันาคณุธรรมปีละ 

3 เรื่อง ทั้งสามเรื่องจะท�าหน้าที่เป็นคณุธรรมเป้าหมาย แต่ละคณุธรรมเป้าหมายจะมพีฤตกิรรมบ่งชี้เชงิ

บวกที่โรงเรียนเลือกก�ากับไว้ ซึ่งเราเรียกรวมว่า “คุณธรรมอัตลักษณ์” และมีโครงงานคุณธรรมเป็น

เครื่องมือด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้ง การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี การพัฒนาสภาพ

แวดล้อมของโรงเรียน ก็เป็นอีกส่วนหนื่งของวิธีการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดอีกด้วย จากการ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานเพื่อพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม พบว่า การท�าคณุธรรมปีละ 3 เรื่อง จะสามารถ

สนองตอบวตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษาตามหลกัสูตรแกนกลางของการศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่มุง่เน้น

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรยีน 8 ประการได้ครบถ้วน ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ ซื่อสตัย์ 

สจุรติ มวีนิยั ใฝ่รู ้อยูอ่ย่างพอเพยีง มุง่มั่นในการท�างาน รกัความเป็นไทย และ มจีติสาธารณะ คณุธรรม

ปีละ 3 เรื่องจงึเปรยีบเสมอืนกลยทุธ์ในการน�าพาการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมให้ประสบผลส�าเรจ็

 จากผลการวเิคราะหร์ปูแบบของการบรูณาการคณุธรรมจรยิธรรมในการเรยีนการสอน (Model 

of integration ) ซึ่งรวบรวมจากข้อมูลผลงานของโรงเรยีนคณุธรรม 15 แห่ง พบว่า มกีารบูรณาการ 

การเรยีนการสอน 3 รูปแบบ ได้แก่ การบูรณาการแบบคู่ขนาน (Parallel) การบูรณาการแบบสอดแทรก 

(Infusion) และ การบูรณาการระหว่างสิ่งที่เรยีนรู้ในโรงเรยีนกบัชวีติประจ�าวนั (Practice) ดงัต่อไปนี้
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 1. การบูรณาการแบบคู่ขนาน (Parallel) 

 การเรยีนรูแ้บบนี้ ครตูั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งต่างคนต่างสอนวชิาของตนเอง จะมาร่วมกนัวางแผน 

ตัดสินใจร่วมกันว่า จะจัดแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งสอนส่วนหนึ่ง ในหัวเรื่อง 

(Theme) ความคดิรวบยอด (Concept) และปัญหา (Problem) เดยีวกนั ดงัตวัอย่าง

โรงเรียน สาระ / รูปแบบ เรื่อง วิธีการ/สื่อ/กิจกรรม คุณธรรม

1. บ้านมูโนะ ทกุกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้

คณุธรรมตาม

เป้าหมายของ

โรงเรยีน

ใช้โครงงานเป็นกจิกรรม

หลกั /นเิทศตดิตาม

สม�่าเสมอ

มวีนิยั มมีารยาท 

มจีติอาสา

2. ทุ่งช้าง ทกุกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้

คณุธรรม

ในการด�าเนนิชวีติ

ภาพยนตร์สั้น (น�าสู่

บทเรยีน / ตวัอย่างการ 

ด�าเนนิชวีติ)

วนิยั พอเพยีง จติ

อาสา

3.ชมุชนบ้าน

แก่งเสอืเต้น

ทกุกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้

 “เขม็ทศิ..พชิติ

คณุภาพ”

นเิทศภายใน

โดยปฐมนเิทศครู /

สงัเกตการณ์สอน

โดย ฝ่ายบรหิาร/บนัทกึภาพ 

วดิโีอการสอน

วนิยัด ีมจีติอาสา

4. นราสกิขา

ลยั

ทกุกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้ 

- กจิกรรม

พฒันาผู้เรยีน

- งานวนิยั

นกัเรยีน

รฐับาลเยาวชน

อาสา

โครงงานคณุธรรมเป็น

เครื่องมอืหลกั /แลกเปลี่ยน

เรยีนรู้ 

-จดัตลาดนดัคณุธรรม

รบัผดิชอบ ซื่อสตัย์ 

มวีนิยั

5. รจุริพฒัน์ ทกุกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้

หลกัค�าสอน /พระ

ราชจรยิาวตัร/ พระ

ราชกรณยีกจิของ

รชักาลที่ 9

 ท�า mind mapping ของ

ค�าสอนของพ่อหลวงที่

สอดคล้องกบัรายวชิาของ

แต่ระดบัชั้น /ท�านทิานหน้า

เดยีว /น�าเสนอหน้าชั้น/ท�า

หนงัสอืเล่มเลก็

ซื่อสตัย์ สามคัคี

มวีนิยั ใฝ่เรยีนรู้

รบัผดิชอบ

จติอาสา และ 

สะอาด

6. บ้านแท่น

ทพัไทย

ทกุกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้

ปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง

โครงงานทางด้าน

เกษตรกรรมปลูกพชืและ

เลี้ยงสตัว์

ความพอเพยีง 

ความรบัผดิชอบ 

จติอาสา
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โรงเรียน สาระ / รูปแบบ เรื่อง วิธีการ/สื่อ/กิจกรรม คุณธรรม

7. บ้านท่าแย้ - ทกุกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้

- กจิกรรมลด

เวลาเรยีนเพิ่ม

เวลารู้

โครงงานคณุธรรม

ของครู 3 โครงงาน

โครงงานคณุธรรม

ของนกัเรยีน

4 โครงงาน

จดัท�าแผนบูรณาการ 

ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้

โดยสอดแทรกคณุธรรม

เป้าหมายของโรงเรยีน /

เน้นการน�าไปใช้ในชวีติ

ประจ�าวนั / เสรมิแรง

ต่อเนื่อง

มวีนิยั

มารยาทงาม 

ความพอเพยีง

8. ตะเครยีะ

วทิยาคม

กลุ่มสาระ

วทิยาศาสตร์/ 

 เนื้อหาใน

วทิยาศาสตร์

โครงงานวทิยาศาสตร์

12 โครงงาน

ซื่อสตัย์ จติอาสา 

พอเพยีง

กจิกรรมพฒันา

ผู้เรยีน

เศรษฐกจิพอเพยีง /

วนิยั

โครงงานคณุธรรม

11โครงงาน

กลุ่มสาระการ

งานอาชพีฯ

(เกษตร)

 เนื้อหาใน งาน

เกษตร

โครงงานคณุธรรม 5 โครง

งาน

9. สรุพนิท์

พทิยา

ทกุกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้

ขยะวาระแห่งชาติ โครงงานคณุธรรม ”ขยะ

วาระแห่งชาต”ิ อบรมให้

ความรู้ / สร้างแหล่งเรยีนรู้

นอกห้องเรยีน

รบัผดิชอบ สามคัค ี

มวีนิยั

10. กาบเชงิ

มติรภาพที่ 

190

- กจิกรรมลด

เวลาเรยีนเพิ่ม

เวลารู้

การบรหิารจดัการ

ขยะในโรงเรยีน

โครงงานที่ท�าทกุห้องเรยีน 

คดัแยกขยะ / แปรรูป /

จดัจ�าหน่าย

รบัผดิชอบ

พอเพยีง มวีนิยั

โรงเรียน สาระ / รูปแบบ เรื่อง วิธีการ/สื่อ/กิจกรรม คุณธรรม

1.บ้านหมาก

ตูมดอนยา

นาง

-กจิกรรมลดเวลา

เรยีนเพิ่มเวลารู้

การทอเสื่อกก โครงงาน “ทอเสื่อ ทอรกัษ์ 

ถกัทอคณุธรรม” / เชญิ

วทิยากรภมูปัิญญาท้องถิ่น / 

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ /

ถอดบทเรยีน

วนิยั จติอาสา 

ความพอเพยีง

 2.การบูรณาการแบบสอดแทรก (Infusion) 

 การเรียนรู้แบบนี้ ครูจะท�าการสอนเพียงคนเดียว โดยครูจะน�าเนื้อหาของวิชาต่างๆ มาสอด

แทรกในรายวชิาของตนเองเป็นการวางแผนการสอน ดงัตวัอย่าง
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 3 บูรณาการระหว่างสิ่งที่เรียนรู้ในโรงเรียนกับชีวิตประจ�าวัน (Practice)

 การจดัการเรยีนรูแ้บบนี้ เป็นการสร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัของคณุภาพชวีติ เมื่อผ่าน

การเรยีนรู้โดยใช้ทกัษะการปฏบิตัจิรงิแล้ว ผู้เรยีนต้องเข้าใจความหมายและรู้จกัคณุค่าของชวีติตนเอง 

รวมทั้ง มแีนวปฏบิตัใินการให้ความส�าคญักบัคณุภาพชวีติของผู้เรยีนเองด้วย ดงัตวัอย่าง

โรงเรียน สาระ / รูปแบบ เรื่อง วิธีการ/สื่อ/กิจกรรม คุณธรรม

2. ตะเครยีะ

วทิยาคม

- กลุ่มสาระ  

การงานอาชพีฯ

- กจิกรรมลด

เวลาเรยีนเพิ่ม

เวลารู้  

ต้นกล้าอาชพี ปฏบิตักิจิกรรมอาชพีอสิระ ซื่อสตัย์ จติอาสา 

พอเพยีง

3. บ้านวงัมน - กลุ่มสาระ  

การงานอาชพีฯ

- กจิกรรมลด

เวลาเรยีนเพิ่ม

เวลารู้

ประดษิฐ์ของใช้ 

จากขยะ

ศกึษาความรู้เรื่องการ

ประดษิฐ์ / จดัจ�าหน่าย /

สอดแทรกคณุธรรม

ทลีะน้อยๆ แต่ท�าบ่อยๆ

รบัผดิชอบ กตญัญู 

พอเพยีง

โรงเรียน สาระ / รูปแบบ เรื่อง วิธีการ/สื่อ/กิจกรรม คุณธรรม

1. ศรสีวสัดิ์

พทิยาคม

หลกัสูตรท้องถิ่น.

ในกลุ่มสาระการ

งานอาชพีฯ

วชิางาน-วชิาชวีติ ปฏบิตังิานเกษตรแบบยั่งยนื

และพอเพยีง

ความรบัผดิชอบ 

ระเบยีบวนิยั จติ

สาธารณะ พอ

เพยีง

2. บ้านดอน

ข่า

ทกุกลุ่มสาระ

การเรยีนรู้

เศรษฐกจิพอเพยีง ฐานการเรยีนรู้ 10 ฐาน วนิยั ใฝ่เรยีนรู้ อยู่

อย่างพอเพยีง

หลกัธรรมหน้าที่

พลเมอืง

สอนบูรณาการวจิยั 10 ขั้น

ตอนและสอดแทรกด้วย

จรยิธรรมของหน้าที่พลเมอืง 

กจิกรรมพฒันาผู้

เรยีน 

แนะแนว กจิกรรม

นกัเรยีน กจิกรรม

เพื่อสงัคมและ

สาธารณประโยชน์

สอดแทรกคณุธรรมระหว่าง

กจิกรรม และถอดบทเรยีน

หลงัท�ากจิกรรม
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4.	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน

 เป้าหมายส�าคัญของกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คือ มุ่งให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ 

พงึประสงค์เพิ่มขึ้น และลดพฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ลง ดงันั้น กระบวนการ วธิกีาร ขั้นตอนต่างๆ ที่

โรงเรยีนด�าเนนิการจะมุ่งสู่เป้าหมายเดยีวกนั คอื การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของนกัเรยีน ในประเดน็

หลักนี้ มุ่งให้โรงเรียนน�าเสนอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนเอง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

นกัเรยีนในเชงิบวกอย่างไร รวมทั้ง ผลสมัฤทธิ์ของโรงเรยีนคณุธรรมเป็นอย่างไร 

 จากการรวบรวมข้อมลูผลงานความส�าเรจ็ของโรงเรยีนคณุธรรมของมยส. พบว่า โรงเรยีนมกีาร

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม และพฤตกิรรมของนกัเรยีน ครู บคุลากร ผู้บรหิาร 

ผู้ปกครอง ดงันี้

 1. สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ในโรงเรยีน สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

 2. เกดินวตักรรมการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมที่น�าไปใช้ได้จรงิ

 3. มกีารบูรณาการคณุธรรมจรยิธรรมเข้าไปในการเรยีนการสอนอย่างเหมาะสม

 4. ผู้บริหารโรงเรียน และครู เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน เช่น ความตรงต่อเวลา การ 

แต่งกาย ความรบัผดิชอบในหน้าที่ 

 5. ครูและนกัเรยีนมปีฏสิมัพนัธ์ภาพเชงิบวกมากขึ้น 

 6. นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์มากขึ้น เช่น ตรงต่อเวลา เป็นระเบียบเรียบร้อย 

มีสัมมาคารวะ มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ มีความสุจริต มีความสามัคคี มีความพอเพียง 

มจีติอาสา/จติสาธารณะ จติส�านกึต่อส่วนรวม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 7. พฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ของนกัเรยีนลดลง เช่น มาสาย หนเีรยีน ไม่ตั้งใจเรยีน ลอกการบ้าน 

พดูจาหยาบคาย ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ตดิเกม ฟุม่เฟือย ลกัขโมย เล่นการพนนั สูบหรี่ ดื่มสรุา ทะเลาะววิาท 

ข่มเหงรงัแก ตั้งครรภ์ในวยัเรยีน

 8. นักเรียนตระหนักในคุณค่าของตนเองและมีความสามารถในการจัดการตัวเองมากขึ้น 

กล้าคดิกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มทีกัษะการคดิ ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการท�างานเป็นทมี 

เพิ่มขึ้น

 นอกจากนี้ ผลพลอยได้จากการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมกลบัเป็นสิ่งที่โรงเรยีนภาคภูมใิจมาก

ยิ่งขึ้น ส่งผลให้โรงเรยีนมชีื่อเสยีง เป็นที่ยอมรบัของชมุชนท้องถิ่น ได้แก่

 1. นกัเรยีนออกกลางคนัลดลง

 2. จ�านวนนกัเรยีนที่ ตดิ 0 ร. มส. ลดลง
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 3. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนมแีนวโน้มดขีึ้น

 4. โรงเรยีนมนีกัเรยีนเพิ่มขึ้น

 5. โรงเรยีนได้รบัความเชื่อถอืศรทัธา และความร่วมมอืจากผู้ปกครอง ชมุชน มากขึ้น





ภาคเหนือ
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ภาคเหนือ
ภาคเหนือ

โรงเรียนบ้านสันหีบ อ�าเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย

โครงงาน “คุณธรรมน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 จากการร่วมประชมุภาค ี 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้บรหิารสถานศกึษา ครูและบคุลากรทางการศกึษา 

นกัเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานและผู้ทรงคณุวฒุ ิพบว่านกัเรยีนขาดคณุธรรมด้านความ

มวีนิยั คณุภาพการเรยีนไม่ดจีงึส่งผลให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนอยู่ในระดบัต�่า มตทิี่ประชมุภาคสีี่ฝ่าย

จงึเหน็ควรสร้างคณุธรรมความมวีนิยั ความมจีติสาธารณะ และความพอเพยีง ซึ่งได้ก�าหนดกลไกใน

การขบัเคลื่อนคณุธรรม ได้แก่ การจดัท�าแผนโรงเรยีนคณุธรรมที่มพีฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวก ด้านวนิยั ด้าน

จติสาธารณะและด้านพอเพยีง ของผู้บรหิารสถานศกึษา ครู และนกัเรยีนที่จะร่วมมอืร่วมใจกนัยดึมั่น

และถือปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณธรรมภายในจิตใจอันจะน�าไปสู่การยกระดับคุณธรรมภายในโรงเรียน 

นอกจากการจัดท�าแผนโรงเรียนคุณธรรมแล้ว โรงเรียนบ้านสันหีบยังมีโมเดลโรงเรียนดีต้นแบบการ

น้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ 

ขบัเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ควบคมุการด�าเนนิงานทกุโครงการ ทกุกจิกรรมในโรงเรยีนบ้านสนัหบี

 ส�าหรับแผนโรงเรียนคุณธรรมจากมติที่ประชุมภาคีสี่ฝ่าย ได้ก�าหนดคุณธรรมเป้าหมายไว ้

3 ด้าน ได้แก่ ด้านวนิยั ด้านจติสาธารณะ และด้านพอเพยีง พร้อมกบัก�าหนดพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวก

ไว้อย่างชดัเจน

 ในแผนโรงเรียนคุณธรรมได้ก�าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ

นักเรียนไว้ โดยผ่านการปรึกษาหารือร่วมกัน วิเคราะห์สภาพปัญหาและร่วมกันลงมติ แผนโรงเรียน

คุณธรรมจึงเปรียบเสมือนการท�าสัญญาระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนที่จะยกระดับ

คณุธรรมในโรงเรยีนร่วมกนั

 โมเดลโรงเรียนดีต้นแบบการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือโมเดลที่น�าวิสัยทัศน์ 

กลยทุธ์สถานศกึษา และพนัธกจิของโรงเรยีนบ้านสนัหบีมาก�าหนดเป็นแผนงานกจิกรรมที่มอีงค์ประกอบ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ หลักสูตรเพิ่มเติมวิชาปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ห้องเรียนพอเพียง ห้องสมุดพอเพียง บุคลากรพอเพียง บ้านภูมิแผ่นดิน หอพัก 

พอเพยีง เกษตรผสมผสาน สหกรณ์พอเพยีง คณุธรรมยั่งยนืพอเพยีง กิจกรรมสภานกัเรยีนพอเพยีง

และสิ่งแวดล้อมพอเพียง ที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสันหีบมี

ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งสามารถน�าไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้

อย่างแท้จรงิ

 กลไกทั้งสอง ได้แก่ แผนโรงเรยีนคณุธรรมและโมเดลโรงเรยีนดต้ีนแบบการน้อมน�าปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงที่เป็นตวัขบัเคลื่อนโรงเรยีนคณุธรรม ปรากฎผลว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูนกัเรยีน



25

มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 

นกัเรยีนมคีณุธรรม ความมวีนิยั มจีติสาธารณะและมคีวามพอเพยีงเพิ่มขึ้น ส่งผลถงึผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งทุกกิจกรรมมีการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอ

ประมาณ มเีหตผุล มภีูมคิุ้มกนั ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ คู่คณุธรรม มาเป็นหลกัปฏบิตั ิจงึมั่นใจได้ว่า

ผลการด�าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านสันหีบที่มีคุณธรรมเป้าหมาย คือความมีวินัย ม ี

จติสาธารณะ มคีวามพอเพยีง จะสถติอยู่ในจติส�านกึของ ผู้บรหิารสถานศกึษา ครู นกัเรยีน โรงเรยีน

บ้านสนัหบี และจะยงัมกีารพฒันาคณุธรรมเพิ่มเตมิ เพื่อยกระดบัโรงเรยีนคณุธรรม น้อมน�าหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงสบืต่อไป

โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา  อ�าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

โครงงาน	“โครงงานพี่สอนน้อง”     

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้ให้ทางโรงเรียนมีการทดสอบนักเรียน 

ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 1 เพื่อวดัพื้นฐานทกัษะความรู้ด้าน การอ่าน การเขยีนและการวเิคราะห์ของภาษา

ไทย ท�าให้ผลปรากฏว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านการทดสอบ 4 คน จากจ�านวน 22 คน 

ท�าให้พี่ๆ  นกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 คดิแก้ไขปัญหานี้ จงึเกดิเป็นโครงงานพี่สอนน้อง

วิธีด�าเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและการวางแผน (Plan)

 1. ประชมุกลุ่มระดมความคดิ ปรกึษากนัภายในห้องว่าจะท�าโครงงานอะไรแล้วน�าไปเสนอครู

ที่ปรกึษาว่าสมควรที่จะท�าหรอืไม่ และปรกึษากนัในห้องว่าจะท�าเพื่ออะไร

 2. เขยีนแนวปฏบิตัใินการเตรยีมอปุกรณ์ และวางแผนด�าเนนิการดงันี้   

  การเตรียม 

  1) น�าเสนอแนวทางในการปฏบิตังิานให้กบัครูที่ปรกึษาเพื่อขอค�าแนะน�าในการปฏบิตังิาน

  2) ประชมุกลุ่มเพื่อวางแผนการปฏบิตังิานในการท�าโครงงาน

  3) ปรกึษากนัว่าจะท�ากจิกรรมใดบ้าง

  4) แบ่งหน้าที่ในการท�างานให้กบัสมาชกิแต่ละคนในกลุ่ม

  การด�าเนินงาน

  - ให้ความรู้เกี่ยวกบัการอ่านเขยีนภาษาไทย

  - นกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 1 ร่วมกจิกรรมการอ่านเขยีนภาษาไทย  
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 3. ปรกึษาครูที่ปรกึษาโครงการเพื่อรบัฟังข้อเสนอแนะ    

 4. ปฏบิตัติามแนวทางที่ก�าหนด 

ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติตามแผน (Do)

 มขีั้นตอนและวธิกีารปฏบิตัติามแผน ดงันี้

 1. เริ่มลงมือให้การทดสอบก่อนเรียน การอ่าน พยัญชนะ-สระ การเขียน พยัญชนะ-สระ 

การสะกดค�า 

 2. สอนการอ่าน พยญัชนะ-สระ และสอนการสะกดค�า

 3. การทดสอบหลงัเรยีน 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินผล (Check)

 เปรยีบเทยีบผลทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน โดยก�าหนดเกณฑ์ผ่าน 50 คะแนน และต้อง

มคีนผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป 

ขั้นตอนที่ 4 ทบทวนปรับปรุง (Act)

 สอบถามความคดิเหน็ ความพงึพอใจของนกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 1 ผูป้กครองของนกัเรยีน

คณุครู

ผลการด�าเนินงาน

 ในการจดัท�าโครงงานคณุธรรม “พี่สอนน้อง”สามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์ดงัที่ก�าหนด คอื

นกัเรยีนอ่านออกเขยีนได้และนกัเรยีนมจีติอาสาและมคีวามรบัผดิชอบ 

โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” อ�าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

โครงงาน “ยิ้มใสไหว้สวยด้วยใจ” 

 โรงเรยีนจดัท�าโครงงาน ยิ้มใสไหว้สวยด้วยใจ โดยเน้นการฝึกให้นกัเรยีนมรีะเบยีบวนิยั มคีวาม

ตรงต่อเวลา รูจ้กัไหว้พ่อแม่ ได้อย่างถกูต้อง แสดงความเคารพไหว้คร ูอาจารย์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

อย่างอ่อนน้อมและจรงิใจ รู้จกัไหว้ ทกัทายเพื่อน พี่หรอืน้อง ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้นกัเรยีนมคีวาม

ประพฤตเิรยีบร้อย สภุาพ อ่อนน้อม เป็นที่รกัของบคุคลทั่วไป

 1. ผลของการด�าเนนิงาน นกัเรยีนร่วมกจิกรรมด้วยความสมคัรใจ อยูร่ะดบัดมีาก คดิเป็น 

ร้อยละ 60 ในขณะร่วมกจิกรรมนกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืร้น อยู่ระดบัด ีคดิเป็นร้อยละ 38 นกัเรยีนมี
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ระเบยีบวนิยั มคีวามตรงต่อเวลา อยู่ระดบัด ีคดิเป็นร้อยละ 36 นกัเรยีนมคีวามสนใจ และตั้งใจในการ

จัดกิจกรรม อยู่ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 40 นักเรียนไหว้พ่อแม่ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อยู่ระดับดี 

คดิเป็นร้อยละ 34 นกัเรยีนแสดงความเคารพไหว้ครู อาจารย์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่ระดบัด ีคดิ

เป็นร้อยละ 28 นกัเรยีนแสดงความเคารพอย่างอ่อนน้อม จรงิใจ อยูร่ะดบัด ีคดิเป็นร้อยละ 40 นกัเรยีน

แสดงความอ่อนน้อม ต่อเพื่อน ไหว้ ทกัทายเพื่อน พี่หรอืน้อง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อยู่ระดบัด ีคดิ

เป็นร้อยละ 38 นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อย สุภาพ อ่อนน้อม อยู่ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 48 

นกัเรยีนเป็นผู้มคีวามประพฤตเิป็นที่รกัของบคุคลทั่วไป อยู่ระดบัดมีาก คดิเป็นร้อยละ 34 

 2. การสร้างแบบอย่างพฤติกรรมด้านคณุธรรม การพฒันาโครงงานคณุธรรมการยิ้มใสไหว้

สวย ด้วยใจ มคีวามเหมาะสมในนกัเรยีนทกุระดบั สามารถด�าเนนิกจิกรรมคณุธรรม/ได้หลายกจิกรรม 

นักเรียนสามารถแสดงออกและสามารถประเมินได้ง่าย ท�าให้นักเรียนมีคุณธรรมด้านมีวินัยส่งผลต่อ

สงัคมทางด้านคณุธรรมและความเป็นไทย 

 จากการศึกษาโครงงานยิ้มใสไหว้สวยด้วยใจ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถท�าได้อยู่ในระดับด ี

คดิเป็นร้อยละ 35.60 รองลงมาระดบัดมีาก คดิเป็นร้อยละ 30.40 ท�าให้ทราบว่านกัเรยีนท�าความเคารพ

บุคคลต่างๆ ได้เหมาะสมถูกต้องและสวยงามและน�าความรู้เกี่ยวกับการท�าความเคารพไปเผยแพร่ 

แก่ผู้อื่น พร้อมทั้งปลูกฝังมารยาทในการท�าความเคารพซึ่งเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของความเป็นไทย 

ซึ่งเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้ วธิกีาร มดีงันี้

 1. การสร้างความตระหนัก เข้าใจและยอมรับ 

  1.1. จัดการประชุมผู้ปกครองหรือมีการส่งข่าวสารของโรงเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จัดให้ผู้

ปกครองทราบอย่างสม�่าเสมอ

  1.2 ก�าหนดใหม้กีารจดัการความรูไ้ว้ในแผนงาน ผู้บรหิาร และครูควรมกีารประชมุเพื่อแลก

เปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์อย่างสม�่าเสมอ มกีารวเิคราะห์ความส�าเรจ็ของโครงการร่วมกนั

 2. สร้างแกนน�า

 การพฒันาโครงงานคณุธรรมการยิ้มใสไหว้สวย ด้วยใจ มคีวามเหมาะสมในนกัเรยีนทกุระดบั 

สามารถด�าเนนิกจิกรรมคณุธรรม/ไดห้ลายกจิกรรม นกัเรยีนสามารถแสดงออกและสามารถประเมนิได้

ง่าย ท�าให้นกัเรยีนมคีณุธรรมด้านมวีนิยัส่งผลดตี่อสงัคมด้านคณุธรรมและความเป็นไทย 

 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

 การแก้ปัญหานักเรียนที่ยังไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยให้นักเรียนไปท�าความสะอาดในบริเวณ

โรงเรยีนหรอืนอกห้องเรยีน
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โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” อ�าเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร

โครงงาน “สมาธิมาปัญญาเกิด”

 1) การด�าเนนิงานโครงงานคณุธรรมเพื่อบรรลปุ้าหมาย 

  1.1 ส�ารวจปัญหาในชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 ระดมความคดิเลอืกปัญหาเร่งด่วน

  1.2 วเิคราะห์ปัญหา หาสาเหต ุหาแนวทางแก้ไข

  1.3 จดัท�าร่างโครงงาน

  1.4 เสนอร่างโครงงานต่อคณุครูที่ปรกึษา

  1.5 ประชาสมัพนัธ์โครงงาน ต่อผู้บรหิารสถานศกึษา ครู คณะกรรมการสถานศกึษา 

 2) ด�าเนนิงานตามแผนที่วางไว้ ดงันี้

  2.1 ให้นกัเรยีนนั่งสมาธกิ่อนเรยีนในต้นชั่วโมงภาษาไทยประมาณ 5 นาททีกุวนั

  2.2 ในชั่วโมงภาษาไทยครูให้นกัเรยีนอ่านค�ายากและเขยีนค�ายาก จ�านวน 10 ค�า ก�าหนด

เวลา ประมาณ 15 นาที

  2.3 ให้นักเรียนส่งงานรวบรวมข้อมูล ว่าทันเวลากี่คน ไม่ทันเวลากี่คน แต่ละคนถูกต้อง

จ�านวน เท่าใด รวบรวมข้อมูลทกุวนัในวชิาภาษาไทย ก่อนและหลงัการนั่งสมาธิ

  2.4 ให้นกัเรยีนนั่งสมาธชิั่วโมงสดุท้ายก่อนกลบับ้านประมาณวนัละ 10 นาททีกุวนั

  2.5 ทบทวนการบ้านที่ต้องท�าส่งในวนัต่อไป ถ้ามขี้อสงสยัให้ซกัถามครู

  2.6 ประเมนิผลงานนกัเรยีนในการท�างานส่งครูว่าส่งทนัตามก�าหนดเวลากี่คน ไม่ทนักี่คน 

ถูกต้อง/ไม่ถูกต้องกี่คน

  2.7 ชมเชยให้ก�าลังใจนักเรียนที่ท�างานถูกต้อง เสร็จทันเวลา ส่วนนักเรียนที่ท�าไม่ถูกต้อง 

ไม่ส่งงานหรอืไม่เสรจ็ทนัเวลา ให้ถามเหตผุลให้ก�าลงัใจ พร้อมแก้ไขให้ความช่วยเหลอื

  2.8 สรปุและรายงานผล

 3) การสร้างแบบอย่างพฤตกิรรมด้านคณุธรรม

 จากการร่วมกันด�าเนินงานโครงงานคุณธรรมสมาธิมาปัญญาเกิดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้

พฤตกิรรมของนกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนบ้านน้อย “ปรกึอทุศิ” เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีึ้น 

มสีมาธ ิใฝ่เรยีนรู้ มคีวามอดทน และความเพยีรพยายามในการท�างาน ส่งผลให้มผีลการเรยีนดขีึ้น

  3.1 นกัเรยีนมสีมาธใินการเรยีน ไม่เล่น และไม่คยุกนัในขณะเรยีน

  3.2 นกัเรยีนท�างานได้ถูกต้อง และเสรจ็ทนัตามเวลาที่ก�าหนด

  3.3 นกัเรยีนมคีณุธรรมการมสีมาธ ิใฝ่เรยีนรู้ มคีวามอดทน และมคีวามเพยีรพยายาม
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 มวีธิกีารพฒันาโครงงานคณุธรรม ดงันี้

 1. การสร้างความตระหนกั เข้าใจและยอมรบั

  1.1 การที่เราจะท�าโครงงานคุณธรรมให้ได้ผลดีนั้น ตัวเราเองต้องท�าความดีและเป็นแบบ

อย่างที่ดกี่อน

  1.2 การนั่งสมาธิจะท�าให้เราเป็นผู้มีสติท�าสิ่งใดก็ประสบความส�าเร็จ ส่งผลให้ชีวิตมีแต ่

ความสขุ

   1.3 ควรมกีารขยายผลโครงงานคณุธรรมสมาธมิาปัญญาเกดิไปสู่ชั้นอื่นๆ ด้วย

 2. สร้างแกนน�า

 จากการด�าเนนิงานโครงงานคณุธรรมสมาธมิาปัญญาเกดิ ผลการด�าเนนิงาน มคีวามสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้อย 

“ปรกึอทุศิ” มสีมาธ ิใฝ่เรยีนรู้ มคีวามอดทน และความเพยีรพยายามในการท�างานรวมทั้งยงัแสดงให้

เห็นว่า หลักการและคุณธรรมที่น�ามาใช้ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน ให้มีสมาธิใน 

การเรียน ไม่เล่น และไม่คุยกันในขณะเรียน และท�างานได้ถูกต้อง เสร็จทันตามเวลาที่ก�าหนดเพิ่ม 

มากขึ้นเรื่อยๆ 

 3. พฒันาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพฒันาคณุธรรม

 การด�าเนินโครงงานต่อเนื่องมีการพัฒนาท�าให้ สามารถขยายผลในเรื่องสมาธิได้ทั้งโรงเรียน

และขยายผลต่อไปถงึบ้านโดยนกัเรยีนกจ็ะไปเชญิชวนผู้ปกครองนั่งสมาธกิ่อนนอน

โรงเรียนภูซางวิทยาคม อ�าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

โครงงาน “จิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

 สาระส�าคัญ ปัญหาเด็กในชุมชนติดเกม อ่านหนังสือไม่ค่อยได้ ผู้สูงอายุในชุมชนอาศัยอยู ่

คนเดียว และการสร้างจิตส�านึกรักบ้านเกิด น�ามาซึ่งการพัฒนาโครงงานคุณธรรม เพื่อให้นักเรียน

โรงเรียนภูซางวิทยาคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยร่วมกับศูนย์พระพุทธศาสนา 

วนัอาทติย์ วดัก๊อซาว (ศพอ.) ซึ่งนกัเรยีนจะเป็นผู้ออกแบบกจิกรรมในโครงงานด้วยตนเอง เพื่อฝึกฝน

การคดิวเิคราะห์และแก้ปัญหาที่เกดิขึ้น ท�าให้เกดิส�านกึรกัในบ้านเกดิของตนเอง ทกัษะการคดิวเิคราะห์

และแก้ปัญหา มปีฏสิมัพนัธ์กบัคนในชมุชน ซึ่งมกีจิกรรมที่ได้ท�าในปีการศกึษา 2559 ดงันี้ 1. กจิกรรม

พี่สอนน้อง (เป็นกจิกรรมที่สอนหนงัสอืให้เดก็อนบุาลและประถมศกึษา เพื่อเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง

ในด้านวิชาการ) 2. กิจกรรมนันทนาการ (เป็นกิจกรรมที่มีการละเล่น เช่น การแสดงละคร ซึ่งเด็ก 
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โครงงานได้ออกแบบละครร่วมกบัเดก็ที่มาร่วมกจิกรรม ศพอ. ท�าให้เดก็เกดิการเรยีนรูท้กัษะการคดิเชงิ

ระบบ และเรียนรู้คุณธรรมผ่านละครคุณธรรม) 3. กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน (เป็นกิจกรรมที่

นกัเรยีนโครงงานและเดก็ในศพอ. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายเุดอืนละ 2 ครั้ง ซึ่งช่วยเสรมิสร้างปฏสิมัพนัธ์

อนัดรีะหว่างเดก็ในชมุชนและผู้สูงอาย)ุ และ 4. กจิกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (เป็นกจิกรรมใน 1 ภาค

เรยีน จะมกีารจดักจิกรรมเรยีนรูภ้มูปัิญญาท้องถิ่น 1 ครั้ง ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านในชมุชนจะมกีารจดัฐาน

โดยมนีกัเรยีนโครงงานเป็นผู้ช่วย ให้เดก็ได้เรยีนรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่น)

วิธีการด�าเนินงาน

 1. นกัเรยีนแกนน�าโครงงานคณุธรรมจติอาสาเพื่อพฒันาท้องถิ่น ในปีการศกึษา 2558 จ�านวน 

4 คน จดัตั้งชมุนมุจติอาสาเพื่อพฒันาท้องถิ่น เพื่อเปิดรบัสมาชกิเข้าร่วมกจิกรรม ซึ่งมนีกัเรยีนเข้าร่วม

กจิกรรมชมุนมุ จ�านวน 12 คน

 2. นกัเรยีนแกนน�าโครงงานคณุธรรม ประชมุร่วมกบันกัเรยีนที่เข้าร่วมกจิกรรมชมุนมุ และได้

ข้อสรปุสมาชกิใหม่ทั้ง 12 คน รบัข้อตกลงเป็นนกัเรยีนแกนน�าเพิ่มเตมิ 

 3. เลือกตั้งประธานโครงงาน และคัดเลือกนักเรียนแกนน�ารับผิดชอบหน้าที่ตามโครงสร้าง 

โครงงานคณุธรรม 

 4. ประธานโครงงานคณุธรรม เปิดประชมุวางแผนกจิกรรมที่จะด�าเนนิการ ตลอดปีการศกึษา 

2559 โดยน�าปัญหาที่เกดิขึ้นในชมุชน ปัญหาที่เกดิขึ้นจากการสรปุงาน ในปีการศกึษา 2558 และสิ่งที่

ควรจะพฒันาต่อ มาเป็นข้อมูลในการออกแบบกจิกรรม ซึ่งได้กจิกรรมทั้งหมด 4 กจิกรรม ดงันี้ 

  4.1 กจิกรรมพี่สอนน้อง 

  4.2 กจิกรรมนนัทนาการ 

  4.3 กจิกรรมเยี่ยมผู้สูงอายใุนชมุชน 

  4.4 กจิกรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น

 5. นกัเรยีนโครงงานวางแผนตารางการด�าเนนิกจิกรรม ตลอดปีการศกึษา 2559 โดยแบ่งออก

เป็น 4 ระยะ โดยก�าหนดกจิกรรมดงันี้

  5.1 กจิกรรมพี่สอนน้อง จะด�าเนนิกจิกรรมทกุวนัอาทติย์ 

  5.2 กจิกรรมนนัทนาการ จะด�าเนนิกจิกรรมเดอืนละ 1 ครั้ง 

  5.3 กจิกรรมเยี่ยมผู้สูงอายใุนชมุชน ก�าหนดวนัอาทติย์ของสปัดาห์ที่ 2 และ 4 

  5.4 กจิกรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น ก�าหนดเดอืนกนัยายนและเดอืนกมุภาพนัธ์

 6. นกัเรยีนแกนน�าแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อดูแลกจิกรรมทั้ง 4 สปัดาห์
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 7. นักเรียนแกนน�าประชาสัมพันธ์โครงงาน ด้วยเสียงตามสายในโรงเรียนได้สมาชิกสมทบ 

เพิ่มเตมิ จ�านวน 46 คน โดยแบ่งหน้าที่ให้สมาชกิสมทบไปช่วยด�าเนนิกจิกรรมที่ศูนย์พระพทุธศาสนา

วนัอาทติย์ วดัก๊อซาว ได้ทกุสปัดาห์ ขึ้นอยู่กบัความสะดวกของสมาชกิสมทบ แต่มขี้อตกลงถ้าสมาชกิ

สมทบจะไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์ไหนให้เข้าร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมกับนักเรียนแกนน�าในวันศุกร์

ของสปัดาห์นั้น 

 8. ทกุวนัศกุร์ในคาบกจิกรรมชมุนมุ นกัเรยีนแกนน�าจะประชมุสะท้อนปัญหาที่เกดิขึ้นในสปัดาห์

ที่ผ่านมา และหลงัจากคาบกจิกรรมชมุนมุซึ่งเป็นคาบว่าง นกัเรยีนแกนน�ากจ็ะประชมุวางแผนการท�า

กจิกรรมอย่างละเอยีดในวนัอาทติย์ ร่วมกบัสมาชกิสมทบ

 9. หลงัสิ้นสดุกจิกรรมโครงงานทกุระยะ นกัเรยีนแกนน�า จะประเมนิผลกจิกรรม และสรปุผล

การด�าเนนิกจิกรรมทกุระยะ

 10. หลงัจากเสรจ็สิ้นโครงงานในระยะที่ 4 นกัเรยีนแกนน�า ประเมนิผลกจิกรรม สอบถามความ

คดิเหน็ของผู้รบับรกิาร และผู้มสี่วนได้เสยีกบักจิกรรม (ผู้บรหิารโรงเรยีน ผอ.ศูนย์พระพทุธศาสนาวนั

อาทติย์ วดัก๊อซาว ผู้น�าชมุชน ผู้ปกครองของนกัเรยีนแกนน�าและเดก็ที่เข้าร่วมกจิกรรม ครูที่ปรกึษา 

นกัเรยีนและเดก็ที่เข้าร่วมกจิกรรม)

 11. สรุปผลการด�าเนินกิจกรรม และรายงานผลมายังงานกิจกรรมชุมนุม และงานโรงเรียน

คณุธรรม

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินการ

 1. นกัเรยีนโครงงานในระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 สอบเข้ามหาวทิยาลยัได้ทกุคน

 2. เดก็ที่มาร่วมกจิกรรมที่ ศพอ. วดัก๊อซาว สอบนกัธรรมตรไีด้ 32 คน นกัธรรมโท 2 คน และ

นกัธรรมเอก 3 คน

 3. ผู้สูงอายทุี่นกัเรยีนโครงงานไปเยี่ยม มคีวามร่าเรงิแจ่มใส และต้องการให้นกัเรยีนมาเยี่ยม

ให้บ่อยขึ้น เพราะผู้สูงอายบุอกว่ามคีวามสขุทกุครั้งที่นกัเรยีนโครงงานไปเยี่ยม

 4. ความพึงพอใจภาพรวมของการด�าเนินโครงงาน จากการสอบถามรอบด้านอยู่ในระดับ

คณุภาพดมีากในทกุด้าน 
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โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อ�าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 

โครงงาน “8 ฐานคุณธรรมน�าสู่ทักษะชีวิต”

สาระส�าคัญ

 ปัญหานกัเรยีนขาดความรบัผดิชอบ ฟุ้งเฟ้อ เสยีสละ จติอาสาพฒันาโรงเรยีน โดยใช้กจิกรรม 

8 ฐานคุณธรรมน�าสู่ทักษะชีวิต นักเรียนได้เรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น ครูและนักเรียนแกนน�า ลงมือ

ปฏบิตัดิ้วยตนเอง ท�าให้เกดิทกัษะชวีติ ความรบัผดิชอบ ความพอเพยีง ความเสยีสละ เกดิจติอาสา 

น�าความรู้ใช้ในชวีติประจ�าวนั ขยายผลสู่ชมุชน สร้างคนดสีู่สงัคม

 ด้วยสภาพปัญหาที่เกดิขึ้นภายในโรงเรยีนสรอยเสรวีทิยา พบว่านกัเรยีนขาดความรบัผดิชอบ 

มคีวามฟุ้งเฟ้อ ขาดความเสยีสละ และขาดจติอาสา (จติสาธารณะ) ในการมสี่วนช่วยพฒันาโรงเรยีน 

ผู้บรหิาร คณะครู นกัเรยีนและชมุชนจงึได้ศกึษาสภาพปัญหา และด�าเนนิการแก้ไขปัญหาพฤตกิรรม

ดงักล่าวของนกัเรยีน โดยใช้นวตักรรมการพฒันาคณุธรรม 8 ฐานคณุธรรมน�าสู่ทกัษะชวีติมาใช้ในการ

แก้ไขปัญหาและส่งเสรมิคณุภาพผู้เรยีน

 จากสภาพปัญหาดงักล่าว ผู้บรหิาร คณะคร ูนกัเรยีนและชมุชนจงึได้ศกึษาสภาพปัญหา และ

ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมของนกัเรยีน โดยใช้กจิกรรม 8 ฐานคณุธรรมน�าสู่ทกัษะชวีติมาใช้ใน

การแก้ไขปัญหาและส่งเสรมิคณุภาพผู้เรยีน

 โรงเรยีนสรอยเสรวีทิยา ได้ด�าเนนิการจดักจิกรรม 8 ฐานคณุธรรมน�าสู่ทกัษะชวีติ ในวนัจนัทร์ 

ชั่วโมงที่ 1 ของทกุสปัดาห์ ระหว่างเวลา 08.30 – 09.30 น. (60 นาท)ี มกีารแบ่งฐานให้นกัเรยีนออก

เป็น 8 กลุ่ม โดยการคละให้มนีกัเรยีนทกุระดบัชั้นใน 1 กลุ่ม การจดักจิกรรมอยู่ในรูปแบบของกจิกรรม 

คือครูและนักเรียนแกนน�าได้เรียนรู้จากปราชญ์ท้องถิ่น จากนั้นครูและนักเรียนแกนน�าน�ามาขยายผล

การด�าเนินงานในโรงเรียน และนักเรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม

เป็นระยะ (กจิกรรม/โครงงาน 8 ฐานคณุธรรมน�าสู่ทกัษะชวีติมคีวามสอดคล้องกบักจิกรรมลดเวลาเรยีน 

เพิ่มเวลารู้)

เครื่องมือในการขับเคลื่อน

 โรงเรยีนสรอยเสรวีทิยาได้ด�าเนนิการจดัโครงงาน 8 คณุธรรมน�าสู่ทกัษะชวีติ ดงันี้

 1. ฐานที่ 1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 นกัเรยีนฝกึปฏบิตักิารตดัตงุ ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของชาวล้านนา การสานปลาตะเพยีน และการ

ท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาและท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ เพื่อให้นักเรียนตระหนัก

และสบืสานภูมปิัญญาท้องถิ่น เสรมิสร้างคณุธรรมเป้าหมายความพอเพยีงและความรบัผดิชอบ
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 2. ฐานที่ 2 เรียนรู้อย่างพอเพียง 

 นักเรียนฝึกประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรู้คุณค่า

ของวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น การท�าพรมเช็ดเท้า การท�าปลาส้ม การท�าดอกไม้จันทน์ การเผา

ข้าวหลาม เสรมิสร้างคณุธรรมเป้าหมายความพอเพยีงและความรบัผดิชอบ

 3. ฐานที่ 3 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 

 นกัเรยีนทกุคนดูแลรกัษาความสะอาดเรยีบร้อยรอบๆ บรเิวณโรงเรยีน เพื่อปลูกฝังให้นกัเรยีน

เป็นผู้มีจิตสาธารณะเสริมสร้างคุณธรรมเป้าหมาย ความพอเพียง ความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ 

และช่วยเหลอืกจิกรรมและการพฒันาชมุชน

 4. ฐานที่ 4 บันเทิงธรรม 

 นักเรียนโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาทุกคนปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมการฟังธรรม

เทศนา ท�าบญุตกับาตรเพื่อเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรม และเป็นผูใ้ฝ่ธรรมอยูเ่สมอ เสรมิสร้างคณุธรรม

เป้าหมาย ความรบัผดิชอบ จติสาธารณะ และความพอเพยีง

 5. ฐานที่ 5 Recycle Green Environment

 นักเรียนฝึกประดิษฐ์วัสดุที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักและ

ใส่ใจรกัษ์สิ่งแวดล้อม เสรมิสร้างคณุธรรมเป้าหมายความพอเพยีง ความรบัผดิชอบและจติอาสา

 6. ฐานที่ 6 จิ๊กซอว์คุณธรรม 

 นกัเรยีนฝึกปฏบิตักิารต่อจิ๊กซอว์รปูภาพที่เกี่ยวข้องกบัหลกัพทุธศาสนา กจิกรรมการตอบปัญหา 

การศกึษาด้านพระพทุธศาสนา เพื่อให้นกัเรยีนตระหนกั สบืทอดและเป็นพทุธศาสนกิชนที่ด ีเสรมิสร้าง

คณุธรรมเป้าหมาย ความรบัผดิชอบ จติอาสา และความพอเพยีง

 7. ฐานที่ 7 โรงเรียนสวยด้วยมือเรา 

 นกัเรยีนใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นกัเรยีนตระหนกัถงึความสะอาดของโรงเรยีนและสิ่งแวดล้อม 

รอบๆ บรเิวณโรงเรยีน กจิกรรมการปลูกต้นไม้ สมนุไพร การน�าสิ่งประดษิฐ์ที่มคีวามสวยงามตกแต่ง

อาคารสถานที่ และห้องต่างๆ เช่น ห้องน�้า เสรมิสร้างคณุธรรมเป้าหมาย ความรบัผดิชอบ จติอาสา 

และความพอเพยีง

 8. ฐานที่ 8 เกษตรทฤษฎีใหม่ 

 นกัเรยีนเรยีนรูเ้กี่ยวกบัเกษตรทฤษฎใีหม่และได้ฝึกการค�านวณเกี่ยวกบัพื้นที่ กจิกรรมการสาธติ

การจดัพื้นที่เกษตรทฤษฎใีหม่ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อให้นกัเรยีนเกดิกระบวนการ

เรยีนรู้เกี่ยวกบัเกษตรทฤษฎใีหม่เสรมิสร้างคณุธรรมเป้าหมาย ความพอเพยีงและจติอาสา
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

 ผูบ้รหิารให้ความร่วมมอื สนบัสนนุ ให้ค�าปรกึษา ร่วมแก้ไขปัญหาให้บรรลจุดุมุง่หมายบคุลากร

จงึมองเหน็ภาพเดยีวกนั และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัเพื่อให้บรรลจุดุมุ่งหมายเดยีวกนั มกีารแบ่งงาน

กันท�า คณะครูให้ร่วมมือในการท�ากิจกรรม และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายอย่างเตม็ความสามารถ ตลอดจนนกัเรยีนให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิกจิกรรม พร้อมที่จะ

ปรบัปรงุเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมให้ดขีึ้น และได้รบัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน

โรงเรียนทุ่งช้าง อ�าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงงาน “การน�าหนังสั้นคุณธรรม บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน”

สาระส�าคัญ 

 โลกปัจจบุนัอยู่ในยคุข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศที่ฉบัไวมาก สื่อต่างๆ ที่น�าเสนอ

ตามช่องทางต่างๆ ทั้งวทิย ุโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ แต่ช่องทางที่รวดเรว็และฉบัไวในการเข้าถงึผู้บรโิภค 

คอืสื่อดจิติอลที่เผยแพร่ทางโลกออนไลน์ ตามช่องทางและรูปแบบต่างๆ ปัจจบุนัถอืได้ว่าเข้าถงึบคุคล

ได้ง่ายที่สดุ โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน สื่อต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาให้เดก็และเยาวชนได้บรโิภคกนั มจี�านวน

ไม่น้อยที่เป็นสื่อที่ก่อให้เกดิพษิภยั สื่อลามกอนาจาร สื่อที่มคีวามรนุแรง สื่อโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งมโีอกาส

ที่จะท�าให้เดก็และเยาวชนได้รบัการกระตุน้จากสื่อเหล่านี้ และเป็นเหยื่อของสื่อเกดิพฤตกิรรมเลยีนแบบ 

ซึมซับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ออกมาได้ ตามที่เป็นข่าวให้ได้รับทราบกัน 

ทกุวนันี้

ก่อนด�าเนินโครงการ หลังด�าเนินโครงการ

- อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน อาคารสถานที่     

ไม่สะอาด มเีศษขยะเรี่ยราด 

- นกัเรยีนมพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม พูดจาไม่ไพเราะ 

ขาดระเบยีบวนิยั ฟุ้งเฟ้อตามกระแสเทคโนโลยี

- นกัเรยีนไม่เสยีสละ อทุศิเวลา จติสาธารณะในการ

พฒันาโรงเรยีน

หลังจากที่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้ด�าเนิน

กิจกรรม 8 ฐานปลูกฝังคุณธรรม เพื่อสร้างค่านิยม 

ที่ดี เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนนั้น 

ผลปรากฏว่า นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ในทางที่ดีขึ้น ตามคุณธรรมเป้าหมาย ความ- 

รับผิดชอบ จิตอาสา ความพอเพียง ที่โรงเรียนได้ 

ร่วมกันก�าหนด มีความคงทนของคุณธรรม และ

นักเรียนได้เผยแพร่กิจกรรมเป็นที่ประจักษ์สู่ชุมชน 

ทั้งนี้เกดิจากความร่วมมอืจากผู้บรหิาร ครู นกัเรยีน 

ผู้ปกครอง วัด สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ต�ารวจ และ

ชมุชน 

 ผลการด�าเนินงาน/ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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 นกัเรยีนโรงเรยีนทุง่ช้างเป็นนกัเรยีนที่มาจากหลายชนเผ่าเข้ามาศกึษา มวีฒันธรรมที่หลากหลาย 

และปัญหาที่พบมากคอื ผู้ปกครองมอีาชพีเกษตร ฐานะยากจน ครอบครวัหย่าร้าง จงึขาดการปลูกฝัง

คณุธรรมจรยิธรรมอนัดงีามท�าให้ขาดวนิยัการด�าเนนิชวีติ นกัเรยีนมคี่านยิมตามกระแสสงัคมไม่ค�านงึ

ถงึฐานะตนเอง ขาดจติส�านกึในการบรกิารสาธารณะ การน�าหนงัสั้นมาเป็นสื่อบูรณาการในการเรยีน

การสอน เป็นการสร้างความตระหนกั ปลกูจติส�านกึและน�าไปสู่การเรยีนรูท้ี่เน้นทกัษะให้ผู้เรยีนเกดิการ

เรยีนรู้จรงิได้ประสบการณ์ตรง

 จากปัญหาดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้น โรงเรยีนทุ่งช้างจงึเหน็ว่า การน�าหนงัสั้นเป็นสื่อการเรยีนรู้

ให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับชมหนังสั้นเป็นสื่อการเรียนการสอน 

ที่สามารถสร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังคณุธรรมและจรยิธรรมแก่นกัเรยีนได้เป็นอย่างด ี

ขั้นตอนการสร้างหนังสั้น

 1. สร้างองค์ความรู้การสร้างหนงัสั้นให้กบัทมีงาน และนกัเรยีนชมุนมุหนงัสั้น ทั้งความรู้ที่ได้

จากครูผู้ดูแล จากพี่สู่น้อง และจากการอบรมเชงิปฏบิตักิารที่จดัโดยหน่วยงานต่างๆ 

 2. ครูและนักเรียนทีมงานร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์โจทย์ที่ทางผู้จัดการประกวดหนังสั้น 

ก�าหนดมา

 3. ครูและนักเรียนทีมงานร่วมกันวางแผนสร้างหนังให้ตรงตามโจทย์ที่ช่วยกันวิเคราะห์สร้าง

พลอ็ตเรื่อง โครงเรื่องคร่าวๆ แล้วน�าไปสูก่ารเขยีนบทภาพยนตร์ การถ่ายท�า การตดัต่อ และการเผยแพร่

ผลงาน โดยน�าทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และการเรยีนรู้แบบ PBL มาเป็นหลกัในการท�างาน

 4. บทภาพยนตร์ที่ได้ ก่อนที่จะน�าไปถ่ายจริงต้องผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์จากครูที่

ปรึกษา ถ้ายังมีจุดบกพร่องอยู่ นักเรียนที่รับผิดชอบในส่วนนี้ต้องแก้ไขจนกว่าจะเป็นที่พอใจของครู 

ผู้ดูแล

 5. ปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นในแต่ละขั้นตอนใช้การระดมความคดิ อย่างมรีะบบและเหตผุลในการ

แก้ไข

 6. เมื่อจบขั้นตอนของการตดัต่อครแูละทมีงานทกุคนนั่งดกู่อนหลายรอบเพื่อเชค็ความสมบรูณ์

ขั้นตอนการน�าหนังสั้นคุณธรรมไปบูรณาการการเรียนการสอน

 1. โรงเรยีนจดัตารางการเรยีนการสอนตามแผนการจดัการเรยีนการสอน

 2. ครผููส้อนทกุคนน�าหนงัสั้นไปเป็นสื่อในการเรยีนการสอนเพื่อปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมตาม

กลุ่มสาระการเรยีนรู้ที่ตนเองรบัผดิชอบ

 3. จัดกิจกรรม ในโอกาสวันส�าคัญต่างๆ ได้น�าหนังสั้นคุณธรรม ไปปลูกฝังคุณธรรมให้กับ

นกัเรยีนทั้งโรงเรยีน 
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การขับเคลื่อน

 เน้นการมส่ีวนร่วมของบคุลากรทกุฝ่าย โดยได้รบัความร่วมมอืจาก ผู้ปกครอง ชมุชน หน่วยงาน

ทกุภาคส่วน โดยเฉพาะการจดักจิกรรมที่หลากหลายมคีวามเหมาะสมกบันกัเรยีน ให้นกัเรยีนทกุกลุ่ม

ได้พฒันาศกัยภาพของตน ส่งผลให้นกัเรยีนของโรงเรยีนทุง่ช้างได้รบัพฒันาอย่างเตม็ตามศกัยภาพรวม

ถึงทักษะความสามารถพิเศษที่มีอยู่ ท�าให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอดในระดับ

การเรยีนรู้ที่สูงขึ้น 

กลไกการสนับสนุน / การเสริมแรง / การนิเทศภายใน

  การมสี่วนร่วมของผู้บรหิารครู ผู้ปกครอง นกัเรยีนและชมุชนมสี่วนร่วมในการวางแผน ชมุชน

มกีารช่วยสอดสอ่งดแูลพฤตกิรรมตา่งๆ ของนกัเรยีน โดยมผู้ีให้ข้อมลูและประสานงานกบัทางโรงเรยีน

เป็นประจ�า มีเครือข่ายผู้ปกครอง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีครูที่ปรึกษาช่วยประสานกับ 

ผู้ปกครองอย่างสม�่าเสมอ ชุมชน และครอบครัว เริ่มตระหนักและเห็นความส�าคัญ มีการปลูกฝัง 

ค่านยิมแก่ลูกหลานของตนเอง ท�าให้นกัเรยีนรู้จกัวธิกีารแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นอย่างถูกต้องและเป็นระบบ 

นอกจากนี้ยงัมคีณะนเิทศอาสาของมูลนธิยิวุสถริคณุมาแนะน�าแบบกลัยาณมติรอย่างต่อเนื่อง

การบูรณาการ การพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 ครูผู้สอน ทกุคนได้คดัเลอืกหนงัสั้นไปใช้เป็นสื่อการเรยีนการสอนเพื่อสร้างคณุธรรมจรยิธรรม

ให้เกดิกบันกัเรยีน โดยการน�าเข้าสู่บทเรยีน หรอืเป็นตวัอย่างในการด�าเนนิชวีติ เช่น เรื่องทฤษฎอีมตะ

ก็จะสอนในเรื่องการน้อมน�าแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน เรื่องตาชั่งก็จะ

สอนในเรื่องของความซื่อสัตย์ เรื่องแว้นก็จะสอนในเรื่องการท�ากิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น นอกจากนี้

นกัเรยีนได้ปฏบิตัติามโครงงานคณุธรรมตามแผนที่วางไว้

 การพัฒนาหนังส้ัน โรงเรียนมุ่งมั่นในการผลิตหนังสั้นอย่างต่อเนื่อง เพราะสื่อหนังสั้นก�าลัง

ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของเราที่เน้น

เดก็เยาวชน นกัเรยีน หนงัดีๆ  ที่ผ่านมาสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัผู้บรโิภค 

สิ่งที่เกิดกับผู้เรียน

 เริ่มจากทมีงานหนงัสั้นต้องเป็นคนดกี่อน มคีณุธรรมจรยิธรรมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์

เสียก่อนมีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้เสียก่อนจึงจะท�าหนังสั้นคุณธรรมออกมาได้สมจริงเป็นธรรมชาต ิ

โดยมีความสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ วินัยดี วิถีพอเพียง เคียงคู่จิตอาสา 

การเป็นคนดีของทีมงานโรงเรียนทุ่งช้าง ส่วนหนึ่งรับมาจากหนังที่เขาท�าและการนิเทศอบรมของครู 

ที่ปรกึษา ครูผู้ดูแลควบคมุการผลติ ส�าหรบันกัเรยีนส่วนใหญ่ของโรงเรยีน หนงัสั้นที่ผลติออกมาแล้ว
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น�าไปเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ กไ็ด้ผลดขีึ้นเรื่อยๆ ทราบได้จากการ

ท�าโครงงานคุณธรรมของครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษาโดยใช้หนังสั้นเป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้รับชม

บ่อยๆ ให้นกัเรียนได้ซมึซบั และยงัฝึกให้คดิเพิ่มว่าเมื่อรับชมจบแล้ว ได้อะไรบ้าง รู้สกึนกึคดิอย่างไร 

โดยจะเพิ่มในส่วนของใบงานหรอืการวพิากษ์ ไม่ให้นกัเรยีนได้นั่งชมเฉยๆ แล้วผ่านไป วธิกีารนี้จะท�าให้

หนังสั้นเป็นสื่อในการพัฒนาคนดีได้ และส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละระดับชั้น ได้จัดท�าโครงงานระดับ 

ชั้นเรียนอีกด้วย หนังสั้นจึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถสร้างองค์ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรมแก่นักเรียน ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนผลิตหนังสั้น 

อย่างสร้างสรรค์ปลอดภยั เนื่องจากกจิกรรมนี้ น�าไปบูรณาการในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนได้

เป็นอย่างด ี

  จากการทุ่มเทแรงกาย แรงใจของผู้บรหิารและบคุลากรในโรงเรยีนทกุคน โรงเรยีนทุ่งช้างจงึ

เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์เยาวชนไทยให้เป็นบุคคลคุณภาพ สู่สังคมดังค�ากล่าวที่ว่า 

คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งโรงเรียน

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย อ�าเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

โครงงาน “ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์คนดี ที่บ้านไร่อ้อย”

 ปัญหานักเรียนไม่มีสัมมาคารวะ พฤติกรรมก้าวร้าว พูดจาไม่สุภาพ น�าไปสู่การพัฒนาเป็น

โครงงานคุณธรรม ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์คนดี ที่บ้านไร่อ้อย ที่นักเรียนได้เรียนรู้จากเครือข่าย 

ผู้ปกครอง ภูมปัิญญาท้องถิ่น เครอืข่ายสภาวฒันธรรม พระสงฆ์ ที่มส่ีวนร่วมในการอบรมบ่มนสิยั ท�าให้

เกิดความกตัญญูกตเวที มีวินัยในตนเอง การเรียนรู้จากสื่อ ICT เทคโนโลยีต่างๆ ที่ท�าให้เกิดความ

ตระหนกั และมุ่งมั่นในการท�าความด ีประพฤตตินเป็นคนดขีองสงัคม

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

 1. จัดการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมอัตลักษณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 

12 ประการ ในแผนการจดัการเรยีนรู้ของครูทกุกลุ่มสาระการเรยีนรู้ และแผนปฏบิตักิารประจ�าปีของ

โรงเรยีน

 2. สร้างความตระหนกัให้ผู้เรยีนเหน็คณุค่า และผลที่เกดิจากการท�าความด ีโดยการเสรมิแรง 

เช่น เกยีรตบิตัรยกย่องคนดศีรไีร่อ้อย เดก็ยอดกตญัญู และทนุการศกึษา เป็นต้น
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การด�าเนินงาน แบ่งเป็น 4 ระยะ

 ระยะที่ 1

 1. สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยการประชุมชี้แจง 

ท�าความเข้าใจแก่ คณะครู นกัเรยีน เครอืข่ายผู้ปกครอง ให้มคีวามเข้าใจที่ชดัเจนตรงกนั

 2. ศกึษาดูงานโรงเรยีนคณุธรรมต้นแบบ โดยน�าคณะครู และตวัแทนนกัเรยีน เข้าศกึษาดูงาน

โรงเรียนต้นแบบ เพื่อมาเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจ ในการด�าเนินงานในการพัฒนาโรงเรียน

คณุธรรม แล้วน�ามาขยายผลให้เพื่อนนกัเรยีนได้รบัทราบ

 ระยะที่ 2

 1. ด�าเนนิการปฏบิตักิจิกรรม จดัท�าแผนและโครงงานคณุธรรม โดยให้นกัเรยีน มสี่วนร่วมใน

การคดิวเิคราะห์ สภาพปัญหา สาเหต ุจากการขาดคณุธรรม แล้วร่วมมอืกนัหาแนวทางวธิกีารแก้ปัญหา 

ก�าหนดพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกร่วมกนั

 2. จดัท�าแผนปฏบิตั ิผ่านการจดัท�าผงัความคดิ Mind Mapping โดยให้นกัเรยีนช่วยกนัระดม

ความคดิ วธิกีารในการแก้ปัญหา โดยมคีรูเป็นที่ปรกึษาโครงงาน

 ระยะที่ 3

 ท�าโครงงานโดยใช้สื่อนวตักรรม เทคโนโลย ีมาเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู้

 - แบ่งกลุ่มนกัเรยีนออกเป็น 3 กลุ่มตามคณุธรรมเป้าหมาย เพื่อท�าการศกึษาพฤตกิรรมของ

นกัเรยีนในโรงเรยีนว่ามพีฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ใดบ้าง เช่น การไม่มสีมัมาคาราวะ พดูไม่สภุาพ ไม่มี

จติอาสา 

 - หลังจากท�าการศึกษาแล้ว แต่ละกลุ่มสรุปประเด็นส�าคัญ คุณธรรมที่ได้ แล้วท�าแผนผัง 

ความคดิ Mind Mapping เพื่อจดัท�าโครงงาน

 - แต่ละกลุ่มศกึษาพฤตกิรรมต่างๆ ที่ไม่พงึประสงค์ เช่น นกัเรยีนไม่มสีมัมาคารวะ พฤตกิรรม

ก้าวร้าว พูดจาไม่สุภาพ โดยศึกษาตัวอย่างพฤติกรรมจากสื่อ DLIT สื่อทรูปลูกปัญญา และยูทูป 

ภาพยนตร์สั้น สารคด ีฯลฯ

 - แต่ละกลุ่มบนัทกึความรู้ที่ได้จากการศกึษา จากสื่อ DLIT สื่อทรูปลูกปัญญา และยูทูป ลง

ในแบบบนัทกึการเรยีนรู้ โดยบนัทกึตามประเดน็ต่างๆ เช่น สาเหตขุองพฤตกิรรม การปรบัปรงุแก้ไข

พฤตกิรรม ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากพฤตกิรรม และการขยายผลของความรู้ที่ได้รบั

 - สรุปผลการศึกษาที่ได้จากสื่อภายในกลุ่มของตนเอง และร่วมกันคิด เพื่อน�าพฤติกรรมที่ 

พงึประสงค์ไปใช้ในชวีติประจ�าวนั

 - ตวัแทนกลุ่มน�าเสนอผลการศกึษา
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 ระยะที่ 4

 1. รายงานผลการด�าเนินงาน โดยตัวแทนนักเรียนของแต่ละโครงงาน น�าเสนอและสรุปผล 

การด�าเนนิโครงงาน ผ่านผงัความคดิ Mind Mapping การจดันทิรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

 2. ผู้บรหิาร ครู ผู้ปกครอง น�าผลการด�าเนนิงานมาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดงันี้

 1. นกัเรยีนมพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์เพิ่มขึ้น 

  - มกีริยิาวาจาสภุาพ อ่อนโยน พูดมหีางเสยีงทั้งต่อครู เพื่อน และผู้อื่น

  - แสดงความเคารพรุ่นพี่ โดยการไหว้พี่เมื่อเจอกนัในแต่ละวนั ให้เกยีรตเิพื่อน และน้องๆ 

 2. นกัเรยีนมจีติอาสาเพิ่มมากขึ้น

  - ช่วยเหลอืครูในการท�ากจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน

  - ช่วยเหลอืเพื่อนในการท�าความสะอาดเขตรบัผดิชอบ และสถานที่ต่างๆ ในโรงเรยีน 

  - ช่วยเหลอืและดแูลน้องในการรบัประทานอาหาร และการท�ากจิกรรมต่างๆ ของทางโรงเรยีน 

 3. นกัเรยีนพฒันาตนเองในทศิทางที่ดเีพิ่มมากขึ้น 

  - มคีวามมุ่งมั่นที่จะท�าความด ีไม่ยุ่งเกี่ยวกบัอบายมขุ 

  - หมั่นศกึษาหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดขีองสงัคม

  - ตั้งใจและสนใจในการเรยีนเพิ่มมากขึ้น

 4. โรงเรยีนมบีรรยากาศที่ร่มรื่น สะอาด เรยีบร้อย สวยงาม

 5. โรงเรยีนได้รบัการยอมรบัเป็นแหล่งเรยีนรู้

 6. โรงเรยีนเกดินวตักรรม องค์ความรู้ของการสร้างเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม

โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โครงงาน “โรงเรียนและบ้านรวมใจสร้างวินัยจราจรให้นักเรียน”

วิธีการท�างาน/กระบวนการ

 1. ระดมความคิด

 คณะครูบคุลากร ผู้ปกครองเครอืข่าย และนกัเรยีน ช่วยกนัระดมความคดิว่าพฤตกิรรมใดเป็น

พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์และต้องแก้ไข ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการแก้ไขในเรื่องการมาโรงเรยีนสาย ไม่ปฏบิตัิ

ตามกฎจราจรและการจอดรถในโรงรถไม่เป็นระเบยีบและเสนอวธิแีก้ปัญหาร่วมกนั
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 2. การสร้างความตระหนักเข้าใจและยอมรับ

  1) ประชมุคณะครูและบคุลากรสร้างความรู้ความเข้าใจและการรบัรู้ร่วมรณรงค์

  2) การประชมุผู้ปกครองนกัเรยีน และการประชมุผู้ปกครองเครอืข่ายเพื่อประชาสมัพนัธ์

  3) การชี้แจงนกัเรยีนทกุคนหน้าเสาธงเรื่องการรณรงค์สวมหมวกนริภยัมวีนิยัจราจร

 3. สร้างแกนน�า

  1) ผู้บรหิาร ครูและบคุลากรทางการศกึษาทกุคน เป็นที่ปรกึษาโครงงาน 

  2) ตวัแทนผู้ปกครองเครอืข่ายที่ได้รบัการคดัเลอืกวางแผนการท�างาน

  3) คณะกรรมการนกัเรยีน

 4. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

  1) จดัสร้างป้อมประต ู2 เพื่อเกบ็เอกสารและเป็นจดุท�างานของครูและผู้ปกครองเครอืข่าย

  2) พัฒนาโรงรถจักรยานยนต์มีการตีเส้นให้นักเรียนจอดเพื่อความสวยงามและเป็น 

ระเบยีบเรยีบร้อย นอกจากนี้ยงัก�าหนดเวลาปิด-เปิดของแต่ละวนั

  3) จดัท�าป้ายรณรงค์การสวมหมวกนริภยั

 5. ข้อตกลงของการปฏิบัติในการจราจร

  1) โรงเรยีนแจ้งให้นกัเรยีนทราบถงึการมาโรงเรยีนโดยก�าหนดให้นกัเรยีนที่มาโรงเรยีนโดย

รถรบั-ส่งเข้าทางประตูที่ 1 

  2) นกัเรยีนที่น�ารถจกัรยานยนต์มาโรงเรยีนและผู้ซ้อน เข้าทางประตูที่ 2 และนกัเรยีนต้อง

สวมหมวกนริภยัมาโรงเรยีนด้วย

  3) ครูให้ความรู้นักเรียนในเรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัยและประโยชน์ของการสวมหมวกนิรภัย

มาโรงเรยีนโดยบูรณาการสอดแทรกในการเรยีนการสอน

  4) หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้นกัเรยีนเรื่องกฎหมายจราจรและการขบัขี่ที่ปลอดภยั

  5) ผู้ปกครองเครอืข่ายปฏบิตัหิน้าที่พร้อมครูเวรประจ�าวนัหน้าประตูทางเข้าทกุเช้า

  6) หากพบนกัเรยีนที่มไิด้สวมหมวกนริภยักจ็ะจดชื่อไว้เพื่อตกัเตอืน หากเกนิ 3 ครั้ง นกัเรยีน

ต้องท�ากจิกรรมสาธารณประโยชน์กบัทางโรงเรยีนในวนัเสาร์

  7) มคีรูเวรประจ�าโรงจอดรถเพื่อดูแลความเรยีบร้อยและเปิด-ปิดตามเวลา 

 6. การนิเทศติดตาม

  1) ครูเวรและผู้ปกครองเครอืข่ายบนัทกึการปฏบิตัหิน้าที่รายวนั

  2) ฝ่ายกจิการนกัเรยีนและผูบ้รหิารเป็นผูน้เิทศและจดัประชมุเพื่อรายงานสภาพปัญหาพร้อม

ระดมความคดิวธิแีก้ไข

 7. ผลที่ได้รับ

 พฤตกิรรมที่เปลี่ยนไป
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  (1) พฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกเพิ่มขึ้น คอื 

   - นกัเรยีนสวมหมวกนริภยัมาโรงเรยีน มากกว่าร้อยละ 95

   - นกัเรยีนจอดรถในโรงรถอย่างเป็นระเบยีบ ร้อยละ 100

  (2) พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ลดลง คอื 

   - นกัเรยีนมาสายลดลงจากเดมิร้อยละ 5

   การร่วมมอืกนัของคณะครบูคุลากรและผู้ปกครองเครอืข่ายในการพฒันาคณุธรรมเป้าหมาย

ด้านความมวีนิยัท�าให้โครงงานดงักล่าวได้รบัผลส�าเรจ็เป็นอย่างด ีจนท�าให้นกัเรยีนเกดิความตระหนกั

ในการใช้รถจกัรยานยนตแ์ละสวมหมวกนริภยัมาโรงเรยีน ซึ่งแสดงถงึการปลูกฝังคณุธรรมด้านความมี

วนิยัและรบัผดิชอบ เคารพกฎหมายของบ้านเมอืง 

   

โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โครงงาน “ดอกไม้บานในหัวใจคุณธรรม”

 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ชานเมืองของอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 

เปิดท�าการสอนตั้งแต่ระดบัอนบุาลถงึระดบัประถมศกึษาปีที่ 6 ในอดตีคนในชมุชนนยิมส่งบตุรหลาน

เข้าไปเรยีนโรงเรยีนในเมอืง เหตผุลสบืเนื่องมาจากผูป้กครองไม่ให้การยอมรบัการจดัการเรยีนการสอน

ของโรงเรียน บรรยากาศการเรียนรู้ของโรงเรียนยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อ

โรงเรยีนจงึค่อนข้างน้อย จงึส่งผลให้จ�านวนนกัเรยีนมแีนวโน้มลดลง ในปี 2555 โรงเรยีนวดัป่าข่อยใต้ 

ได้พฒันาโรงเรยีนจนกระทั่งปี 2556 ได้รบัรางวลัโรงเรยีนพระราชทาน ระดบัก่อนประถมศกึษา และมี

การพฒันาอย่างต่อเนื่องจนได้รบัรางวลัอื่นๆ ตามมา เช่น สถานศกึษาพอเพยีง ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 

O-NET จ�านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษหลายประเภท 

เรยีนร่วม ประมาณร้อยละ 10 ของจ�านวนนกัเรยีนทั้งหมด 

 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ ได้ด�าเนินงานโครงงานดอกไม้บานในหัวใจคุณธรรมเป็นกลไกการ 

ขบัเคลื่อนการพฒันาคณุธรรมใช้กระบวนการ “ป่าข่อยใต้โมเดล” หรอื “PKT model” P (People) 

คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน K (Knowledge) คือ ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก T 

(Training) คอื การศกึษา ฝึกฝน อบรม และปฏบิตัจิรงิ มวีธิกีารคอื 

 1) เชญิผูท้ี่เกี่ยวข้องทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมในการวางแผน ด�าเนนิงาน และการประเมนิผล

 2) สร้างครูผู้น�า โดยน�าครูไปฝึกปฏบิตัธิรรม ณ เสถยีรธรรมสถาน แล้วน�าองค์ความรู้เกี่ยวกบั

อริยะสร้างได้ คือ การสร้างให้บุคคลมีความเจริญ ความเด่น และมีความประเสริฐ โดยใช้หลักของ

ธรรมชาตกิบัธรรมมะ มาปรบัใช้ในการสร้างนกัเรยีนแกนน�า และขยายผลสูน่กัเรยีนโรงเรยีนวดัป่าข่อยใต้

งเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อ�าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา

โครงงาน
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ให้เป็นผูม้วีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ และมคีวามซื่อสตัย์ ตามคณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน เพื่อให้บรรลุ

ตามปณิธานของโรงเรียนที่ว่า “สร้างคนดี มีปัญญา พลานามัยสมบูรณ์ เห็นคุณค่าในธรรม” และ

เอกลกัษณ์ของโรงเรยีน “น้อมน�าตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

 3) การนเิทศตดิตามภายในโรงเรยีน โดยครูที่ปรกึษาและครูที่รบัผดิชอบ ก�ากบัตดิตาม และ

ตรวจสอบ ด้วยการใช้แบบบนัทกึการสงัเกตเป็นรายสปัดาห์ ผู้อ�านวยการโรงเรยีนนเิทศ ก�ากบัตดิตาม 

และตรวจสอบ จากการจดักจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เดอืนละครั้ง 

 4) โรงเรยีนได้ปรบัภมูทิศัน์ให้สวยงาม ส่งเสรมิการเรยีนรู ้โดยบรูณาการกบัหลกัการจดักจิกรรม

การเรยีนการสอนที่เน้นการใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) มฐีานการเล่นที่หลากหลาย

เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน และมกีารจดัพื้นที่ส�าหรบัท�ากจิกรรมที่สนองตามแนวของสถานศกึษา

พอเพยีง เช่น แปลงเกษตร น�้าหมกัชวีภาพ ฯลฯ เพื่อส่งเสรมิทกัษะชวีติ การปรบัสภาพแวดล้อมภายใน

ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ เช่น จัดบรรยากาศห้องเรียนให้สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม 

เอื้อต่อการเรยีนรู้ โดยมมีมุหนงัสอื มมุ ICT มมุสื่อการเรยีนรู้ มมุผลงานนกัเรยีน ฯลฯ 

 5) ให้นกัเรยีนและครูแต่งกายด้วยชดุขาวทกุวนัพระ น�านกัเรยีนเข้าวดัทกุวนัพระ จดักจิกรรม

ร่วมกบัทางวดั เพื่อให้นกัเรยีนได้เรยีนรูก้ารปฏบิตัตินเมื่อเข้าวดั และการท�าบญุในวนัพระ รู้จกัส�ารวมกาย 

วาจา ใจ และปลูกฝังนสิยัการออมให้นกัเรยีนผู้ปกครอง

  6) จดัตั้งโรงเรยีนธนาคารซึ่งไดร้บัความร่วมมอืจากธนาคาร ธกส. สาขารวมโชค ด้วยโครงงาน

สญัญาใจ 

 7) จดักจิกรรมคาราโอเกะคณุธรรม เพื่อพฒันาศกัยภาพเดก็ที่มคีวามบกพร่องทางการเรยีนรู้ 

และกจิกรรมธรรมะสร้างวนิยั โดยการใช้เพลงเป็นสื่อในการท�ากจิกรรมหน้าเสาธง เช่น เพลงดอกไม้บาน 

เพลงแผ่เมตตา เพลง seven jump เพลงประกอบท่าทางโยคะสมาธ ิและเพลงค่านยิม 12 ประการ 

 ผลการด�าเนินงาน

 นกัเรยีนมวีนิยั ความรบัผดิชอบและความซื่อสตัย์ส่งผลให้นกัเรยีนระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 

ประสบผลส�าเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการ

เรยีนรู้คณติศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศกึษา 2556 – 2558 และปี

การศึกษา 2559 มีผลคะแนน (O-NET) เฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 52.44 
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โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ�าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร   

โครงงาน “โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม” (บางมูลนากโมเดล)

 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ�าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีเป้าหมายที่ส�าคัญคือ 

การให้เยาวชนได้เรยีนรูว้ธิกีารน�าคณุธรรมมาปฏบิตัใิห้เป็นจรยิธรรมประจ�าตน เกดิการบ่มเพาะเยาวชน

ให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ “สร้างคนดีสู่สังคม” เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญใน 

การพฒันาประเทศต่อไป

 โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นจดุเริ่มต้นที่ดโีดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องในการก�าหนดยทุธศาสตร์ของโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ยทุธศาสตร์

การพฒันาคร ูยทุธศาสตร์การพฒันานกัเรยีน ยทุธศาสตร์การพฒันาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพฒันา

คณุธรรมจรยิธรรม โดยใช้กจิกรรมหลกั 6 กจิกรรม เป็นวงล้อที่พฒันาคณุธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน ได้แก่ 

การเสรมิสรา้งระเบยีบวนิยั การเสรมิสรา้งความด ีเสรมิสร้างความกตญัญกูตเวท ีการพฒันาจรยิธรรม 

การส่งเสรมิจติอาสา การพฒันาโรงเรยีนสขีาว และเป้าหมายคณุธรรมซึ่งได้มาจากต้นทนุที่ต้องการให้

เกดิในโรงเรยีน 3 ประการ คอื ความซื่อสตัย์ ความรบัผดิชอบ และความพอเพยีง จงึเป็นที่มาของระบบ 

3-6-3 โดยมกีระบวนการการขบัเคลื่อนดงันี้

 1. ขั้นเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจ มกีารด�าเนนิงานดงันี้

  1.1 การอบรมเชงิปฏบิตักิารให้แก่ คณะครเูพื่อสร้างความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัการบรหิาร

สถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้าน

คณุธรรมจรยิธรรม และโครงงานคณุธรรม 

  1.2 การอบรมเยาวชนแกนน�าจติอาสา

  1.3 การอบรมนกัเรยีนทั้งโรงเรยีน หลกัสูตรโครงงานคณุธรรม

  1.4 การประชมุสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรยีน ผู้ปกครอง และชมุชน

  1.5 น�าคณะคุณครูและนักเรียนศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ที่เน้นคุณธรรม

จรยิธรรม

 2. ขั้นด�าเนินการพัฒนาเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

  2.1 คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมก�าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ซึ่ง 

ประกอบไปด้วยคณุธรรมเป้าหมายและพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวก

  2.2 นกัเรยีนด�าเนนิกจิกรรมชมุนมุโครงงานคณุธรรม คณุครูเป็นที่ปรกึษาโครงงาน

  2.3 ครูประจ�าวชิาและครทูี่ปรกึษา สอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรมในการจดักจิกรรมการเรยีน

การสอน
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  2.4 คณะครูและนกัเรยีนร่วมกนัพฒันางานวนิยันกัเรยีน

  2.5 ตวัแทนผู้ปกครองจดัตั้งชมรมเครอืข่ายผู้ปกครองจติอาสา

 3. ขั้นนิเทศอย่างกัลยาณมิตร

  3.1 ผู้บริหารนิเทศคณะครูและบุคลากรเป็นประจ�าอย่างกัลยาณมิตร ให้ก�าลังใจ ชื่นชม 

ให้ข้อเสนอแนะ

  3.2 ครูที่ปรกึษาโครงงานคณุธรรมพบเพื่อพฒันาโครงงานทกุวนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ ก่อนเข้า

ชั้นเรยีน โดยการให้โอกาส ให้ค�าแนะน�า ชวนคดิ เป็นเพื่อนร่วมทาง เรยีนรู้ร่วมกนัและร่วมสร้างระบบ

การประเมนิผลโครงงานคณุธรรม

  3.3 ครูประจ�าวิชาให้การชื่นชมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ดีและให้ค�าแนะน�ากับนักเรียนที่มี

พฤตกิรรมไม่พงึประสงค์

  3.4 ครูที่ปรกึษาและงานวนิยัร่วมปรบัพฤตกิรรมนกัเรยีนที่ต้องดูแลเป็นพเิศษ

  3.5 คณะกรรมการเครอืข่ายผูป้กครอง ผูป้กครอง และตวัแทนครทูี่ปรกึษา ประชมุหลงัการ

ปฎบิตัหิน้าที่จติอาสาทกุวนั

 4. ขั้นประเมินผลและการพัฒนา

  4.1 จดักจิกรรมเปิดบ้านคณุธรรม (น�าเสนอโครงงานคณุธรรมทั้งโรงเรยีน)

  4.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประเมินพฤติกรรมผู้บริหาร ครู บุคลากร 

ทางการศกึษาและนกัเรยีนว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

  4.3 ครูที่ปรกึษาร่วมประเมนิคณุค่า ความรู้ ผลลพัธ์ และผลกระทบ จากการท�าโครงงาน

  4.4 ครูประจ�าวชิาประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ การอ่านคดิวเิคราะห์ และคณุธรรม

จรยิธรรมที่เพิ่มขึ้น/ลดลงของนกัเรยีน

  4.5 คณะกรรมการวินัยนักเรียนประเมินผลในภาพรวม รายงานผลและเสนอแนวทาง 

ในการปรบัพฤตกิรรมนกัเรยีน

  4.6 คณะกรรมการเครอืข่ายผูป้กครองสะท้อนพฤตกิรรมของนกัเรยีนที่เกดิการเปลี่ยนแปลง

ทั้งทางบ้านและทางโรงเรยีน

ผลการด�าเนินการ

 กระบวนการขับเคลื่อนในช่วงแรกได้มีด�าเนินการเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม

จรยิธรรม ดงันี้

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ คณะครูเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร 

สถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม กระบวนการขับเคลื่อนสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้าน

คณุธรรมจรยิธรรม และโครงงานคณุธรรม 
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 2. การอบรมเยาวชนแกนน�าจติอาสาในหลกัสูตรโครงงานคณุธรรม

 ในช่วง 6 เดือนแรกของการเริ่มต้น คณะคุณครูได้มีส่วนร่วมลงมือท�ากันอย่างจริงจังโดยให้

นกัเรยีนด�าเนนิการท�าโครงงานคณุธรรม เพื่อให้ได้คณุธรรมเป้าหมาย 3 ประการดงักล่าว ไม่เป็นไปตาม

คณุธรรมเป้าหมายที่ตั้งไว้ จงึได้มกีารสมัมนาคณะครูและตวัแทนผู้ปกครองเพื่อหาจดุร่วมในการพฒันา

นกัเรยีนให้ได้ตามคณุธรรมเป้าหมาย ในการสมัมนาจงึได้มกีารก�าหนดพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกเพิ่มเตมิ

จากคณุธรรมเป้าหมาย เมื่อคณุธรรมเป้าหมายผนวกรวมกบัพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกจงึเรยีกว่า “คณุธรรม

อัตลักษณ์” โดยผู้บริหารและครูก�าหนดคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของตนเอง 

นกัเรยีนกก็�าหนดพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกของตนเองเช่นกนั 

 เมื่อได้คุณธรรมอัตลักษณ์แล้วคณะครูและนักเรียนจึงร่วมพัฒนาการท�าโครงงานคุณธรรม 

เพื่อพฒันาตนเองและเพื่อนนกัเรยีนให้ได้ตามคณุธรรมอตัลกัษณ์ที่ก�าหนด

 ในเวลาต่อมาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้มีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ 

ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 

ด้านคณุธรรมจรยิธรรม

 จากด�าเนินการในระยะที่หนึ่งพฤติกรรมของนักเรียนที่พึงประสงค์เพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรม 

ที่ไม่พงึประสงคล์ดลง การมสีว่นรว่มของคณะครูมมีากขึ้นและมคีวามรู้สกึเป็นเจ้าของเนื่องจากสิ่งที่ได้

ด�าเนินการทั้งหมดเกิดขึ้นจากที่ทุกคนร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมชื่นชมความส�าเร็จร่วมกัน และได้พบว่า 

การพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่ก�าหนดประกอบไปด้วย 1) นักเรียนท�าโครงงาน

คุณธรรม 2) คณะครูร่วมพัฒนานักเรียนด้วยงานวินัย 3) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรม 

การเรยีนการสอนในทกุรายวชิา

 ในระยะที่สอง ได้มกีารทบทวนคณุธรรมอตัลกัษณ์จากโครงงานคณุธรรมที่นกัเรยีนได้ท�าพบว่า 

นักเรียนมีการท�าโครงงานที่เกี่ยวกับจิตอาสามากยิ่งขึ้นจึงเพิ่มคุณธรรมเป้าหมายอีกหนี่งตัว คือ 

จติอาสา คณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีนจงึเป็น ซื่อสตัย์ รบัผดิชอบ พอเพยีง จติอาสา (3-6-(3+1) โดย

ใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมนุม พัฒนาส่งเสริมจิตส�านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมของครูและ

นกัเรยีน ซึ่งนกัเรยีนและคณุครูร่วมกนัท�าโครงงานคณุธรรมทกุระดบัชั้น ซึ่งหลงัจากโรงเรยีนได้ด�าเนนิ 

โครงการโรงเรยีนต้นแบบคณุธรรมจรยิธรรม เกดิการเปลี่ยนแปลงไปในทศิทางที่ดขีึ้น ทั้งครู นกัเรยีน

และสภาพแวดล้อม กระบวนการมสี่วนร่วมของชมุชนและผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้น เกดิการเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมนกัเรยีนไปในทางที่ดขีึ้น นบัจากการเริ่มท�าโครงงานคณุธรรม ดงันี้ 

 นักเรียนรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรม เช่น 

นักเรียนมีวินัยในการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้า

โรงเรยีน เข้าชั้นเรยีน การวางกระเป๋า รองเท้าที่เป็นระเบยีบ นกัเรยีนมจีติสาธารณะเข้าร่วมกจิกรรม

จิตอาสาต่างๆ ของโรงเรียน ช่วยเหลือชุมชนผู้เดือดร้อนตามโอกาส ช่วยเหลืองานบ้านผู้ปกครอง 
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มีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีความซื่อสัตย์เก็บของได้แล้วส่งคืนเจ้าของ น�าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�ารงชีวิต ด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักการออมเงิน ใช้

ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า รู้จกัประหยดัน�้า ประหยดัไฟฟ้า ไม่ว่าจะอยู่บ้านหรอืโรงเรยีน ซึ่งสอดคล้องกบั

คณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน ซื่อสตัย์ รบัผดิชอบ พอเพยีง จติอาสา คอืวถิชีวีติในโรงเรยีนที่ทกุคน

มีส่วนร่วมสร้าง และรู้สึกเป็นเจ้าของ บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองมีส่วนช่วย ในการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมลงในใจเด็กๆ โดยมีครูเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ขับเคลื่อนให้

เกดิกระบวนการ คดิด ีท�าด ีทั้งโรงเรยีน 

 

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ อ�าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โครงงาน “วัยใสใส่ใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุ”

สาระส�าคัญ 

 ปัญหานกัเรยีนเหน็แก่ตวั ไม่ค่อยมนี�้าใจ ไม่เอื้ออาทรต่อเพื่อน และผู้อื่น น�าสู่การพฒันาเป็น

โครงงาน “ด้วยรกัจากใจห่วงใยพี่เพื่อนน้อง” โครงงาน “วยัใสใส่ใจผู้ป่วยและผู้สูงอาย”ุ ที่นกัเรยีนได้

เรยีนรู้สภาพความเป็นอยู่ของผู้ที่ทกุข์ร้อนในสงัคม ทั้งสงัคมผู้ป่วย ผู้สูงอาย ุและสงัคมของพี่ เพื่อนที่

ล�าบากกว่าตน ท�าให้ตระหนกัถงึความเมตตาต่อผู้อื่น ความห่วงใย ใส่ใจผู้เดอืดร้อนในสงัคมที่ตนอยู่

อาศยั น�ามาสู่การดูแลครอบครวัของตนเอง มคีวามอดทนต่อความยากล�าบาก

 โรงเรยีนด�าเนนิการ ดงันี้

 1. เปิดภาคเรียน โรงเรียนด�าเนินการอบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้น

มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่เข้าเรยีนใหม่ทกุคนและทกุปี เพื่อหาสิ่งดทีี่อยากท�า โดยครูที่ปรกึษาร่วมเรยีนรู้กบั

นกัเรยีน เพื่อสร้างความตระหนกัให้กบันกัเรยีน

 2. ทบทวนและรบัทราบปัญหาของนกัเรยีนเก่า ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 2, 3, 5 และปีที่ 6 

เรื่องโครงงานคุณธรรม ด้านปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากท�า ร่วมกับครูที่ปรึกษาของนักเรียน 

ในการวางแผนพฒันาต่อ

 3. ประชมุร่วมกนัระหว่าง ผู้บรหิาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศกึษา คณะกรรมการ

เครอืข่ายผู้ปกครอง เพื่อสร้างแนวทางการขบัเคลื่อนโรงเรยีนคณุธรรม

วิธีการสร้างแกนน�า 

 1. เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักถึง

บทบาทหน้าที่ และการเสรมิสร้างพฤตกิรรมด้านบวกเพื่อเป็นแบบอย่าง
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 2. ส่งนักเรียนแกนน�าเข้ารับการอบรมพัฒนาจากภาคีเครือข่าย เพื่อขยายพื้นที่และกิจกรรม

การท�าดเีพื่อสงัคม พฒันาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพฒันาคณุธรรม โดยวธิกีารโรงเรยีนได้ให้พื้นที่

และสนามในการท�าความด ีด้านจติอาสาของนกัเรยีนทั้งภายนอกและภายในโรงเรยีน เพื่อให้เหน็สภาพ

จรงิและได้เรยีนรู้สงัคมของการท�าด ีอนัจะน�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมด้านบวกของตนเอง และ

เป็นสมาชกิที่ดขีองสงัคม

 ผลท่ีเกดิกบันกัเรยีน นกัเรยีนมพีฤตกิรรมด้านบวกเพิ่มขึ้น มนี�้าใจอาสาช่วยงานโรงเรยีนและ

สังคม มีวินัยต่อตนเองและหน้าที่ มีความสุภาพ และมีการด�ารงชีวิตแบบพอเพียง เห็นคุณค่าของ 

การท�างานและการท�าดี โรงเรียนได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองเพิ่มขึ้น และได้รับความร่วมมือจาก

ชมุชน สงัคมมคีวามผูกพนักบัโรงเรยีน ชื่นชมกบักจิกรรมต่างๆ ของนกัเรยีน ไว้วางใจท�าให้มนีกัเรยีน

มาสมคัรเรยีนต่อในระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 1 และมธัยมศกึษาปีที่ 4 ไม่ลดลง

 

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ อ�าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

โครงงาน “ลูก ส.ช. ขอสืบสานปณิธาณการท�าดีเพื่อสังคม” 

สาระส�าคัญ 

 ปัญหาที่พบคอื นกัเรยีนหรอืวยัรุ่นในปัจจบุนั มกัใส่ใจแต่เรื่องของตน ไม่สนใจเรื่องของคนอื่น 

อยู่กับตัวเองและเทคโนโลยี มีพฤติกรรมด้านลบมากกว่าด้านบวก และการพัฒนาด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมของนกัเรยีนนั้นต้องเกดิจากการมส่ีวนร่วมของทกุฝ่าย โดยให้ครทูกุคนมส่ีวนร่วม และบรูณาการ

ลงในการจดัการเรยีนการสอน เพื่อใหเ้กดิความยั่งยนื มากกว่าการจดักจิกรรมเพยีงด้านเดยีว เพื่อช่วย

กันดูแลและให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน เพื่อให้เป็นคนดีของสังคมและสร้างคนดีออก 

สู่สงัคม

วิธีการที่โรงเรียนด�าเนินการ

 1. ประชุมคณะครูอาจารย์ทุกท่าน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และร่วมกันบูรณาการคุณธรรม 

ลงในหน่วยการเรยีนรู้ที่ครูสอน โดยสอดแทรกลงในเนื้อหา และวดัประเมนิผลในการพฒันาคณุธรรม 

ในลกัษณะการประเมนิเพื่อพฒันา ตามตวัชี้วดั

 2. จัดกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในลักษณะของชมรม โดยเน้นด้าน Heart จากกิจกรรม 4 H โดยร่วมกนัจดัท�าหน่วยบูรณาการและ

แผนการจดักจิกรรม ในลกัษณะของโครงงาน STEM และการบูรณาการ โดยมผีู้ร่วมเป็นภาคเีครอืข่าย 
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ภาคเหนือ
เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมรมธรรมะโมเดิร์น หน่วยงานต่างๆ เช่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

โรงพยาบาล ส�านกัจดัหางานฯ

 ทั้งหมดมีการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านบวก 

ของนกัเรยีนด้วยการท�า AAR 

 3. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการลงในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจาก

โรงเรยีนเป็นสถานศกึษาพอเพยีง ใช้ฐานการเรยีนรู้เป็นแหล่งเรยีนรู้ของนกัเรยีน จดัให้มฐีานการเรยีน

รู้เศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อพฒันาด้านใจพอเพยีง โดยมนีกัเรยีนอาสาเป็นผูด้แูลและลงมอืปฏบิตัจิรงิ เพื่อ

ฝึกให้เกิดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกตามตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 ผลที่เกิดกับนักเรียน คือ นักเรียนได้เรียนรู้วิชาชีพระยะสั้นจากภาคีเครือข่ายในการพัฒนา

องค์ความรู้ที่สามารถปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ หากไม่ได้เรียนต่อ มีทักษะชีวิตเรื่องการท�างาน 

รู้จักค�าว่าพอเพียง มีนิสัยการออม สู้งาน มีวินัยในการรับผิดชอบต่องานที่ตนเองอาสา มุ่งมั่นใน 

การท�างานและใฝ่รู้ใฝ่เรยีน มใีจพอเพยีงและมจีติอาสา ตามคณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน

 ผลทีเ่กิดกบัโรงเรยีน คอื โรงเรยีนมแีหล่งเรยีนรูด้้านปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ที่สามารถ

เป็นแหล่งเรยีนรูข้องชมุชนได้ มกีารจดัการเรยีนการสอนที่สามารถบรูณาการด้านปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง

 ผลที่เกิดกับชุมชน คอื มผีกั เหด็ และพชืผลทางการเกษตรที่ปลอดสารพษิที่สามารถซื้อไป

รบัประทานได้ ท�าให้มสีขุภาพที่ดขีึ้น สามารถเข้าไปเรยีนรู้ได้

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ อ�าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงงาน “จิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคม” 

สาระส�าคัญ 

 ปัญหานักเรียนเห็นแก่ตัว ไม่ค่อยมีน�้าใจ ไม่เอื้ออาทรต่อเพื่อน และผู้อื่น ไม่ช่วยเหลืองาน 

น�าสู่การพัฒนาเป็นโครงงาน “ด้วยรักจากใจห่วงใยพี่เพื่อนน้อง “ โครงงาน”วัยใสใส่ใจผู้ป่วยและ 

ผู้สูงอาย”ุ โครงงาน“จติอาสาพฒันาสภาพแวดล้อมและสงัคม” 
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วิธีการของโรงเรียน

 1. เน้นการบูรณาการและการมสี่วนร่วม ภายในโรงเรยีน ปรบัจากการใช้การแบ่งเขต แบ่งส ี

หรอืบ้านเลก็ ของหลาย ๆ  สถานศกึษา มาเป็นการใช้จติอาสาในการช่วยเหลอืดแูลอาณาเขตและพื้นที่

ต่าง ๆ ของบรเิวณโรงเรยีน โดยให้นกัเรยีนรวมกลุ่ม กลุ่มละ 10-15 คน ตามความสมคัรใจ และอาสา

ครูดูแลสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน ในลกัษณะของโครงงานความดทีี่อยากท�า ภายใต้การดูแลของครู

ที่ปรกึษาประจ�าชั้นเรยีน เพื่อช่วยเหลอืนกัการภารโรง ที่มอียู่เพยีง 2 คน ทกุวนัช่วงเช้าก่อนโรงเรยีนเข้า 

และช่วงเยน็ก่อนกลบับ้าน นกัเรยีนจะรบัผดิชอบต่อสิ่งที่ตนเองอาสาไว้ เพื่อให้โรงเรยีนมสีภาพแวดล้อม

ที่สะอาด มรีะเบยีบ พร้อมต่อการจดัการเรยีนการสอน

 2. ภายนอกมสี่วนร่วมกบัชมุชน โรงพยาบาล วดั หน่วยงาน โรงเรยีนประถมศกึษา รวมทั้ง

ชมรมธรรมะโมเดิร์น ในการท�าจิตอาสาในชุมชนต่างๆ รวมทั้งต่างจังหวัด ผ่านโครงงานย่อย ดังนี้ 

โครงงานจิตอาสาชุมชน(วัดบ้านไร่) โครงงานด้วยรักจากใจห่วงใยพี่เพื่อนน้อง โครงงาน “ด้วยรัก 

จากใจห่วงใยพี่เพื่อนน้อง” โครงงาน “วยัใสห่วงใยสิ่งแวดล้อม” โครงงาน “ระเบยีงบญุหนนุน�าชวีติ” 

โครงงาน “วยัใสใส่ใจผู้ป่วยและผู้สูงอาย”ุ โครงงาน “คนดสีี่โมงเยน็”

ผลที่เกิดกับการท�าโครงงาน จ�าแนกได้ดงันี้

 1. ผลที่เกิดกับนักเรียน คอื นกัเรยีนได้เหน็ความเป็นไปของสภาพครอบครวัผู้ป่วย ผู้สูงวยั 

เกดิความสงสารและน�ามาปรบัใช้กบัตนเอง ในการดแูลคนในครอบครวั มจีติใจที่อ่อนโยนและมเีมตตา

มากขึ้น ช่วยเหลืองานครอบครัว มีนิสัยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้น มีวินัยและความรับผิดชอบ 

ต่อตนเองมากขึ้น มผีลการเรยีนดขีึ้น ผลสอบ ONET ระดบัม. 3 และ ม. 6 สูงกว่าปีที่ผ่านมาทั้งสอง

ระดบั ภูมใิจและเตม็ใจในการท�าดี

 2. ผลที่เกิดกับโรงเรียน คือ โรงเรียนปกครองนักเรียนง่ายขึ้น เพราะนักเรียนมีพฤติกรรม 

ด้านบวกเพิ่มขึ้น ได้รับการยอมรับจากชุมชน หน่วยงานและสังคมมากขึ้น ท�าให้เกิดภาคีเครือข่าย 

การร่วมกจิกรรมมากขึ้น สภาพแวดล้อมของโรงเรยีนสะอาด ผลการเรยีนตดิ 0 ร มส. น้อยลง ไม่นิ่ง

ดูดายงานส่วนรวม

  3. ผลท่ีเกิดกับชุมชนและสังคม คือ สังคมผู้ป่วยและผู้สูงวัย ได้รับการดูแลมากขึ้น ม ี

ความสุขใจเพราะมีผู้ที่คอยเป็นก�าลังใจ โรงพยาบาลและช่วยเหลือ และรู้สึกประทับใจกับกิจกรรม 

ที่นักเรียนท�า ชุมชนมีโอกาสร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ทั้งร่วมปัจจัย ร่วมปฏิบัติกิจกรรม และร่วม 

ด�าเนนิการ
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ภาคเหนือ
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ�าเภอสบปราบ จังหวัดล�าปาง

โครงงาน “ทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน”

บริบททั่วไปของโรงเรียน

 โรงเรยีนสบปราบพทิยาคมเป็นโรงเรยีนมธัยมประจ�าอ�าเภอ เปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศกึษา

ปีที่ 1 จาก 4 ต�าบล (46 หมู่บ้าน มีวัด 26 วัด) โครงงานทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชนได้รับ 

การสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองครูโรงเรียนสบปราบพิทยาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอ

สบปราบ (5 องค์กร) ผู้ปกครองนกัเรยีน ผู้น�าท้องถิ่น ครูภูมปิัญญาท้องถิ่น ตลอดถงึคณะศรทัธา และ

คณะสงฆ์อ�าเภอสบปราบ (26 วดั) ในการจดักจิกรรมตามโครงงานทกัษะชวีติเน้นจติอาสาสู่ชมุชน

สาระส�าคัญของโครงงาน

 นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมห่างไกลจากศาสนาตามสภาพสังคมในปัจจุบัน จึงท�าให้

นกัเรยีนขาดจติส�านกึรกับ้านเกดิก่อให้เกดิปัญหาความรกัความสามคัค ีมกีารทะเลาะเบาะแว้งกนัเนอืงๆ 

ไม่สนใจที่จะอนรุกัษ์ภมูปัิญญาถิ่นก�าเนดิท�าให้เกดิช่องว่างระหว่างวยั โรงเรยีนจงึได้จดักจิกรรมบรูณาการ

การเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ 

“ศาสนพธิ ีภูมปิัญญา และจติอาสา” โดยใช้ชมุชนเป็นฐานในการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม มุ่งเน้นให้

นกัเรยีนได้ปฏบิตัจิรงิในท้องถิ่นบ้านเกดิของตนเอง “ห้องเรยีน ในชมุชน” ด้วยการจดักจิกรรมในวนัพระ 

15 ค�่า โดยใช้วดั 26 วดั เป็นศูนย์ในการจดักจิกรรมในถิ่นบ้านเกดิของนกัเรยีน ท�าให้นกัเรยีนมทีกัษะ

ชีวิต มีจิตอาสา รู้รักสามัคคีเอื้ออาทรต่อกัน ด�ารงตนอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง ใช้ชีวิตอยู่ใน

สงัคมได้อย่างมคีวามสขุตามสภาพ 

วิธีด�าเนินการ 

 1) คณะกรรมการโครงงานจติอาสาพฒันาท้องถิ่น พทุธชยนัต ี2600 ปี ประชมุวางแผนการจดั

กจิกรรมตลอดปีการศกึษา 2560 

 2) เสนอแผนการปฏบิตัโิครงงานฯ ฝ่ายบรหิารโรงเรยีนสบปราบพทิยาคม ให้คณะครู นกัเรยีน

ทราบก�าหนดการจัดกิจกรรม เพื่อการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียน 

ครูภูมปิัญญา เจ้าอาวาส 26 วดั เป็นต้น

 3) ประชุมชี้แจงโดยเฉพาะเยาวชนแกนน�า 26 วัด เพื่อก�าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมของ 

คณะศรทัธา 26 วดั ให้เกดิความพร้อมเพรยีงเป็นแบบอย่างที่ด ีและเป็นที่ชื่นชมของชมุชน

 4) จัดกิจกรรมในโรงเรียน และกิจกรรมร่วมกับชุมชน “บวร” จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

บ้านเกดิใน 4 ต�าบล 46 หมู่บ้าน 26 วดั ของอ�าเภอสบปราบ ในวนัพระ 15 ค�่า 
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 5) ประเมนิผล สรปุการจดักจิกรรม วเิคราะห์ข้อมูล จดัท�าเอกสาร และรายงาน

กิจกรรมของโครงงาน 

 1) ตกับาตรเตมิบญุ คณะศรทัธาในวดัร่วมฟังธรรม ปฏบิตัธิรรม ท�าบญุตกับาตรร่วมสร้างกศุล

ใน “วนัพระ 15 ค�่า” ตามขนบธรรมเนยีมประเพณขีองท้องถิ่นบ้านเกดิ อนัที่จะก่อให้เกดิความรกัผูกพนั 

ลดช่องว่างระหว่างวยั เข้าใจ มคีวามเอื้ออาทร ให้การดแูลช่วยเหลอืผู้สูงวยัในบ้านเกดิ ที่มาร่วมกจิกรรม 

เป็นการปลูกฝังสิ่งที่ดงีามบงัเกดิมใีนจติใจของเยาวชน

 2) สบืสานภูมปิัญญา เยาวชนร่วมศกึษาภูมปิัญญาบ้านเกดิ เช่น ตดัตงุโคมลอย บายศร ีพชื

สมนุไพร แกะสลกั ท�าไม้กวาด กลัปพฤกษ์ ดอกไม้กระดาษ กล่องข้าวใบตาล ดอกไม้จนัทน์ โดยได้รบั

เมตตาจากพระสงฆ์ ครูภูมิปัญญา ปราชญ์ชาวบ้าน ตลอดถึงผู้ผลิตสินค้า OTOP ของชุมชนให้ 

การสนบัสนนุถ่ายทอดภมูปัิญญาแก่เยาวชน การจดักจิกรรมดงักล่าวท�าให้สามารถลดช่องว่างระหว่าง

วยั เกดิความผูกพนัเอื้ออาทรต่อกนั สบืสานภูมปิัญญาของท้องถิ่น 

 3) จิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาชุมชนบ้านเกิด ร่วม

ท�าความสะอาดศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ สร้าง ซ่อมแซมฝายชะลอน�้า ปลูก ดูแลรกัษาต้นไม้ 

ท�าให้เยาวชนเกดิจติส�านกึ มจีติอาสา เสยีสละ ตระหนกัถงึคณุค่าของการรกัษาสิ่งแวดล้อม สถานที่

สาธารณะ ก่อให้เกดิความรกั ความภูมใิจที่ทกุคนเป็นส่วนหนึ่งและมสี่วนร่วมในการพฒันาบ้านเกดิ 

การขับเคลื่อนกิจกรรม

 การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงงานทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชนใช้กระบวนการขับเคลื่อนแบบ

มสี่วนร่วมตามแนวพระราชด�าร ิ“บวร” (บ้าน วดั โรงเรยีน) ดงันี้

 1) โรงเรยีน คณะกรรมการโครงงานฯ ได้แบ่งกลุม่นกัเรยีนเป็น 26 กลุม่ (ศรทัธา 26 วดั) จ�านวน

เยาวชนในแต่ละวัดมีตั้งแต่ 12-90 คน ตามภูมิล�าเนาถิ่นบ้านเกิดของนักเรียน แต่ละกลุ่มเลือกตั้ง 

คณะกรรมการบรหิารกลุม่ (วดั) 5-9 คน เพื่อประสานงานในการจดักจิกรรมระหว่างโรงเรยีน ชมุชนหรอื

ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกบัเลอืกคณุครูที่ปรกึษาประจ�ากลุ่ม (วดั) 1-4 คน/กลุ่ม ตามสดัส่วนจ�านวนนกัเรยีน 

และโรงเรยีนให้การสนบัสนนุงบประมาณในการจดักจิกรรมศนูย์ละ 1,500-3,000 บาท/ปี เพื่อใช้จ่ายเป็น

ค่าวสัดใุนการด�าเนนิกจิกรรมของแต่ละศูนย์ (วดั) ส�าหรบักลุ่มบรหิาร (ผู้อ�านวยการ รองผู้อ�านวยการ) 

จะเป็นผู้นิเทศติดตาม “ตามสภาพจริง” ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรรมการ

สมาคมผู้ปกครองครูโรงเรยีนสบปราบพทิยาคม

 2) วัด โรงเรียนได้รับเมตตาจากพระครูโสภณจริยานุวัตร เจ้าคณะอ�าเภอสบปราบ เป็น 

พระสงฆ์ที่ปรึกษาโครงงานฯ และได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์อ�าเภอสบปราบให้ใช้วัดเป็นศูนย์ ในการ

จดักจิกรรมในชมุชน จ�านวนเยาวชนในแต่ละวดัมตีั้งแต่ 12-90 คน โดยมคีณะกรรมการเยาวชนของ
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แต่ละวดั ร่วมกบัครูที่ปรกึษา (วดั) เป็นผู้บรหิารกจิกรรมด้านศาสนพธิ ีภูมปิัญญา และจติอาสา หรอื

ตามความต้องการของนกัเรยีน หรอืชมุชนแล้วแต่กรณ ี

 3) บ้าน ให้การสนับสนุนครูภูมิปัญญา วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอสบปราบ (เทศบาล และ อบต.) จ�านวน 110 บาท/

คน/ปี เพื่อเป็นค่าตอบแทนวทิยากร และค่าอาหารกลางวนัส�าหรบัเยาวชน โดยคณะกรรมการเยาวชน

ของแต่ละศูนย์ (วัด) เป็นผู้บริหารงบประมาณ (จากท้องถิ่น และโรงเรียน) อย่างประหยัดและเกิด

ประโยชน์สูงสดุต่อเยาวชน

การบูรณาการการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ก�าหนดให้กิจกรรมตามโครงงานทักษะชีวิต

เน้นจติอาสาสู่ชมุชน ในวนัพระ 15 ค�่า “ห้องเรยีนในชมุชน” อยู่ในกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ด้านสงัคม

และสาธารณประโยชน์ ด้วยการวดัและประเมนิผล (ผ/มผ) ในการเข้าร่วมกจิกรรมของนกัเรยีนให้เป็น

ไปตามคณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน “ความมวีนิยั ความพอเพยีง จติอาสา” 

ผลการด�าเนินงาน

 1) เยาวชนได้ร่วมกนัพฒันาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นบ้านเกดิของตนเองได้ดยีิ่งขึ้น อนัที่จะก่อ

เกิดความรัก ความภูมิใจในถิ่นบ้านเกิดของตนเอง อีกทั้งฝึกให้เยาวชนเป็นผู้มีจิตอาสา เอื้ออาทร 

เสยีสละ บ�าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวม

 2) เยาวชนได้เรยีนรูร่้วมกนัสบืสานภมูปัิญญา อนรุกัษ์วฒันธรรมท้องถิ่นทกุหมูบ้่านของอ�าเภอ

สบปราบ อกีทั้งยงัสามารถลดช่องว่างระหว่างวยั เกดิความรกัผกูพนัเอื้ออาทรต่อกนั สบืสานภูมปัิญญา

ของท้องถิ่น

 3) คณะกรรมการเยาวชนศรทัธา 26 วดั สามารถด�าเนนิการจดัท�า และพฒันาโครงงานคณุธรรม

ของทกุวดัสามารถน�าออกเผยแพร่และน�าเสนอต่อสาธารณะได้ 

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ  อ�าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงงาน “เช้านี้ที่วังตะกู”

 โครงงานคุณธรรม เรื่อง เช้านี้ที่วังตะกู เป็นโครงงานที่โรงเรียนได้ด�าเนินการสืบเนื่องมาจาก

ความต้องการที่จะสร้างระเบยีบวนิยัให้กบันกัเรยีน ในการท�ากจิกรรมหน้าเสาธงให้ทนัเวลาเข้าเรยีนใน
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ชั่วโมงแรกของวนั และได้พฒันาสบืมาเป็นโครงงานคณุธรรมซึ่งด�าเนนิการโดยคณะกรรมการสภานกัเรยีน

ที่ท�าต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนเริ่มตั้งแต่การ 

เข้าแถวเดินเข้าโรงเรียน ช่วยกันดูแลท�าความสะอาดบริเวณต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียน 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีผลให้นักเรียนสามารถ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มุ่งมั่น มี 

ความสามคัค ีและตรงต่อเวลา

 โครงงานคุณธรรม “เช้านี้ที่วังตะกู” เป็นโครงงานที่คณะกรรมการสภานักเรียนด�าเนินการ 

ให้เป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ผ่านการปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั้งโรงเรียน 

เริ่มตั้งแต่นักเรียนลงจากรถรับส่ง หรือน�ารถมอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน ถึงหน้าประตูโรงเรียน เข้าแถว 

นมสัการรูปหลวงปู่เขยีน ยิ้ม ไหว้ ทกัทาย คณุครู เข้าแถว เดนิเข้าโรงเรยีน น�ากระเป๋าหนงัสอืไปเกบ็

ในห้องเรยีนที่ต้องเรยีนวชิาแรก เวลา 07.10 น. นกัเรยีนแบ่งหน้าที่กนัไปท�าความสะอาดห้องเรยีนให้

คุณครูที่ปรึกษา และเขตพื้นที่รบัผดิชอบ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมพีีๆ่  ชั้น ม.6 คอยช่วยเหลอื ก�ากบัดแูล 

จนถงึเวลา 07.45 น. เกบ็อปุกรณ์ ล้างมอื ท�าภารกจิส่วนตวั แล้วมาเข้าแถวท�ากจิกรรมหน้าเสาธง เวลา 

07.50 น. เข้าแถวเคารพธงชาต ิ/ ร้องเพลงโรงเรยีน / วสิยัทศัน์ / อตัลกัษณ์ / ความดสีากล 5 ประการ / 

ธรรมะสวสัด ีพี่น้อง / ค่านยิมหลกัคนไทย 12 ประการ (ใช้เวลาประมาณ 5 นาท)ี แยกแถวเดนิเข้า 

หอประชุม ตัวแทนนักเรียนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ อาราธนาศีล สมาทานศีล 

สวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรตันตรยัท�านองสรภญัญะ สมาธ ิ(คลอด้วยการบรรเลงดนตรไีทย) แผ่เมตตา 

อทุศิส่วนกศุล กราบคณุครู เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ด�าเนนิการโดยคณะกรรมการสภานกัเรยีน) แยกแถว

เข้าชั้นเรยีน วางรองเท้าให้เป็นระเบยีบ

ผลของการด�าเนินงาน สงัเกตได้ว่านกัเรยีนมพีฤตกิรรมเปลี่ยนแปลงไป ได้แก่

 1. นกัเรยีนมคีวามสภุาพอ่อนโยน ยิ้ม ไหว้ ทกัทาย อ่อนน้อมถ่อมตน มสีมัมาคารวะ ให้เกยีรต ิ

ให้ความเคารพต่อคุณครู นักการภารโรง บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง แม่ค้าในโรงเรียน พี่ๆ 

เพื่อนๆ น้องๆ และบคุคลอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎกติกาของโรงเรียน แต่งกายถูกระเบียบ 

รู้จกักาลเทศะ รู้ว่าอะไรควรไม่ควร สิ่งใดเป็นประโยชน์และสิ่งใดเป็นโทษ มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่

ที่ได้รบัมอบหมายและท�าอย่างเตม็ความสามารถ 

 3. นกัเรยีนมทีกัษะการท�างานร่วมกนั รบัฟังความคดิเหน็ของสมาชกิส่วนใหญ่ รูจ้กัคดิแก้ปัญหา

ร่วมกนั ช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั ตรงต่อเวลา สามารถท�างานร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ สนกุสนาน 

ก่อให้เกดิความรกั ความสามคัค ียดึประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ส่งผลให้ไม่มปีัญหาการทะเลาะววิาท

เกดิขึ้นในโรงเรยีน 
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 4. นกัเรยีนมสีมาธดิขีึ้น อดทน อดกลั้น หน้าตาสดใส ตั้งใจเรยีน

 5. นกัเรยีนมจีติสาธารณะ เสยีสละและอทุศิตนช่วยท�ากจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนทั้งในและ

นอกโรงเรยีนด้วยความเตม็ใจ เตม็ก�าลงัความสามารถ และไม่หวงัผลตอบแทน

 6. นกัเรยีนรู้จกัรกัและเหน็คณุค่าในตนเอง มคีวามสามารถ มคีณุค่า มศีกัยภาพที่จะปรบัปรงุ 

เปลี่ยนแปลงตนเอง พร้อมที่จะท�ากจิกรรมด้วยความเตม็ใจ และมคีวามสขุ 

 อนึ่ง การด�าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนั้น ท�าได้โดยการสร้างการเรียนรู้ใหม่

ให้กบันกัเรยีน โดยเปลี่ยนสิ่งเร้าใหม่ สร้างเงื่อนไขใหม่ เพื่อให้ยตุพิฤตกิรรม หรอืการเสรมิแรงเพื่อเพิ่ม

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ หรือสร้างตัวแบบที่เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนลอกเลียนแบบจากตัวแบบนั้น 

การปรบัพฤตกิรรมของโรงเรยีนวงัตะกูราษฎร์อทุศิ จงัหวดัพจิติร ได้ใช้วธิกีารต่างๆ หลายวธิ ีเช่น

 - การใช้การเสริมแรงทางบวก 

 เป็นการเปลี่ยนสิ่งเร้าใหม่ สร้างเงื่อนไขใหม่เพื่อให้ยุติพฤติกรรม ด้วยการเสริมแรงทันทีที่

พฤตกิรรมเป้าหมายเกดิขึ้น จะต้องให้ด้วยความจรงิใจ มใิช่เสแสร้งหรอืให้อย่างไม่เตม็ใจ เพราะถ้าท�า

เช่นนั้นแล้วนอกจากจะไม่ได้ผลยังก่อให้เกิดปัญหาอีกด้วย โดยการใช้ค�าพูดชมเชยและการใช้ภาษา

ท่าทาง 

 - การใช้กิจกรรมปรับพฤติกรรม 

 วางเงื่อนไขหรือสร้างตัวแบบที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กลอกเลียนแบบจากตัวแบบนั้น ซึ่งเป็นการ

ท�าอย่างต่อเนื่องจนถือได้ว่าเป็นประเพณีปฏิบัติขององค์กร โดยการวางเงื่อนไขต้องชัดเจนสอดคล้อง

กบัความจรงิ และวางเงื่อนไขแบบค่อยเป็นค่อยไป จงึจะส�าเรจ็ได้

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โครงงาน “การด�าเนินการโรงเรียนคุณธรรมตาม Road Map 4 ระยะ”

 โรงเรยีนบ้านแซววทิยาคม ได้ด�าเนนิการในการขบัเคลื่อนโรงเรยีนคณุธรรมโดยน�ากระบวนการ 

Professional Learning Community (PLC) และการสร้างภาวะผู้น�าแบบเหนอืชั้น The Transcendental 

Leadership ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน โดยการรวมตัว รวมใจ 

รวมพลัง ร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส�าคัญและการสร้างภาวะผู้น�าใน

ทกุระดบัโดยเน้นให้ทุกกระบวนการมผีู้น�าและผู้ตามที่ด ี ทั้งในส่วนของผู้บรหิาร คณะครู และในส่วน

ของผู้เรียน ทุกส่วนจะมีบทบาทของผู้น�าและผู้ตามในกระบวนการด�าเนินงาน โดยมีกระบวนการ 

ขับเคลื่อนดังนี้ 1) วิสัยทัศน์ ความเชื่อ และค่านิยม (Vision, Beliefs & Values) 2) ความเป็นผู้น�า 



55

(Leadership) 3) การชี้น�า (Leading) 4) สิ่งแวดล้อมเชงิบวก (Positive Environment) และ 5) การปฏบิตัิ

ส่วนบคุคล (Personal Practice)

วิธีการด�าเนินการ

 โดยมรีะยะด�าเนนิการ ตามโครงงานโรงเรยีนคณุธรรม แบ่งเป็น 4 ระยะ ดงันี้

ระยะเวลาด�าเนินการ รายละเอียดวิธีการ

ขั้นที่ 1 การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้ง

โรงเรยีนเพื่อให้ทราบเป้าหมายและทศิทาง 

ก�าหนดวสิยัทศัน์ของโรงเรยีน (Vision, 

Beliefs & Values) และคณุธรรมอตัลกัษณ์ 

- จดัการอบรมการพฒันาครูและบคุลากรของโรงเรยีนบ้าน

แซววทิยาคมสู่การเป็นโรงเรยีนคณุธรรม จ�านวน 50 คน 

และน�าไปเข้าศกึษาดูงานโรงเรยีนบางมูลนากภูมวิทิยาคม 

อ�าเภอบางมูลนาก จงัหวดัพจิติร 

- ประชมุคณะครูเพื่อจดัแนวทางการด�าเนนิงานของโรงเรยีน

บ้านแซววทิยาคม คอื กระบวนการขบัเคลื่อนไปสู่การเป็น

โรงเรยีนคณุธรรมได้ด�าเนนิการโดยใช้ยทุธศาสตร์ 3-3(4)-3 

(3 กลยทุธ์ -3 เงื่อนไข (4 ปัจจยัส่งเสรมิ) -3 คณุธรรม   

เป้าหมาย) และก�าหนดคณุธรรมเป้าหมาย คอื ความ   

รบัผดิชอบ มมีารยาท ความซื่อสตัย์

ขั้นที่ 2 การสร้างครูและนกัเรยีนแกนน�า 

เพื่อเป็นแกนน�าในการขบัเคลื่อน (Leader-

ship)

- ประชมุเชงิปฏบิตักิารการสร้างเครอืข่ายครูและนกัเรยีน

แกนน�าโรงเรยีนบ้านแซววทิยาคม (กจิกรรมโครงการแม่ไก่

คณุธรรม) 

ขั้นที่ 3 การนเิทศตดิตามภายใน และ  

การนเิทศตดิตามโดยนเิทศอาสา การชี้น�า 

(Leading)

- การนเิทศแบบกลัยาณมติรจากฝ่ายบรหิารของโรงเรยีน

บ้านแซววทิยาคมโดยการสอบถาม การให้ค�าปรกึษาให้

กบัผู้เรยีน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนนิกจิกรรม

ต่างๆ

ขั้นที่ 4 การส่งเสรมิสนบัสนนุและการ

เสรมิแรงจากหน่วยงานภายในสถานศกึษา

และภายนอกสถานศกึษา (Positive 

Environment) 

- การวางแผนและสนบัสนนุงบประมาณในการด�าเนนิ

กจิกรรมต่างๆ

- ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เช่น วดั หมู่บ้าน 

เทศบาล ศูนย์พฒันาสตรแีละเดก็จงัหวดัเชยีงราย 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ

ขั้นที่ 5 การด�าเนนิงานของนกัเรยีน

แต่ละกลุ่มกจิกรรม/โครงการในการสร้าง

กลไกการด�าเนนิงาน (Personal Practice)

- การระดมความคดิของนกัเรยีนทกุคนในการสร้างสรรค์

กจิกรรม / โครงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้โดย    

ผู้เรยีนจะสร้างภาวะผู้น�าของตนเองโดยภาวะผู้น�านี้จะเป็น

ภาวะผู้น�าแบบแบบเหนอืชั้น The Transcendental     

Leadership ซึ่งเป็นสิ่งที่สงัคมและชมุชนต้องการ
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ภาคเหนือ
 Road Map ระยะที่ 1 โครงงานคุณธรรมเสริมสร้างวินัย จดัท�า 5 โครงงาน คอื

 1. โครงงานขยะมคีณุค่า ต้นกล้าคณุธรรม

 2. โครงงานรองเท้ามหศัจรรย์ Magic Shoes

 3. โครงงานเดนิแถวตรง บ่งบอกวนิยั

 4. โครงงานมารยาทด ีศรบี้านแซว

 5. โครงงานแต่งกายด ีมคีณุธรรม

 Road Map ระยะที่ 2 โครงงานคุณธรรมจิตสาธารณะ 

 นกัเรยีนได้ร่วมกนัจดัท�าโครงงานจติสาธารณะ 32 โครงงาน

 Road Map ระยะที่ 3 โครงงานคุณธรรมสู่ชุมชน จดัท�า 6 โครงงาน คอื

 1. โครงงานลูกสาวของแผ่นดนิ รวมพลงัสร้างสงัคมไทยใสสะอาด

 2. โครงงานสบืสานวฒันธรรมล้านนาสู่ชมุชน

 3. โครงงานแอโรบคิเพื่อสขุภาพ

 4. โครงงานนวดเพื่อสขุภาพ สู่ชมุชน

 5. โครงงานใต้ร่มพระบารม ีสานความด ีท�าบญัชทีั้งแผ่นดนิ

 6. โครงงานขยะมคีณุค่า พฒันาสู่สงัคมน่าอยู่

 Road Map ระยะที่ 4 โครงงานคุณธรรมสู่เศรษฐกิจพอเพียง จดัท�า 5 โครงงาน คอื

 1. โครงงานเขตรบัผดิชอบ และจติสาธารณะ

 2. โครงงานโรงเรยีนธนาคาร

 3. โครงงานนางฟ้าบนดนิ

 4. โครงงานสวนกล้วยลูกสาวของแผ่นดนิ

 5. โครงงานเศรษฐกจิพอเพยีง ทุ่งทานตะวนั

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

 1. ผู้บรหิารโรงเรยีนต้องให้ความส�าคญั ความมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลง และมภีาวะผู้น�าสูง

 2. ผูบ้รหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ผูป้กครองทกุคน ต้องมคีวามร่วมมอืมกีาร

ท�างานเป็นทมี มจีดุมุ่งหมายเดยีวกนั สร้างการเป็นน�้าหนึ่งใจเดยีวกนั

 3. การนเิทศตดิตามแบบกลัยาณมติรที่มรีะบบเสรมิแรงอย่างสม�่าเสมอ

 4. การสร้างเครอืข่ายในการส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมให้มคีวามต่อเนื่องและยั่งยนื
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 5. การสร้างความภาคภมูใิจ การเปิดโอกาส การแลกเปลี่ยนเวททีางความคดิให้กบัผู้เรยีน โดย

หาเวทีให้ผู้เรียนได้น�าเสนอแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมจะท�าให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจและแรงจูงใจ

ในการสร้างความดี

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม  อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โครงงาน “เด็กดีสร้างได้ ด้วยคุณธรรมสู่ชุมชน”

 เนื่องจากสภาวะในปัจจบุนันกัเรยีนโรงเรยีนบ้านแซววทิยาคมให้ความสนใจกบักระแสนยิมของ

ยคุโลกาภวิตัน์ เช่น กระแสความเป็นเกาหล ีกระแสโลกตะวนัตก ซึ่งก่อให้เกดิปัญหาต่างๆ เช่น การ

แต่งกาย การติดเกม เป็นต้น ทางโรงเรียนโดยกลุ่มเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา จึงได้จัดท�า 

โครงงานสบืสานวฒันธรรมล้านนาสู่ชมุชน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงงานคณุธรรมตาม Road Map ระยะที่ 3 

โครงงานคุณธรรมสู่ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในโรงเรียนและต่างโรงเรียน 

เยาวชน และกลุ่มผู้สนใจ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านวัฒนธรรมล้านนา ร่วมกับวัดบ้านไร่ 

ต�าบลแม่เงนิ อ�าเภอเชยีงแสน จงัหวดัเชยีงราย ในการสร้างกลุ่มเยาวชนศรโีคมค�าศลิป์ และเป็นแหล่ง

เรยีนรู้ภายในชมุชน

กิจกรรมที่ด�าเนินการ

 1. สบืสานศลิปะการตกีลองล้านนา ได้แก่ กลองปู่จา กลองสะบดัชยั กลองปู่เจ่ กลองมองเซงิ

 2. สืบสานศิลปะการแสดงล้านนา ได้แก่ การฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง ฟ้อนง้าว ฟ้อนหางนกยูง 

กระบอง ฟ้อนนก เต้นโต 

 3. สบืสานดนตรพีื้นเมอืง ได้แก่ วงสะล้อ ซอ ซงึ

 4. สืบสานภูมิปัญญาล้านนา ได้แก่ การเรียนการสอนภาษาล้านนา, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 

วรรณกรรมล้านนา การประดษิฐ์โคมล้านนา การตดัตงุ การสาน และการท�าของเล่นพื้นบ้าน 

 5. กจิกรรมจติอาสาพฒันาชมุชน 

ผลการด�าเนินงาน / ผลผลิต / ผลลัพธ์ที่เด่น

 ความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นกบันกัเรยีน คร ูผู้บรหิาร โรงเรยีน ครอบครวัของนกัเรยีนและชมุชน
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ภาคเหนือ
ก่อนด�าเนินโครงการ หลังด�าเนินโครงการ

นกัเรยีนจ�านวนหนึ่งตดิเกม ตดิมอืถอืจงึท�าให้

ผลการเรยีนของนกัเรยีนตกต�่า นกัเรยีนบาง

รายต้องออกจากการเรยีน เนื่องจากนกัเรยีน

และผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความเหน็ว่า 

นกัเรยีนมเีวลาว่างมากเกนิไป เวลาที่อยู่ใน

โรงเรยีนจะมเีวลาตอนเช้าก่อนเข้าแถว

ตอนเที่ยง และตอนเยน็ก่อนกลบับ้าน 

ประกอบกบัหลงัจากกลบับ้านนกัเรยีนจะใช้

เวลา 3-4 ชั่วโมงในการตดิเกม ตดิมอืถอื

 หลงัจากการด�าเนนิโครงงานนกัเรยีนกลุ่มตดิเกม

ได้ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมโดยให้เวลากบัการฝึก

ศลิปวฒันธรรมล้านนา เช่น การตดัตงุ การตกีลอง

สะบดัชยั การตฉีาบ การเล่นดนตรพีื้นเมอืง สะล้อ ซอ 

ซงึ การฟ้อนเจงิ การร�าหางนกยูง นกโต และของเล่น

ล้านนา เช่น น�าใบมะพร้าวท�าตั๊กแตน และเมื่อเกดิ

ความช�านาญ นกัเรยีนกลุ่มดงักล่าวได้น�าความรู้ไปเป็น

พี่เลี้ยงและฝึกอบรมให้กบัเยาวชนและกลุ่มผู้สนใจ 

ประกอบกบัน�าความสามารถไปแสดงบนเวทตี่างๆ เช่น

การน�าเสนอในเวทขีองดจีงัหวดัเชยีงราย ณ จงัหวดั

สรุาษฎร์ธาน ีซึ่งท�าให้เกดิความภาคภูมใิจต่อตนเอง

ผู้ปกครอง ครูและโรงเรยีน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

 1. ผู้บรหิาร คณะครูที่ให้ความส�าคญั ความรกั ความเอาใจใส่กบันกัเรยีน ประกอบกบัปัจจยั

ส�าคญัอกีประการหนึ่ง คอื พระอาจารย์สมคดิ จติตส�วโร เป็นผู้ให้การสนบัสนนุ ฝึกสอนและประสาน

งานในการให้ความเมตตาต่อนกัเรยีน

 2. ผูบ้รหิาร คณะครแูละบคุลากรทางการศกึษา นกัเรยีน ผูป้กครองทกุคน ต้องมคีวามร่วมมอื

มกีารท�างานเป็นทมี และมจีดุมุ่งหมายเดยีวกนัในการสร้างและคนืคนดสีู่สงัคม

 3. การสร้างเครอืข่ายในการด�าเนนิโครงงานโดยมเีทศบาลต�าบลบ้านแซว วดัศรดีอนมลู ชมุชน

บ้านไร่ โรงเรยีนบ้านแซววทิยาคม แม่ครูบวัเรยีว รตันมณภีรณ์ ศลิปินแห่งชาตปิี 2559 มูลนธิทิรพัย์สนิ

ส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง

และยั่งยนื

 4. นกัเรยีนทกุคนในโรงเรยีนต้องมคีวามตระหนกัในความเป็นคนไทย รกัในความเป็นไทย ชื่นชม

และภาคภูมใิจในการเป็นคนไทย และท้องถิ่นหรอืความเป็นพหวุฒันธรรมของแต่ละท้องถิ่น

 5. การสนบัสนนุและการสร้างเวทแีละเปิดโอกาสในการเรยีนรูแ้ละขยายผลตามขอบเขตความ

สามารถของนกัเรยีน และสถานศกึษา



59

โรงเรียนบ้านห้วยคอม  อ�าเภอน�้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงงาน “รองเท้าเข้าแถว”

การก�าหนดเป้าหมายและวิธีด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

 โครงงานรองเทา้เข้าแถว เป็นโครงงานดเีด่นที่เกดิขึ้นจากความตระหนกัของ ผู้บรหิาร คณะครู

และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ 

ไม่ถูกที่ และเหยียบส้นรองเท้า จึงได้จัดท�าโครงงานรองเท้าเข้าแถวเพื่อตอบสนองคุณธรรมเป้าหมาย

ด้านวนิยั 

เครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อน

 กระบวนการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมทั้งโรงเรยีน

 - การมสี่วนร่วมในการด�าเนนิงานระหว่างครู นกัเรยีน ชมุชน และผู้มสี่วนที่เกี่ยวข้อง

 - การนเิทศตดิตามอย่างมรีะบบและต่อเนื่อง

 - การประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนื่อง

 การใช้โครงงานคณุธรรมเป็นเคร่ืองมือทีท่กุคนมส่ีวนร่วมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

ผู้บรหิาร เปรยีบเสมอืนตวัเครื่องจกัรใหญ่ ที่คอยพยงุฟันเฟืองให้เกดิการขบัเคลื่อน มุ่งเน้นให้นกัเรยีน

เกดิทกัษะในการปฏบิตั ิความรูคู้ค่ณุธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา

พร้อมทั้งนกัเรยีน ให้มคีวามรู้ทางวชิาการและทกัษะการประกอบอาชพี 

 ครู เปรยีบเสมอืนฟันเฟืองในการผลติ วตัถดุบิให้มคีณุภาพ โดยมกีารท�างาน แบบใช้วฏัจกัร

ของเดมมิ่ง (PDCA) การท�างานร่วมกนั ของคณะคร ูใช้หลกับรหิารแบบมส่ีวนร่วม ร่วมคดิ ร่วมวางแผน 

ร่วมท�า ร่วมประเมนิผล 

 นักเรียน เปรยีบเสมอืนวตัถดุบิ เป็นตวัขบัเคลื่อนในการน�าพาโครงการโรงเรยีนคณุธรรมไปสู่

เป้าหมายของความส�าเรจ็ 

 ชุมชน ตั้งอยู่ในชุมชนที่ยังมีการด�ารงชีวิตตามวิถีความพอเพียงเป็นชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์

และวฒันธรรมท้องถิ่น ท�าให้โรงเรยีน มกีารท�างานร่วมกนัในแบบ บ – ว – ร (บ้าน วดั โรงเรยีน) 

และส่งผลให้การขับเคลื่อนการท�างานโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านห้วยคอม ไปสู่ 

ความส�าเรจ็ได้ 

 องค์ความรู้ /นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมที่เกิดขึ้น

 องค์ความรู้ คอืการสร้างระเบยีบวนิยัในด้านต่างๆ เช่นการวางรองเท้าให้เป็นระเบยีบ
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 นวตักรรม คอื กระบวนการจดักจิกรรมโครงงานรองเท้าเข้าแถว ตามแนวคดิ “เดก็คดิ เดก็ท�า 

เดก็น�าเสนอ” การบูรณาการในชั้นเรยีน เพื่อให้การพฒันาคณุธรรมเข้าไปสอดแทรกในทกุชั้นเรยีน

  - จดัท�าแผนด�าเนนิการ/ประชมุปรกึษาหารอืกบัฝ่ายวชิาการ / กจิกรรมโฮมรูม 

 - ท�าครั้งแรกได้รบัการยกย่อง ท�าครั้งต่อไปมคีวามสขุ ผู้คนเอาอย่างสร้างระเบยีบวนิยั

 - จดักจิกรรมถอดบทเรยีน โครงงานคณุธรรมทกุวนัศกุร์ 

 - สร้างความตระหนกัโดยการให้พี่เตอืนน้อง พี่ท�าเป็นแบบอย่างน้องท�าตาม

 การเป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม

 โรงเรยีนตั้งอยูใ่นชมุชนและเป็นทางผ่านท�าให้ชมุชนพบเหน็การด�าเนนิงานของโรงเรยีนคณุธรรม

จริยธรรมได้อย่างชัดเจน มีพื้นที่อยู่ใกล้กับวัดประจ�าต�าบล เหมาะสมและสะดวกในการจัดกิจกรรม 

ส่งเสรมิคณุธรรมประจ�าวนั ประจ�าเดอืน และประจ�าปี ให้บรกิารชมุชนใช้เป็นแหล่งการปฏบิตักิจิกรรม

ส่งเสรมิคณุธรรมในระดบัต�าบลและเป็นแกนน�าในการด�าเนนิกจิกรรมของโรงเรยีนและชมุชน และเป็น

สถานที่เฝ้าระวงัความประพฤตใินด้านคณุธรรมและจรยิธรรมของชมุชน เป็นสถานที่สบืค้นข้อมลู และ

ให้บรกิารตามความต้องการของส่วนท้องถิ่นและชมุชน

 ความโดดเด่นของครูแกนน�า นักเรียนแกนน�า

  เป็นแบบอย่างที่ดใีนทกุๆ ด้าน เป็นที่ยอมรบัของครูในโรงเรยีนและชมุชน

ผลการด�าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ดีเด่น และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 ผู้บรหิาร ครู นกัเรยีน ครอบครวัของนกัเรยีน ชมุชน มนีสิยัที่ตดิตวัตลอดเวลาในเรื่องของการ

วางรองเท้าอยา่งเป็นระเบยีบสวยงาม มวีนิยัในการวางรองเท้า มกีารวางเรยีงรองเท้าแบบส้นชนตกึให้

เป็นระเบยีบเรยีบร้อยสวยงามทกุที่ มคีวามรกั ความสามคัคใีนคณะท�างาน 

 บทเรียนที่เกิดจากการท�างาน 

 นักเรียนเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ปัญหา วิธีการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาและสรุปปัญหาต่างๆ ได้

ด้วยตนเอง เกดิการเรยีนรู้ที่จะท�างานร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสขุและสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้

 ผลที่เกิดขึ้นหลังจากด�าเนินโครงงาน

 1. ผู้บรหิาร ครู นกัเรยีน มกีารวางรองเท้าแบบส้นชนตกึ ได้ถูกที่เป็นระเบยีบสวยงาม และ

ชมุชนมกีารวางรองเท้าเป็นคู่เรยีบร้อย เป็นแถวชดัเจน ในการที่เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆ ในชมุชน

 2. นักเรียนหลังจากที่ได้รับการแนะน�าวิธีการดูแลรักษารองเท้าเพื่อใช้ได้นานและประหยัด 

นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เหยียบส้นรองเท้า และใช้มือจับรองเท้าเข้าเรียงชั้นหรือที่เก็บรองเท้าได้อย่าง

สวยงาม
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

  1) ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้น�า มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาในการสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย สนับสนุนงบประมาณ 

อ�านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมที่ต้องใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภายในโรงเรียน และการให้

ขวญัและก�าลงัใจครูและนกัเรยีน

  2) คณะครมูคีวามส�าคญัในการจดักจิกรรม การออกแบบกจิกรรม และเน้นผูน้�านกัเรยีนในการ

ลงมอืปฏบิตักิจิกรรม และแก้ไขปัญหาอปุสรรคร่วมกบัผู้บรหิาร

 3) สร้างและพฒันาครูแกนน�าและนกัเรยีนแกนน�า เป็นหวัขบวนในการขบัเคลื่อน และพฒันา

งานให้บรรลสุู่เป้าหมายร่วมกนั

 4) นกัเรยีนเป็นผู้มคีวามส�าคญัในการจดักจิกรรมเป็นอย่างมากคอืนกัเรยีนให้ความร่วมมอืกบั

คณะครู และชมุชนเป็นอย่างดแีละสามารถน�าไปปฏบิตัไิด้ทั้งที่ โรงเรยีน บ้าน และชมุชน

 5) ได้รบัความร่วมมอืจากทกุฝ่าย ทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6) มกีารนเิทศภายในและภายนอกอย่างมรีะบบมกีารเสรมิแรงอย่างสม�่าเสมอ

โรงเรียนปางมะกาดวิทยา  อ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงงาน “โรงเรียนสะอาดบรรยากาศน่าอยู่”

 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา มีกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่โรงเรียนคุณธรรม ดังนี้ หลังจากการ

อบรมครูแกนน�า นกัเรยีนแกนน�า และนกัเรยีนทั้งหมดแล้ว จะมแีนวทางการด�าเนนิงาน ดงันี้

 1. จดัประชมุคณะครู แจ้งผลการอบรมและการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาให้ทกุคนทราบ

 2. แต่งตั้งและมอบหมายการท�างานให้แก่คณะท�างาน 

   - ร่วมกนัวางแผนก�าหนดกรอบแนวทางการน�าคณุธรรมเป้าหมายสู่การปฏบิตัิ

   - ให้ค�าแนะน�าปรกึษาแก่นกัเรยีนในการท�าโครงงานคณุธรรม “โครงงานโรงเรยีนสะอาด 

บรรยากาศน่าอยู่”

   - จดัเตรยีมสถานที่ อปุกรณ์ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิงานพฒันาโรงเรยีน

คณุธรรมและการท�าโครงงาน

 3. การนเิทศตดิตาม

  3.1 มกีารนเิทศตดิตามโดยผู้บรหิาร

    - ติดตาม สอบถามความก้าวหน้าในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ จากคณะท�างานเป็น 

ระยะๆ
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   - ประชมุคณะท�างาน เดอืนละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการด�าเนนิงานให้ทกุคนทราบ

และร่วมกนัปรบัปรงุพฒันาการด�าเนนิงานให้ดยีิ่งขึ้นไป

  3.2 การนเิทศจากมูลนธิิ

   - เพื่อรบัค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะ ในการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมให้บรรลเุป้าหมาย

 4. การสร้างนวตักรรมเสรมิสร้างคณุธรรม : โรงเรยีนสะอาดบรรยากาศน่าอยู ่โดยมวีธิกีาร ดงันี้ 

  ขั้นตอน / วิธีการด�าเนินการ

  1. แต่งตั้งผู้รบัผดิชอบโครงงาน

   1.1 ประชมุชี้แจงการด�าเนนิงาน

   1.2 แต่งตั้งผู้รบัผดิชอบแต่ละกจิกรรม ดงันี้

    - แบ่งเวรรับผิดชอบห้องเรียน บริเวณเขตสี และสร้างข้อตกลงในการรับผิดชอบ

ท�าความสะอาด

    - จดัซื้อวสัด–ุอปุกรณ์ ท�าความสะอาดโรงเรยีนและดูแลการคดัแยกขยะ

    - จดัประกวดห้องเรยีนสะอาดและเขตสสีะอาด เดอืนละ 1 ครั้ง

    - รณรงค์การท�าความสะอาดโรงเรยีนสู่ชมุชน

  2. ก�าหนดเป้าหมายการปฏบิตังิาน

    - เป้าหมายระยะสั้น (ระยะ 3 เดอืนแรก) ห้องเรยีนทกุห้องสะอาด

    - เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12 เดอืนแรก) โรงเรยีนสะอาดมบีรรยากาศน่าอยู่

  3. ก�าหนดปฏทินิการปฏบิตังิาน

  4. ประเมนิผลการปฏบิตังิานระหว่างการท�ากจิกรรม

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 ก่อนด�าเนินโครงการของโรงเรียนปางมะกาดวิทยา

 สภาพปัญหาของครู ขาดการท�างานเป็นทมี ปฏบิตังิานล่าช้า ไม่ตรงต่อเวลา

 สภาพปัญหาของนักเรียน นักเรียนโรงเรียนปางมะกาดวิทยาขาดความรับผิดชอบและความ

สามคัคใีนการท�างาน ไม่เคารพระเบยีบวนิยัของโรงเรยีน

 หลังด�าเนินโครงการ

 1. ผู้บรหิาร คณะครู นกัเรยีน และชมุชน มสี่วนร่วมในการวางแผน การด�าเนนิงาน การแก้ไข

ปัญหา และการตดิตามประเมนิผล

 2. ผูบ้รหิาร คณะคร ูนกัเรยีนเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม ทกุคนมคีวามกระตอืรอืร้นในการ

ปฏบิตัหิน้าที่ที่ตนเองได้รบัมอบหมาย ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบและความสามคัคใีนการท�างาน 

เคารพระเบยีบวนิยัของโรงเรยีนมากยิ่งขึ้น
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โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม  อ�าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

โครงงาน “บูรณาการในแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา”

 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เริ่มให้นักเรียนด�าเนินการจัดท�าโครงงาน

คณุธรรมตามคณุธรรมเป้าหมายคอื “วนิยั ใฝ่รู้และจติสาธารณะ” โดยเลอืกท�าโครงงานตามความถนดั

และความสนใจของนักเรียน โดยให้ด�าเนินกิจกรรมนอกตารางเรียน เช่น ก่อนเข้าเรียน พักกลางวัน 

หลงัเลกิเรยีน และวนัหยดุต่างๆ

 ต่อมาได้เหน็ความจ�าเป็นว่าควรน�าคณุธรรมเป้าหมาย บรูณาการเข้าสูก่ารเรยีนรู้ในชั่วโมงเรยีน 

จงึได้ก�าหนดให้กจิกรรมโครงงานคณุธรรม เป็นกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนแทนโครงงานการเรยีนรู ้ของกลุม่

สาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรมแก่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในชั่วโมงที่ 7 ของวันพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง โดยแบ่งนักเรียน 

ชั้นมธัยมศกึษาตอนปลายเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กนั จ�านวน 15 กลุ่ม และจดัคณะครูทกุคนเป็นที่ปรกึษา 

โครงงานของกลุ่มต่างๆ ครูที่ปรึกษาโครงงานก็จะเสนอแนวคิดให้นักเรียนท�าโครงงานคุณธรรม 

เกี่ยวกบัสาระวชิาที่ครูที่ปรกึษามคีวามถนดัหรอืมคีวามช�านาญ เช่น สาระวทิยาศาสตร์ ท�าโครงงาน

จิตสาธารณะ เกี่ยวกับสารเคมี พืชสมุนไพร สาระภาษาต่างประเทศ ท�าโครงงานคุณธรรมเกี่ยวกับ 

ค�าศพัท์หรอืความรูท้ี่เกี่ยวข้องกบัภาษาองักฤษ ฯลฯ เป็นต้น โดยมกีารวดัผล ประเมนิผล ตามระเบยีบ

การวดัผลของโรงเรยีนด้วย

 ต่อมาได้ให้นกัเรยีนระดบัชั้นมธัยมศกึษาตอนต้น เลอืกเข้ากลุ่มโครงงานของรุ่นพี่ ตามความ

ต้องการ แต่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่มีการประเมินผล เพื่อให้ทุกคนได้มีการเรียนรู้การ

ด�าเนินโครงงานคุณธรรมหลากหลายรูปแบบ และยกระดับการบูรณาการกิจกรรมโครงงานคุณธรรม

เพื่อให้เกดิสมรรถนะการเรยีนรูท้ี่ส�าคญั รวมถงึคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ ตามหลกัสูตรก�าหนด โดยน�า

วิธีการศึกษาอิสระ (Independent Study) หรือการท�าวิจัย 5 บทมาปรับใช้เช่นเดียวกับโครงงาน

วทิยาศาสตร์ โดยให้นกัเรยีนรูจ้กัการสบืค้น เนื้อหาสาระ การตั้งสมมตฐิาน การทดลอง วเิคราะห์ข้อมลู 

อภปิราย และสรปุผล เมื่อสิ้นภาคเรยีน มกีารวพิากย์การจดัท�าโครงงาน มกีารแสดงความคดิเหน็และ

ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพฒันาโครงงานคณุธรรมในภาคเรยีนต่อไป

 ในหนึ่งภาคเรยีน นกัเรยีนทกุคนต้องคดิ ท�า น�าเสนอโครงงานคณุธรรม 1 เรื่อง หรอืปีการศกึษา

ละ 2 โครงงาน โดยสามารถน�าโครงงานในภาคเรยีนแรกมาพฒันาต่อยอดได้ในภาคเรยีนที่ 2 โรงเรยีน

จงึมโีครงงานคณุธรรมใหม่ๆ เกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง





ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนบ้านกุ่ม  อ�าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงงาน “ยุวมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสาขับขานวรรณศิลป์

     เชิดชูถิ่นผาแต้ม ผ่านเพลงพื้นบ้านหมอล�าท�านองเต้ย” 

  “โครงงานยุวมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสาขับขานวรรณศิลป์ เชิดชูถิ่นผาแต้ม ผ่านเพลง 

พื้นบ้านหมอล�าท�านองเต้ย” เป็นโครงงานที่น�าเอาคุณธรรมมาบูรณาการเข้ากับรายวิชาภาษาไทยใน

เรื่องของวรรณกรรมพื้นบ้าน ซึ่งในเรื่องของคุณธรรมกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนได้ด�าเนินกิจกรรมตาม

คุณธรรมอัตลักษณ์ เป็นโครงงานจิตอาสายุวมัคคุเทศก์น้อยผาแต้ม เป็นการลงพื้นที่ความดีสู่ชุมชน 

หลงัจากที่โครงงานจติอาสา

 ยวุมคัคเุทศก์น้อยส�าเรจ็บรรลตุามวตัถปุระสงค์ กลุ่มนกัเรยีนจงึสนใจที่จะต่อยอดโครงงานให้

ดยีิ่งขึ้นโดยได้น�ามาบรูณาการใส่กบัรายวชิาภาษาไทย โดยน�าเอาเรื่องราวทางประวตัศิาสตร์ภาพเขยีน

สผีาแต้มมาแต่งเป็นค�าประพนัธ์และน�ามาใส่วรรณกรรมพื้นบ้านหมอล�าท�านองเต้ย เพื่อเป็นการอนรุกัษ์

ศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานเอาไว้และเป็นความคิดสร้างสรรค์ในการเผยแพร่ข้อมูลและท่องเที่ยวที่

แปลกใหม่ต่อนกัท่องเที่ยว 

เครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อน

 มีการสร้างแกนน�าจิตอาสา : จิตอาสาทั้งหมด 50 คน และการส่งเสริมสนับสนุน: อุทยาน 

แห่งชาตผิาแต้ม กรมศลิปากร ผนวกกบัการนเิทศตดิตามภายใน และการนเิทศตดิตามโดยนเิทศอาสา

ของ มยส.

วิธีการด�าเนินงาน 

ระยะเวลาด�าเนินการ รายละเอียดวิธีการ

ระยะที่ 1 ช่วงเดอืนมนีาคม ศกึษาสภาพ

ปัญหาที่เกดิขึ้นตามหวัข้อ “ปัญหาที่อยากแก้ 

ความดทีี่อยากท�า”

มกีารประชมุคณะครูและกรรมการนกัเรยีนร่วมกนั

เกี่ยวกบัสภาพปัญหาที่เกดิขึ้นภายในโรงเรยีน 

ระยะที่ 2 ช่วงเดอืนมนีาคม น�าปัญหาที่ได้คอื 

การขาดความกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่าง

ไม่เกดิประโยชน์ มาแก้ปัญหา โดยผ่าน

กระบวนการโครงงานคณุธรรม

ได้น�าเอาคณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีนคอื วนิยั

เสยีสละ อดทน น�ามาเป็นตวัขบัเคลื่อนในการแก้ไข

ปัญหาโดยสร้างเป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิ

ความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น
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ระยะเวลาด�าเนินการ รายละเอียดวิธีการ

ระยะที่ 4 ช่วงเดอืนเมษายน อบรมและ

ฝึกปฏบิตักิารเป็นมคัคเุทศก์น้อยจาก

กรมศลิปากร และอทุยานแห่งชาตผิาแต้ม 

อบรมจากอทุยานแห่งชาตผิาแต้ม และกรมศลิปากร 

โดยรบัความรู้เรื่องการเป็นมคัคเุทศก์น้อย 

ระยะที่ 5 ช่วงเดอืนเมษายน-มนีาคมของ

ปีถดัไป ปฏบิตัหิน้าที่ที่สถานยีวุมคัคเุทศก์น้อย

ผาแต้มในช่วงวนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยดุ

โดยจะแบ่งกลุ่มออกเป็น สาย A และสาย B ในการ

ปฏบิตัหิน้าที่ซึ่งจะสลบัเปลี่ยนกนัไปเพื่อให้อกีกลุ่มได้มี

เวลาในการทบทวนบทเรยีนในวนัเสาร์-อาทติย์

ระยะที่ 6 ช่วงเดอืนเมษายน น�าข้อมูล และ

สถานที่ท่องเที่ยวอทุยานแห่งชาตผิาแต้มมา

แต่งเป็นกลอนล�า และใส่ท่วงท�านอง และน�าไป

เผยแพร่ต่อนกัท่องเที่ยว

น�าเรื่องราวมาปรกึษาคณุครูและเรยีนรู้เรื่องการแต่ง

ค�าประพนัธ์ หมอล�า จากวทิยากร โดยมกีารน�า

กลอนล�าไปเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ และน�าเสนอต่อ

นกัท่องเที่ยว

ผลการด�าเนินงาน/ผลผลิต /ผลลัพธ์ที่ดีเด่น

 1) ต่อผู้เรียน

  ท�าให้มคีวามใฝ่เรยีนใฝ่รู้ นสิยัรกัการอ่าน ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเตมิเกี่ยวกบัแหล่งเรยีนรู้ใน

ท้องถิ่น รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการท�ากจิกรรมเพื่อหลกีเลี่ยงปัจจยัเสี่ยงในด้านพฤตกิรรม

ไม่เหมาะสม เกดิทกัษะด้านการพูด การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ข้อมูล กล้าพูด กล้าแสดงออกในการ

ทกัทาย พดูกบันกัท่องเที่ยวอย่างเป็นกลัยาณมติร มคีวามภาคภมูใิจในการเป็นจติอาสา และวฒันธรรม

ท้องถิ่นของตนเอง และได้เผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักของ 

คนอื่นมากยิ่งขึ้น 
 

 2) ต่อโรงเรียน 

  โรงเรยีนเป็นที่รูจ้กัของคนโดยทั่วไป มกีารเผยแพร่โดยนกัท่องเที่ยว ทางหนงัสอืพมิพ์ โทรทศัน์

เช่นรายการทุ่งแสงตะวนั ทางสถานโีทรทศัน์ไทยทวีสีชี่อง 3 ตอนหรรษาผาแต้ม และรายการอื่นๆ อกี

มากมาย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานภาษาไทย จากมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ 

ระดบัจงัหวดัอบุลราชธาน ีและท�าให้นกัเรยีนเป็นผู้ที่มคีณุธรรมมวีนิยั เสยีสละ อดทน ตามคณุธรรม

เป้าหมายของโรงเรยีน
 

 3) ต่อชุมชน

 ผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นมีความภาคภูมิใจในบุตรหลานที่เป็นเด็กดี กล้าแสดงออก 

ช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ต้องคอยดูแล ในวันหยุดเรียน ชุมชนเกิดการตื่นตัวด้านการอนุรักษ์แหล่ง 

ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง มกีารช่วยกนัดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม และภาพเขยีนสทีางประวตัศิาสตร์

ให้คงอยู่ยาวนานชมุชนเกดิรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น เนื่องจากมนีกัท่องเที่ยวมาเที่ยวชมภาพเขยีนสมีากยิ่งขึ้น
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โรงเรียนบ้านค้อ  อ�าเภอน�้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี
โครงงาน “BAN KHO วัยใส ใส่ใจจิตอาสา”

 การด�าเนนิงานพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมได้เน้นกระบวนการมส่ีวนร่วมของผู้บรหิาร ครู ผู้ปกครอง 

นักเรียนและชุมชน โดยใช้ยุทธศาสตร์ BANKHO MODEL เป็นเป้าหมาย สู่การพัฒนา เน้นการมี 

ส่วนร่วม ทั้งด้านการวางแผน การด�าเนนิงานการแก้ปัญหาและการตดิตามประเมนิผล จากเป้าหมาย

ของยุทธศาสตร์ ที่ก�าหนด จึงร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ปัญหาขยะ และการอ่าน

หนงัสอืไม่ออกของนกัเรยีน โดยใช้โครงงาน BAN KHO วยัใส ใส่ใจจติอาสา เป็นเครื่องมอืด�าเนนิงาน

สู่เป้าหมาย ซึ่งด�าเนนิการ ดงันี้

การวางแผน

 1. ส�ารวจและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่านักเรียน (กลุ่มเสี่ยง) มีพฤติกรรมเสี่ยงในการ 

เสพยา ชู้สาว ตดิเกม อ่านหนงัสอืไม่ออก นอกจากนี้มปัีญหาขยะที่มปีรมิาณมากในโรงเรยีนและชมุชน

 2.จดัตั้งคณะกรรมการโครงงานคณุธรรม “BANKHO วยัใส ใส่ใจจติอาสา” ประกอบด้วยคณะ

กรรมการนกัเรยีน ตวัแทนครู ตวัแทนผู้ปกครอง และตวัแทนพระสงฆ์ 

 3.ประชมุหารอืเกี่ยวกบัสาเหตทุี่นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านค้อ (กลุ่มเสี่ยง) มพีฤตกิรรมเสี่ยงในการ

เสพยา ชูส้าวและตดิเกม ปัญหาการอ่านหนงัสอืไม่ออก และปัญหาด้านขยะ เพื่อทราบที่มาของสภาพ

ปัญหากบัผู้ที่เกี่ยวข้อง คอื พระสงฆ์ที่ปรกึษาโครงงาน ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 

สารวตัรสถานตี�ารวจภูธร ครูปกครอง/ครูแนะแนวโรงเรยีนบ้านค้อ กรรมการสถานศกึษา / ผู้น�าชมุชน

ทั้ง 4 หมู่บ้าน ร่วมวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเป้าหมาย ท�าการประชาพิจารณ์ผู้ที่มี

พฤตกิรรมเสี่ยงจากนกัเรยีน 189 คน และสรปุข้อมลูของปัญหาและข้อมลูรายชื่อนกัเรยีนกลุม่เสี่ยงจาก

การท�าประชาพจิารณ์ ผู้ที่มพีฤตกิรรมเสี่ยง และ จดักจิกรรมในโครงงาน “BANKHO วยัใส ใส่ใจจติ

อาสา” โดยยดึหลกับวร และการด�าเนนิชวีติติามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ผลการด�าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ดีเด่น

ระยะเวลาด�าเนินการ รายละเอียดวิธีการ

สภาพปัญหาของนักเรียน

1. พฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน

ในโรงเรียนและชุมชน

จากผลการด�าเนินโครงงานแยกเป็นกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรม “ ชีวิตนี้มีคุณค่า ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยง” 

ผลที่เกดิขึ้น พบว่า นกัเรยีนกลุ่มเสี่ยงได้รบัความรู้จาก

คณะวทิยากร ท�าให้นกัเรยีนเกดิความตระหนกัถงึคณุค่าของการ



69

ระยะเวลาด�าเนินการ รายละเอียดวิธีการ

นกัเรยีนที่มพีฤตกิรรมเสี่ยง ได้แก่ เสพยา 

ชู้สาว และตดิเกมเกดิจากการเลยีนแบบ

พฤตกิรรมของเพื่อนในชมุชนท�าให้ไม่

สนใจการเรยีนใช้เวลาว่างไปในทางที่ผดิ

2. ปัญหาการจัดการขยะ

ของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

ทั้งในโรงเรียนและชุมชน

ปัญหาขยะเป็นอกีปัญหาหนึ่งที่ยงัมี

นกัเรยีน ครูและผู้ปกครองบางส่วนยงั

ไม่เหน็คณุค่าของขยะยงัทิ้งโดยไม่ค�านงึ

ถงึการน�ากลบัมาใช้ใหม่ให้เกดิความ

คุ้มค่า

3.ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออก

ของนักเรียน 

ปัญหาการอ่านหนงัสอืไม่ออก

ของนกัเรยีน นกัเรยีนที่มปีัญหาด้านการ

อ่านมทีั้งหมด 27 คน ตั้งแต่ชั้น ป.1- ม.3 

ส่วนหนึ่งเกดิจากพฒันาการช้า

และอกีส่วนหนึ่งเกดิจากผู้ปกครอง

ไม่มเีวลาให้ลูกเนื่องจากส่วนมาก

ผู้ปกครองมอีาชพีกรดียางท�าให้ไม่ได้

พาลูกทบทวนบทเรยีนและเป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ท�าให้เดก็มปีัญหาด้านการอ่าน

เข้าใจข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกบัยาเสพตดิ ชู้สาว และตดิเกม 

นกัเรยีนยงัเกดิจติส�านกึและเข้าใจถงึผลกระทบที่จะตามมาหลงั

จากการเสพยา ชู้สาว ตดิเกม ผลการด�าเนนิงานก่อนได้รบัการ

เข้าอบรม พบว่า นกัเรยีนกลุ่มเสี่ยงไม่ตระหนกัถงึข้อกฎหมาย 

และนกัเรยีนกลุ่มเสี่ยงไม่ตระหนกัถงึโทษของพฤตกิรรมเสี่ยง

สามารถท�าได้อยู่ในระดบัร้อยละ44.75 ผลการด�าเนนิงานหลงัได้

รบัการเข้าอบรม พบว่านกัเรยีนกลุ่มเสี่ยงได้รบัความรู้จาก

พระวทิยากร

2. กิจกรรม “ขยะนี้มีคุณค่า ก้าวพาสู่ความพอเพียง”

ผลที่เกดิขึ้น พบว่านกัเรยีนกลุ่มเสี่ยงร่วมท�ากจิกรรม “ขยะนี้มี

คณุค่า ก้าวพาสู่ความพอเพยีง” ท�าให้ทกุคนในโรงเรยีนและ

ชมุชนรู้จกัวธิกีารก�าจดัขยะเหน็คณุค่าของขยะ ท�าให้บรเิวณ

โรงเรยีนและชมุชนสะอาดสวยงามทกุคนมคีวามรบัผดิชอบ

ความพอเพยีงและจติอาสาส่งผลให้มคีวามพงึพอใจในการท�า

โครงงานในระดบั 4.64 คอืมคีวามพงึพอใจระดบัมาก

3. กิจกรรม “น�้าใจพี่มีให้น้อง” ผลที่เกดิขึ้น พบว่าท�าให้

ทกุคนในโรงเรยีนและชมุชนรู้จกัวธิกีารก�าจดัขยะ เหน็คณุค่า

ของขยะ ท�าให้บรเิวณโรงเรยีนและชมุชนสะอาดสวยงาม

4. กิจกรรม “สอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน” ผลที่เกดิขึ้น

พบว่านกัเรยีนที่มพีฤตกิรรมเสี่ยงและกลุ่มที่มปีัญหาด้านการอ่าน

มคีวามไว้วางใจเข้าร่วมกจิกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

และมจีติอาสาที่จะช่วยเหลอืเพื่อน

5. กิจกรรม “ชุมชนอุ่นไอรัก” ผลที่เกดิขึ้น พบว่า จากทั้ง

ห้ากจิกรรมท�าให้พฤตกิรรมเสี่ยงของนกัเรยีนด้านเสพยา ลดลง 

100% ชู้สาวลดลง 100% ปัญหาการตดิเกมลดลงร้อยละ 83 

ปัญหาด้านการอ่านไม่ออกลดลงร้อยละ 88 ขยะในบรเิวณ

โรงเรยีนและชมุชนลดลง ท�าให้สิ่งแวดล้อมสะอาด สวยงามขึ้น 

ขยะได้รบัการบรหิารจดัการที่ถูกวธิ ีโรงเรยีนมรีายได้จากการขาย

ขยะ สมาชกิ นกัเรยีน ครูและผู้ปกครองในชมุชนเริ่มเหน็คณุค่า

ของขยะ มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามพอเพยีง มจีติอาสา ท�าให้

ครอบครวัอบอุ่นและชมุชนเข้มแขง็ขึ้น
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนบ้านกกตูม  อ�าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
โครงงาน “จิตอาสาพาชุมชนสะอาด”

วิธีการ

 1. ผู้บริหาร คณะครูและกรรมการนักเรียนประชุมวางแผนและเสนอต่อคณะกรรมการสถาน

ศกึษา

 2. ประชมุ ชี้แจง และร่วมกนัเสนอแนวทางแก้ปัญหา

 3. ลงมอืปฏบิตัติามแนวทางที่ก�าหนดไว้โดยคณะครูและนกัเรยีน

 4. นักเรียนและคณะครูน�าเสนอในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในวันศุกร์ในกิจกรรมพัฒนา

คณุธรรมวนัสิ้นสดุสปัดาห์เพื่อรายงานข้อมูลและปัญหาที่พบ

 5. พฒันาปรบัปรงุการด�าเนนิกจิกรรมและปรบัปรงุพฒันาแหล่งเกบ็ขยะให้เป็นศูนย์การเรยีนรู้

ขยะ

ผลการด�าเนินงาน

 1. นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ ความมรีะเบยีบวนิยั ความสะอาด ความสามคัค ีความซื่อสตัย์ 

และจติอาสา ได้อย่างน่าชื่นชม

 2. นกัเรยีนมพีฤตกิรรมในการรกัษาบ�ารงุต้นไม้และมคีวามรบัผดิชอบในเขตพื้นที่การท�าความ

สะอาดเพิ่มขึ้น

 3. ผู้ปกครอง และชุมชนให้ความสนับสนุนในการพัฒนาด้านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 

วนัส�าคญัต่างๆ การพฒันาปรบัปรงุสภาพแวดล้อม เป็นต้น

 การบรหิารงานเน้นการกระจายอ�านาจเป็นระดบัชั้น มอีสิระในทางปฏบิตั ิเป้าหมายการพฒันา

ครูนักเรียนมีคุณธรรมเป้าหมายที่ก�าหนด ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจ�านวน 10 โครงงาน ปัจจุบัน

โรงเรียนก�าหนดให้แต่ละระดับชั้นรับผิดชอบโครงงานหลักๆ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาต่อยอดต่อไปการ

ด�าเนนิงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้โรงเรยีนอื่นมาศกึษาดูงาน

 1. กจิกรรมแหล่งเรยีนรู้ธนาคารขยะ

 2. การเผยแพรโ่ครงงานที่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณชน เช่น มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีเป็นต้น 

มคีณะครูที่ผ่านการอบรมในโครงการกองทนุการศกึษาที่พร้อมในการให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชม

 3. แนวทางพัฒนาให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านคุณธรรมที่ยั่งยืน โดยเผยแพร่โครงงาน

คณุธรรมในระดบัเครอืข่ายและจดักจิกรรมโครงงานในด้านคณุธรรมต่างๆ เพิ่มเตมิ
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โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190  อ�าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 

โครงงาน “โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ”

 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะ เกิดจากทุกคนไม่ตระหนัก 

ไม่รับผิดชอบ ขาดระเบียบวินัย ไม่พอเพียง ดังนั้น โรงเรียนจึงด�าเนินงานโครงงานโรงเรียนสะอาด

ปราศจากขยะ คอื 1. เชื่อในพลงัคณุธรรม 2. ชอบในวธิกีารมสี่วนร่วม 3. ช่วยด้วยจติอาสา โรงเรยีนมี

โครงงานคณุธรรมย่อยๆ ของทกุห้องเรยีน เช่น ใช้แก้วน�้าส่วนตวั รู้ทิ้งรู้แยกมเีงนิออม ธนาคารความดี

รบัซื้อขยะ จงึเกดิเป็นกระบวนการบรหิารจดัการขยะในโรงเรยีน โดยการบรูณาการคณุธรรม จรยิธรรม

ในการเรียนการสอนเพื่อร่วมประหยัดพลังงาน ลดปริมาณขยะ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้ร่มรื่น น่าเรียน 

น่าอยู่ ด้วยเพราะโรงเรียนได้น�าหลักการของศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ท�าโครงงาน 

“โรงเรยีนสะอาดปราศจากขยะ” เพื่อแกปั้ญหาของโรงเรยีนซึ่งก�าลงัประสบปัญหาดงักล่าว โครงงานนี้

เป็นโครงการหลักและขยายผลโดยท�าร่วมกันทั้งโรงเรียน “คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งโรงเรียน” 

ผู้บรหิาร ครู นกัเรยีน 36 ห้องเรยีน 36 โครงงาน โดยมวีตัถปุระสงค์ร่วมกนัคอื เพื่อลดปรมิาณขยะ 

ปลูกฝังอปุนสิยัการใช้พลงังานอย่างประหยดั และมปีระสทิธภิาพ รู้จกัวธิกีารใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่า 

เพื่อลดปรมิาณขยะ รู้จกัวธิกีารจดัการขยะ โดยแยกประเภทของขยะตามลกัษณะของวสัด ุน�าไปขาย

กับธนาคารขยะ มีเงินออม ตลอดจนปลูกจิตส�านึกในการรัก และหวงแหนธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

ตระหนกั เหน็คณุค่าของป่าไม้ รูจ้กัวธิกีารในการเพาะปลูก ดแูล บ�ารงุรกัษาต้นไม้ พนัธุไ์ม้ ทั้งในบรเิวณ

บ้าน โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้เยาวชนของชาติ มีการปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยที่ถาวรตลอดไป 

การด�าเนินกิจกรรมได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนใน

ทางที่เหมาะ ที่ควร และรอดพ้นจากวกิฤต ขยะล้นโรงเรยีน สร้างระบบภูมคิุ้มกนัให้สามารถรบัมอืกบั

ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกดิขึ้นได้

วิธีด�าเนินการ

  1. ประชมุ วางแผน แต่งตั้งคณะท�างาน เพื่อเตรยีมแผนการปฏบิตังิาน ตามที่ก�าหนด ไว้ใน

คณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน ซึ่งเกดิจากการระดมความคดิ เลอืกปัญหาที่ต้องการแก้ไขเป็นอนัดบั

แรก สามารถปฏบิตัริ่วมกนัได้ทกุคน

 2. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะบูรณาการในชั้นเรียน ประชาสัมพันธ์แนวทางการ

ด�าเนินงาน กระบวนการและวิธีการด�าเนินการของโรงเรียน และวิธีการจัดการขยะ การแยกประเภท

ขยะตามลักษณะของวัสดุ ก�าหนดประเภทของขยะ 9 ประเภท (เพื่อสะดวกต่อการรับชื้อ) ได้แก่ 

1) ลงันม 2) ขวดพลาสตกิใสโปร่งแสง 3) ขวดพลาสตกิทบึแสง 4) พลาสตกิรวม 5) ขวดแก้วแตกโปร่งใส 

6) ขวดแก้วแตกทบึแสง
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 3. สร้างทางเลอืกของการด�าเนนิโครงงาน โดยท�าทกุห้องเรยีน เพื่อสู่กระบวนการจดัการขยะ

ร่วมกนั ในชั่วโมงกจิกรรมลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ เวลา 15.30 น.ของทกุวนั แต่ละห้องเรยีนท�าความ

สะอาด และแยกขยะไว้ในห้อง และในวันพฤหัสบดี เวลา 14.30 – 15.30 น.จะมีห้องที่ท�าโครงงาน

ธนาคารความด ีรอรบัซื้อขยะ ชั่งขยะ บนัทกึ ระบบบญัช ีซื้อ-ขาย น�าเงนิไปฝาก ส�าหรบัขยะที่จ�าหน่าย

ไม่ได้น�าไปแปรรปูให้เกดิประโยชน์ เช่น ขยะเปียกไปท�าปุย๋หมกั และน�าไปแปรรูปเป็นสิ่งประดษิฐ์ของใช้

จากเศษวสัด ุแจกนั กระถางต้นไม้

 4. ประเมนิผลระหว่างการปฏบิตังิาน การแยกขยะของนกัเรยีน การชั่ง การบนัทกึ การออม 

นกัเรยีนจะรบัซื้อขยะและแยกขยะ แยกเป็น 2 ประเภท คอื 1. ขยะที่จ�าหน่ายได้ ได้แก่ ลงันมขวด

พลาสตกิขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษเศษเหลก็ และลวดทองแดง 2. ขยะที่จ�าหน่ายไม่ได้ ได้แก่ ถงุ

พลาสตกิ กล่องนม ขยะเปียก และเศษใบไม้ เป็นต้น

 5. ทดสอบและประเมนิผล ว่านกัเรยีนมคีวามรู้เรื่องการแยกขยะจรงิหรอืไม่ โดยการสงัเกต มี

ทกัษะการทิ้งหรอืไม่ ดจูากภาชนะรบัขยะแต่ละประเภทว่าลงถกูประเภทหรอืไม่ ที่นกัเรยีนน�าขยะมาทิ้ง 

และดเูรื่องความพงึพอใจในการท�ากจิกรรมนี้ ดจูากบญัชซีื้อขาย สมดุฝากเงนิของนกัเรยีน การจ่ายเงนิ

ให้กบันกัเรยีนและให้นกัเรยีนน�าไปฝากธนาคารโรงเรยีนเพื่อเป็นการออมทรพัย์ของนกัเรยีน 

 6. ถอดบทเรยีนสรปุความรู้ และประโยชน์ที่ได้รบั น�าเสนอวธิกีารแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา 

หรอืนวตักรรมที่เกดิขึ้นเพื่อความรูแ้ท้ รูแ้จ้ง รูแ้ตกฉาน เช่น โรงเรยีนเกดิกระบวนการบรหิารจดัการขยะ 

ที่เกดิจากทกุคนมสี่วนร่วม พงึพอใจ

 

โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา อ�าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�าภู

โครงงาน “ห้องน�้านาดี FC คลาสสิค”

 การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ห้องน�้านับเป็นสิ่งที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิตของทุกๆ คน นับเป็น 

สิ่งส�าคญัยิ่งที่จะต้องดูแลรกัษาเป็นอย่างด ีปัญหาที่พบในโรงเรยีนบ้านนาดคี่ายสว่างวทิยาคอืสขุนสิยั

ในการใช้ห้องน�้าของนกัเรยีน เข้าท�าธรุะส่วนตวัแล้วไม่ท�าความสะอาด 

 ผู้บรหิารและคณะครูจงึปรกึษาหารอืในการแก้ไขปัญหาและสร้างจติส�านกึให้กบันกัเรยีน โดย

การลงมอืปฏบิตัใิหเ้ป็นแบบอยา่งทั้งการใช้ห้องน�้า การท�าความสะอาดและดแูลรกัษาห้องน�้า นกัเรยีน

ที่มองเหน็ปัญหาจงึจดัตั้งกลุ่ม “ห้องน�้านาด ีFC คลาสสคิ” เสนอเพื่อขอมสี่วนร่วมช่วยเหลอืแบ่งเบา

ภาระของโรงเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา เป็นกลุ่มจิตอาสาของนักเรียนในการดูแลห้องน�้า ก�าหนด 

แนวปฏิบัติการดูแลและการใช้ห้องน�้าให้กับนักเรียนทุกกลุ่มในโรงเรียน เป็นการสร้างจิตส�านึกของ
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นกัเรยีนที่มคีรูให้การดูแลเปิดโอกาสให้นกัเรยีนได้คดิ ก�าหนดวธิกีาร แนวทาง และลงมอืปฏบิตัไิด้จรงิ 

มคีรูสนบัสนนุเป็นแบบอย่างที่ด ีส่งผลให้เกดิจติส�านกึที่ดแีก่นกัเรยีนทั่วไป ท�าให้นกัเรยีนมจีติอาสา มี

ความรบัผดิชอบหน้าที่ต่อส่วนรวม แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรยีนได้

ผลการด�าเนินงาน

 นกัเรยีนในกลุ่ม “ห้องน�้านาด ีFC คลาสสคิ” เกดิความคดิรวมกนัในการพฒันาต่อยอดในการ

ดูแลห้องน�้า โดย ผลิตน�้ายาอเนกประสงค์ใช้ในการล้างห้องน�้าและท�าน�้ายาล้างจานเพื่อเป็นการลด 

รายจ่ายในสถานศกึษาโดยน้อมน�าเอาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ มกีารประดษิฐ์ดอกไม้

และผลไม้ดับกลิ่นพร้อมทั้งน�าผลผลิตที่ได้เข้าบริการครอบครัวและชุมชน เช่น กลุ่มจิตอาสาน�าน�้ายา

อเนกประสงค์เข้าช่วยล้างจานในงานศพและงานบุญประเพณีของชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน 

แต่ด้วยน�้าใจของคนในชุมชนได้รับทุนสนับสนุน กลุ่มจิตอาสาจะน�าเงินที่ได้ไปซื้อน�้ายาอเนกประสงค ์

มาท�าเพิ่มเพื่อใช้ในสถานศกึษาและช่วยชมุชนพร้อมทั้งให้ความรู้แก่ชมุชนในการผลติน�้ายาอเนกประสงค์

ไว้ใช้เองในครวัเรอืน เป็นแบบอย่างที่ดแีก่เพื่อนๆ และน้องๆ อกีทาง

 จากสมาชกิของกลุ่มจติอาสาเลก็ๆ ท�าให้เกดิเป็นภาพลกัษณ์ของโรงเรยีนพี่สอนน้องจากรุ่นสู่

รุ่น จากห้องน�้าอายไุม่น้อยกว่า 38 ปี ที่มคีวามช�ารดุทรดุโทรมกลายมาเป็นห้องน�้าที่สามารถใช้งานได้

และสะอาดปราศจากกลิ่นไม่พงึประสงค์ มคีวามสขุส�าหรบัผู้มาเยอืนในการเข้าห้องน�้าที่สะอาดและพบ

เจอบรรยากาศของโรงเรยีนที่สะอาดปราศจากเศษขยะของกลุ่มจติอาสาเกบ็เพชรเกบ็พลอย

 จากการให้โอกาสในการคิดและสนับสนุนการท�าความดีของนักเรียน ท�าให้เกิดโครงงาน 

ต่อยอดที่หลากหลายในสถานศึกษา โดยเริ่มจากการท�าเป็นแบบอย่าง เมื่อนักเรียนเห็นและท�าตาม 

ท�าให้สิ่งดีๆ  เกดิขึ้นในโรงเรยีน เช่น มกีลุม่ประดษิฐ์เหรยีญโปรยทาน ท�าน�้ายาอเนกประสงค์ สร้างความ

ผูกพนัระหว่างครูกบันกัเรยีน ขยายผลต่อยอดลงสู่ชมุชนเกดิเป็น บวร บ้าน วดัและโรงเรยีนเกดิความ

สามคัคกีนัและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั

 ผลจากที่นักเรียนเข้าร่วมโครงงานแล้วท�าให้มีพฤติกรรมในการใช้ห้องน�้าดีขึ้น นักเรียนรู้จัก

ท�าความสะอาดท�าให้ห้องน�้าสะอาด น่าใช้ ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ จากความดีและพฤติกรรม

ของนักเรียนท�าให้ผู้ใหญ่มองเห็นคุณค่าของความดีนั้น จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างห้องน�้า 

หลังใหม่จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2559 จ�านวน 1 หลัง 

“แบบอย่างที่ด ีมคี่ากว่าค�าสอน”
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โรงเรียนบ้านโพนสวาง  อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

โครงงาน “ทิ้งถูกที่โชคดีมีรายได้ (ร่วมใจ รวมพลัง สรรค์สร้างคนดี)”

 โรงเรียนบ้านโพนสวาง โดยท่านผู้อ�านวยการ กับคณะครูได้ไปศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้ 

ที่ประเทศไต้หวัน เมื่อปี พุทธศักราช 2557 ในครั้งนั้น จึงน�ามาเป็นแนวคิดในการด�าเนินงานโดยได้

จ�าลองแบบการคัดแยกขยะมาจากสถานรีไซเคิลเหยียนผิง จึงเกิดเป็นโครงงานทิ้งถูกที่โชคดีมีรายได้ 

ซึ่งเป็นการเลอืกและการวางแผนการจดัการขยะที่เหมาะสม การลดปรมิาณขยะและการน�าขยะรไีซเคลิ

กลบัมาใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า สร้างวนิยั จติสาธารณะ และมคีวามรกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ ของผู้เรยีนให้

เกดิความตระหนกั ความเข้าใจ ในการคดัแยกขยะ เพื่อน�าไปสู่การจดัการอย่างถูกวธิ ีซึ่งเป็นโครงงาน

คณุธรรมหนึ่งที่จะก่อให้เกดิการร่วมใจ รวมพลงั สรรค์สร้างคนด ี และเกดิประโยชน์โดยตรงและทนัที

เพื่อพฒันาสูโ่รงเรยีนคณุธรรมที่ยั่งยนื โดยโรงเรยีนบ้านโพนสวางได้สร้างภาคเีครอืข่ายต่างๆ มากมาย 

ซึ่งจะเป็นกลไกลการขบัเคลื่อนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม ให้เกดิผลส�าเรจ็ ภายใต้วสิยัทศัน์การด�าเนนิ

งานที่ว่า “คณุธรรมทกุพื้นที่ ความดทีั้ง พ.ว.” ได้แก่ 

 1. ธนาคารขยะหมูบ้่านโพนสวาง ท�างานคูข่นานกนักบัสถานคีดัแยกขยะของโรงเรยีน มอีาคาร

วนิยัดทีี่เป็นสถานที่รบัฝากขยะจากธนาคารขยะของหมู่บ้าน

 2. มลูนธิ ิซ.ีซ.ีเอฟ.เพื่อเดก็และเยาวชน โครงการพฒันาเดก็ซ.ีซ.ีเอฟ.ท่าแร่สกลนคร ผู้สนบัสนนุ

งบประมาณในการก่อสร้างสถานคีดัแยกขยะด้วยงบประมาณ 49,080 บาท และห้องสมดุแหล่งเรยีนรู้

สร้างความตระหนกั ความเข้าใจ สร้างวนิยัในการคดัแยกขยะ เพื่อน�าไปสู่การจดัการอย่างถูกวธิ ีด้วย

งบประมาณ 70,000 บาท

 3. ร้านวชิยัไทยอสีาน อ�าเภอวานรนวิาส โรงงานรบัซื้อขยะ ของเก่า ตอบรบัในการท�า MOU 

เพื่อรับซื้อขยะในราคายุติธรรมโดยไม่ผ่านคนกลางส�าหรับสมาชิกธนาคารขยะหมู่บ้านโพนสวาง และ

ของโรงเรยีนบ้านโพนสวาง

 4. วัดป่าบ้านโพนสวาง วัดพระนามเยซูโพนสวาง องค์กรที่ให้แนวคิด ขัดเกลา สร้างวินัย 

จิตสาธารณะ และมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการในการจัดการเรียน 

การสอน สปัดาห์ละ 1 ชั่วโมง

 5. ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ให้ความร่วมมือเป็นสมาชิกของธนาคารขยะ น�าขยะมาฝาก 

ร่วมกนัคดัแยกขยะ รว่มกนัน�าขยะน�ากลบัมาใช้ใหม่ด้วยการประดษิฐ์เป็นของใช้ เครื่องประดบัตกแต่ง

  การด�าเนินงานของภาคีเครือข่ายข้างต้นเป็นลักษณะการรับรู้ข่าวสาร การปรึกษาหารือ การ

ประชมุรบัฟังข้อคดิเหน็ มสี่วนร่วมในการคดิ ศกึษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตขุองปัญหาของ

นกัเรยีนตลอดจนความต้องการของชมุชน มสี่วนร่วมในการวางนโยบาย หรอืแผนงาน โครงการ หรอื
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กจิกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหาด้านวนิยัและมจีติสาธารณะ ตลอดจนมส่ีวนร่วมในการควบคมุ ตดิตาม 

และประเมินผลการด�าเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน รายได้จากการขายขยะนอกจากเป็นรายได้

ของสมาชกิแลว้ยงัน�ามาพฒันาตอ่ยอดการด�าเนนิงานในกจิกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรยีนและ

ชมุชน ผลติภณัฑ์ที่เกดิขึ้นจากการรไีซเคลิขยะ น�าไปใช้ประโยชน์ในชมุชน วดั บ้าน โรงเรยีน เป็นการ

สร้างงานสร้างอาชพีทางหนึ่ง ความตระหนกั ความเข้าใจ ในการคดัแยกขยะ เพื่อน�าไปสู่การจดัการ

อย่างถูกวธิ ีโรงเรยีน ชมุชนมคีวามสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย เป็นผลที่เกดิขึ้นทางตรง แต่ผลทาง

อ้อมที่นกัเรยีน ชมุชน ผูป้กครองได้รบัจากโครงงานนี้ คอื พฤตกิรรมที่พงึประสงค์เพิ่มขึ้นและพฤตกิรรม

ที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจน จากความส�าเร็จของกลไกและเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วน

ร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ท�าให้โรงเรียนบ้านโพนสวางได้เป็นตัวแทน 

ส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประกวดแข่งขนัโครงงานคณุธรรม 

“เยาวชนไทย ท�าด ีถวายในหลวง” และเป็นตวัแทนกลุ่มจงัหวดัที่ 2 (สกลนคร อดุรธาน ีหนองคาย 

บึงกาฬ) ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับภาคมูลนิธิเปรม 

ตณิสลูานนท์ ซึ่งเป็นตวัชี้วดัความส�าเรจ็ในการรณรงค์ปลกุจติส�านกึ สร้างความเคยชนิ และปรบัเปลี่ยน

พฤตกิรรมใหม่ในการคดัแยกขยะกอ่นทิ้ง และเลง็เหน็คณุค่าของขยะรไีซเคลิ โดยการด�าเนนิกจิการเชงิ

ธรุกจิ เพื่อให้ได้ก�าไร เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้เกดิการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง มกีารด�าเนนิงานอย่างสอดคล้อง

กบัแนวทางของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  อ�าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

โครงงาน	“หนองแวง LOVE MODEL”

สาระส�าคัญ

 ปัญหานกัเรยีนมพีฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ เช่น มาโรงเรยีนสาย ไม่ร่วมกจิกรรมที่โรงเรยีนจดั

ขึ้น ขาดเรยีนบ่อยครั้ง ไม่ตั้งใจเรยีน น�าไปสูก่ารพฒันาเป็นโครงงาน หนองแวง “Love Model” เป็นการ

พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 8 ประการ ตามหลกัสูตรโรงเรยีนหนองแวงวทิยาคม พทุธศกัราช 

2557 ของนกัเรยีนโรงเรยีนหนองแวงวทิยาคม โดยใช้ “หนองแวง LOVE MODEL” 

 นวัตกรรม “หนองแวง Love Model”

 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสูตรโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 

พทุธศกัราช 2557 ของนกัเรยีนโรงเรยีนหนองแวงวทิยาคม โดยใช้ “หนองแวง LOVE MODEL” คอื 

Power of Love (3 พลงัแห่งรกั) ประกอบด้วย 1) LOVE Oneself : รกัตนเอง (ด้วยการ คดิด ีพดูด ีท�าด)ี 
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2) LOVE Someone else : รกัผู้อื่น (เคารพเชื่อฟัง พ่อแม่ ครู และผู้อาวโุส) 3) LOVE Local society : 

รกัส่วนรวม (เสยีสละอทุศิตน เพื่อโรงเรยีน สงัคม และชมุชน) ผ่าน 6 คณุธรรมความด ีเป็นกจิกรรม 

ส่งเสรมิ คณุงามความด ีคอื (1) สร้างเสรมิจติอาสา (2) พฒันาระเบยีบวนิยั (3) ใส่ใจคณุงามความด ี

(4) มากมคีวามกตญัญู (5) เชดิชูจรยิธรรม จรรยา (6) พฒันาครอบครวัคณุธรรมอย่างยั่งยนื ขบัเคลื่อน

กระบวนการผ่าน : (5ร) คอื ร่วมใจ ร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมเรยีนรู้ ร่วมแก้ปัญหา ใช้หลกัธรรม พรมวหิาร 

4 ในการอยู่ร่วมกนั (เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา) 

 ก�าหนดพื้นที่ในการท�าโครงงานจติอาสา (บวรช.) คอื บ คอื กจิกรรมในบ้าน ว คอื กจิกรรมใน

วดั ร คอื กจิกรรมในโรงเรยีน และ ช คอื กจิกรรมในชมุชน ออกแบบพฒันาโดยใช้กระบวนการท�างาน

ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ปัจจัยน�าเข้า (Input) 

กระบวนการ (Process) ผลผลติ (Output) และผลกระทบดงันี้ Input (ปัจจยัน�าเข้า) คอื 4 ยทุธศาสตร์ 

Process (กระบวนการ) เป็นการด�าเนนิการเพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์ที่ตั้งไว้ ตามรูปแบบนวตักรรม 

โดยอาศยัหลกัการมส่ีวนร่วม ซึ่งการขบัเคลื่อนต้องอาศยั (5ร) ในทกุกระบวนการของผู้บรหิาร คอื ร่วมใจ 

ร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมเรยีนรู ้ร่วมแก้ปัญหา และใช้หลกัธรรม พรหมวหิาร 4 ในการอยูร่่วมกนั การด�าเนนิ

กจิกรรมได้น�าหลกัการและแนวคดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข พอประมาณ 

มเีหตผุล มภีมูคิุม้กนัในตวัที่ด ีเงื่อนไขความรู ้เงื่อนไขคณุธรรม เข้าบรูณาการ Output (ผลผลติ) เป็นการ

ประเมนิผลผลติที่เกดิขึ้นจากกระบวนการพฒันา แบ่งระยะเวลาในการด�าเนนิงานเป็น 3 ระยะ Outcome 

(ผลกระทบ) ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากที่นักเรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนท�าให้ได้รับรางวัล

ต่างๆ มากมาย และได้เข้าศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาโดยใช้โควตาเดก็ด ีและโควตากจิกรรมดเีด่น

 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  อ�าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

โครงงาน	“ครอบครัวจิตอาสา”

สาระส�าคัญ

 ปัญหานกัเรยีนทะเลาะววิาทระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า น�าไปสู่การพฒันาเป็น

โครงงานครอบครวัจติอาสา ตามหลกัพรหมวหิาร 4 คอื ครอบครวัเมตตา ครอบครวักรณุา ครอบครวั

มทุติา ครอบครวัอเุบกขา โดยรบัสมคัรนกัเรยีนแกนน�าจ�านวน 20 คน เพื่อร่วมกลุม่แกนน�าให้ได้สมาชกิ

ครอบครวัละ 4 คน ท�าหน้าที่เป็นพี่ใหญ่ พี่รอง น้องกลาง น้องเลก็ ในครอบครวั จากนั้นให้นกัเรยีน 

ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 1-6 สมคัรเป็นสมาชกิในครอบครวั โดยเน้นความสมคัรใจ แล้วแต่ละครอบครวัเลอืก

พ่อครูแม่ครูตามความสมัครใจของสมาชิกครอบครัวและรับสมัครผู้ปกครองอาสาแกนน�า ท�ากิจกรรม
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ร่วมกันในรูปแบบโครงงานจิตอาสาทั้งที่ บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชุน การท�ากิจกรรมร่วมกันท�าให้

นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันและท�าให้เข้าใจกันและกันปัญหาการทะเลาะวิวาทระหว่างรุ่นพี่ 

รุ่นน้อง แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่าไม่มแีต่กลบัมาเป็นความรกัความสามคัคกีนัระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องมากขึ้น 

การขบัเคลื่อน “ร่วมพลงัสร้างสรรค์สงัคมจติอาสา” 

 โดยครอบครัวจิตอาสาท�าโครงงานจิตอาสา โดยแบ่งครอบครัวตามหลักพรหมวิหาร 4 คือ 

ครอบครวัเมตตา ครอบครวักรณุา ครอบครวัมทุติา ครอบครวัอเุบกขา โดยรบัสมคัรนกัเรยีนแกนน�า

จ�านวน 20 คน เพื่อร่วมกลุ่มแกนน�าให้ได้สมาชิกครอบครัวละ 4 คน ท�าหน้าที่เป็นพี่ใหญ่ พี่รอง 

น้องกลาง น้องเล็ก ในครอบครัว จากนั้นให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สมัครเป็นสมาชิกใน

ครอบครวั โดยเน้นความสมคัรใจ แล้วแต่ละครอบครวัเลอืกพ่อครูแม่ครูตามความสมคัรใจของสมาชกิ

ครอบครวัและรบัสมคัรผูป้กครองอาสาแกนน�า ท�ากจิกรรมร่วมกนัในรปูแบบโครงงานจติอาสาทั้งที่ บ้าน 

วดั โรงเรยีน และชมุชนุ การท�ากจิกรรมร่วมกนัท�าให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้การใช้ชวีติร่วมกนัและท�าให้เข้าใจ

กนัเกดิความรกัความสามคัครีะหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 

 

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  อ�าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

โครงงาน	 “พี่ระเบียบน้องวินัย”

สาระส�าคัญ

 ปัญหานกัเรยีนชั้น ม.6 มพีฤตกิรรมไม่เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ไม่ดใีห้กบัน้องๆ น�าไปสู่การ

พฒันาเป็นโครงงานพี่ระเบยีบน้องวนิยั เพื่อให้นกัเรยีนชั้น ม.6 เป็นแบบอย่างที่ดใีห้กบัรุ่นน้องในเรื่อง

การแต่งกาย เรื่องการมาโรงเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อสร้างความรักความผูกผัน

ระหว่างพี่กับน้องในกิจกรรมที่จัดท�าขึ้นนั้นมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรืองาน

ที่ได้รับมอบหมายจากครูประจ�าวิชา เป็นการฝึกคุณธรรมพื้นฐาน ผลการจัดกิจกรรมท�าให้นักเรียนมี

ระเบยีบวนิยั รู้จกัช่วยเหลอืผู้อื่นมากขึ้น มจีติอาสาในการร่วมกจิกรรมของโรงเรยีน ซึ่งส่งผลไปถงึด้าน

ผู้ปกครองมคีวามพงึพอใจตอ่บตุร เพราะเป็นการปลูกฝังที่ดอีกีทั้งเสรมิสร้างความมคีณุธรรมจรยิธรรม

และลูกหลานก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากยิ่งขึ้น มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย รู้จัก 

ช่วยเหลอือาสาท�างานแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองมากขึ้น

 การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมฯ “จติอาสาน�าพาความเปลี่ยนแปลง”

 1. นกัเรยีนรู้จกัใช้เหตแุละผลในการตดัสนิใจมากขึ้น

 2. นกัเรยีนมสี่วนร่วมในการด�าเนนิงานของโรงเรยีนมากยิ่งขึ้น
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 3. นกัเรยีนได้เป็นเจ้าของกจิกรรม นกัเรยีนรู้จกับทบาท สทิธ ิและหน้าที่ของตนเองมากขึ้น

 4. นกัเรยีนมจีติใจโอบอ้อมอาร ีมคีวามเกื้อกูลกนัและมคีวามรกัความสามคัคกีนั

 5. นกัเรยีนมคีวามกตญัญูรู้คณุและตระหนกัในหน้าที่ของตนเองมากขึ้น

 6. นกัเรยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงค์มากยิ่งขึ้น

 7. นกัเรยีนมจีติสาธารณะและมจีติเป็นกศุลมากขึ้น 

 8. นกัเรยีนมอีงค์ความรู้และเรยีนรู้การท�างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ

 9. นกัเรยีนมภีูมคิุ้มกนัจากปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ได้ มากยิ่งขึ้น

 10. นกัเรยีนได้ใกล้ชดิกบัเพื่อน พี่ น้อง ครู และชมุชนมากยิ่งขึ้น

 11. นกัเรยีนได้เรยีนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพฒันาต่อไปในอนาคต

 12. นกัเรยีนมแีรงจูงใจในการท�าโครงงานเพิ่มขึ้นทกุปีโดยสมคัรใจและเตม็ใจที่อยากท�า

 

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  อ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์

โครงงาน “ขยะวาระแห่งชาติ บูรณาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้”

ความเป็นมา

 ขยะเป็นปัญหาตามวาระแห่งชาต ิซึ่งขยะที่เพิ่มปรมิาณขึ้นมากนั้นเกดิจากความมกัง่าย และ

ขาดจติส�านกึถงึผลเสยีที่จะเกดิขึ้น เป็นสาเหตทุี่พบเหน็ได้บ่อยมาก ซึ่งจากการทิ้งขยะไม่ถกูที่หรอืแม้แต่

ไม่ทิ้งขยะลงถังรองรับที่ได้ก�าหนดไว้ รวมทั้งการซื้อการใช้สิ่งของของนักเรียน เช่น ขนม กระดาษ 

แก้วน�้า ขวดน�้า รวมทั้งการทิ้งที่ไม่ได้มีการคัดแยกประเภทของขยะท�าให้ขยะถูกก�าจัดได้ยากยิ่งขึ้น 

ซึ่งถ้าหากนกัเรยีนทกุคนไม่ช่วยกนักจ็ะท�าให้ปัญหานี้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ดงันั้นโรงเรยีนสรุพนิท์พทิยา 

จงึได้เลง็เหน็ว่า ถ้ามกีารน�าขยะมาบรูณาการในการเรยีนการสอน กจ็ะท�าให้นกัเรยีนลดปรมิาณการใช้

ขยะ รวมทั้งรู้จกัการคดัแยกประเภทของขยะเพื่อน�าไปสร้างมูลค่าและน�าไปใช้ในการสร้างอาชพีให้กบั

นักเรียนต่อไปในอนาคต รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 

เพื่อให้สอดคล้องกบัคณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีนสรุพนิท์พทิยาคอื รบัผดิชอบ สามคัค ีมวีนิยั ต่อไป

จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�าเนินงาน

 1. เพื่อฝึกคณุธรรมให้กบันกัเรยีนให้มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามสามคัค ีมวีนิยั ในตนเอง

 2. เพื่อน�าขยะมาบูรณาการในเนื้อหารายวชิาที่เรยีนตาม 8 กลุ่มสาระในห้องเรยีนได้ 

 3. เพื่อเป็นการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม ของนกัเรยีน ด้วยผ่านโครงงานคณุธรรม ขยะ

วาระแห่งชาตบิูรณาการเรยีนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน

 1. ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหาและความต้องการ

 2. ประชุม ปรึกษา หารือ สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ถงึแนวทางในการแก้ปัญหา

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการการด�าเนนิงาน

 4. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัขยะ การแยกประเภทของขยะ การสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ

 5. แบ่งขอบเขตเนื้อหาให้แต่ละกลุม่สาระน�าไปบรูณาการเรยีนการสอนตรงตามเนื้อหาวชิาของ

กลุ่มสาระการเรยีนรู้

 6. สร้างแหล่งเรยีนรู้นอกห้องเรยีนเพื่อให้นกัเรยีนได้ศกึษาตามความสนใจ เช่น แปลงเกษตร 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพของนักเรียน ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง การประดิษฐ์สิ่งของจากขยะ 

เป็นต้น

 7. มกีารสรปุผลการปฏบิตังิานในแต่ละเดอืน เพื่อปรบัปรงุแก้ไขต่อไป

ผลการด�าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ /ประโยชน์ที่ได้รับ

 จากการด�าเนนิงานโครงงานคณุธรรม ขยะวาระแห่งชาต ิ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

ผลปรากฏว่านักเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโรงเรียน

คณุธรรม มดีงันี้ คอื

 1. นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบต่อขยะที่จะน�าไปทิ้ง โดยการคดัแยกประเภทขยะเพื่อสร้างมลูค่า

ต่อไป

 2. นกัเรยีนมพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์เพิ่มขึ้น ในเรื่องความรบัผดิชอบ มคีวามสามคัค ีมรีะเบยีบ

วนิยั

 3. นกัเรยีนมคีวามรกัและศรทัธาต่อโรงเรยีนที่ได้มส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบของตนเองมากขึ้น

 4. นกัเรยีนรู้จกัน�าขยะมาบูรณาการร่วมกบัการเรยีนรู้ใน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ได้ 

ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ผู้บรหิารเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกล้าคดิกล้าท�า กล้าตดิสนิใจ กล้าเปลี่ยนแปลง มภีาวะ

ผู้น�า มคีณุธรรมจรยิธรรม ประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ดี

 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีได้มีส่วนร่วมในการท�างาน น�าความรู้ไปถ่ายทอดร่วมกับ

เนื้อหาวิชาในการเรียนการสอน ได้ร่วมคิด ร่วมท�างาน จนงานส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และมี

คณุภาพ
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 3. นกัเรยีนให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิกจิกรรมตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้

 4. ชมุชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมอืและให้การสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรม

ผลจากการด�าเนินงาน

 นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จากโครงงาน ขยะวาระแห่งชาต ิ

บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ท�าให้นกัเรยีนมพีฤตกิรรมเชงิบวกที่ด ี มคีวามรบัผดิชอบ มคีวาม

สามคัค ีมวีนิยั อกีทั้งมคีวามรู้เกี่ยวขยะที่ตนเองสร้างขึ้น ซึ่งตนเองจะต้องมสี่วนร่วมในขยะนั้น ส่งผล

ต่อพฤติกรรมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในเรื่อง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 

และสงัคม มจีติอาสา อยูร่่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสขุ มทีกัษะในการด�าเนนิชวีติ มทีกัษะในการประกอบ

อาชพี เพื่อน�าไปใช้ในการประกอบอาชพีในอนาคตต่อไป

 

โรงเรียนบ้านหนองบ่อ  อ�าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โครงงาน “คนดีที่หนองบ่อ”

สาระส�าคัญ

 โรงเรยีนสกปรกนกัเรยีนทิ้งขยะเกลื่อนกลาด นกัเรยีนไม่ช่วยกนัท�าความสะอาดบรเิวณโรงเรยีน

น�าไปสู่โครงงานคนดีที่หนองบ่อ เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดให้

โรงเรยีนสะอาดน่าอยู่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักและสามัคคีมีความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลรักษาความ

สะอาด

 2. เพื่อให้นกัเรยีนมจีติอาสา บ�าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม

วิธีด�าเนินการ

 1. ครูและนักเรียนแกนน�าร่วมกันประชุมวางแผนหาวิธีด�าเนินกิจกรรมโดยแบ่งเขตพื้นที่ 

รบัผดิชอบให้นกัเรยีนแต่ละชั้น โดยมนีกัเรยีนแกนน�าเป็นผู้คอยดูแล มคีรูเป็นที่ปรกึษา

 2. ครูและนักเรียนร่วมกันท�ากิจกรรม เช่น ทุกเช้าครูและนักเรียนร่วมกันกวาดถนนท�าความ

สะอาดบรเิวณโรงเรยีนท�าแบบนี้ทกุๆ วนั ซึ่งครูเป็นตวัอย่างที่ดใีห้กบันกัเรยีน เพื่อให้นกัเรยีนเกดิการ

ซมึซบัตระหนกัในหน้าที่และเกดิความรบัผดิชอบร่วมกนั
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 3. ในทกุๆ สปัดาห์ครูและนกัเรยีนแกนน�าร่วมประเมนิและแก้ปัญหา

 4. จากการประเมินผลโครงงานคนดีที่หนองบ่อ นักเรียนเกิดความรักและสามัคคี มีความ 

รับผิดชอบในหน้าที่ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนได้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ต่อยอด 

โครงงานคนดทีี่หนองบ่อออกสูช่มุชน เพื่อสร้างให้นกัเรยีนเป็นผู้มจีติอาสาบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม

  4.1 ทุกๆ วันส�าคัญทางพุทธศาสนาครูและนักเรียนร่วมกันไปท�าบุญที่วัดและบ�าเพ็ญ

ประโยชน์จติอาสา ท�าความสะอาดบรเิวณวดัและชมุชน ท�าให้นกัเรยีนเกดิความผกูพนักบัวดัไปท�าบญุ

มากขึ้นและมีจิตอาสาไปช่วยเก็บกวาดขยะ ล้างห้องน�้า ปลูกดอกไม้และต้นไม้ที่วัดในวันหยุดหรือ 

หลงัเลกิเรยีนที่ตนเองว่าง

  4.2 นักเรียนร่วมกันดูแลความสะอาดชุมชน โดยการไม่ทิ้งขยะเรี่ยราดเมื่อเห็นขยะทุกคน

ช่วยกนัเกบ็ในระหว่างเดนิแถวมาโรงเรยีนและเดนิกลบับ้าน รวมถงึการใช้ชวีติที่บ้านและในชมุชน และ

ปลูกฝังให้นกัเรยีนสร้างขยะให้น้อยที่สดุในชวีติประจ�าวนัและผดิชอบในขยะที่อยู่ในมอืของตนเอง

  4.3 ชั่วโมงลูกเสือเนตรนารี ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาให้นักเรียนร่วมกันบ�าเพ็ญประโยชน์

ต่อชมุชน

 5. จดักจิกรรมส่งเสรมิความสามคัค ีจติอาสา เชญิชมุชนเข้ามามสี่วนร่วม เช่นกจิกรรมปลูก

ต้นไม้ กจิกรรมท�าความสะอาดหมู่บ้านและวดั 

ผลการด�าเนินงาน 

 1. กจิกรรมครูและนกัเรยีนร่วมกนัท�าความสะอาดบรเิวณโรงเรยีน ท�าให้นกัเรยีนเกดิความรกั

และสามัคคีมีความรับผิดชอบร่วมกัน มีความสุขเวลาท�างานร่วมกัน เพราะครูคือตัวอย่างและเป็น 

ก�าลงัใจที่ส�าคญัของนกัเรยีน

 2. การประเมินผลโครงการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล ซึ่งจะท�าให้นักเรียนมี 

ความรบัผดิชอบในการกระท�าของตนเองและผลที่จะเกดิขึ้นกบัส่วนรวม 

 3. กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชนท์ี่วดัและชมุชน ท�าให้นกัเรยีนมคีวามสามคัค ีจติอาสา ช่วยเหลอื

สังคมเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลชุมชน นักเรียนมีความรักในชุมชนชนของตนเอง เข้า 

วดัท�าบญุมากขึ้น

 4. กจิกรรมไม่สร้างไม่เพิ่มขยะ ท�าให้นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนัในการทิ้งขยะซึ่งมผีลต่อ

สิ่งแวดล้อม

 5. กจิกรรมส่งเสรมิความสามคัครีะหว่างโรงเรยีน วดั และชมุชน ท�าให้เกดิการท�างานอย่างมี

ส่วนร่วม เกดิการอาศยัช่วยเหลอืพึ่งพาซึ่งกนัและกนัท�าให้ชมุชนมคีวามเข้มแขง็และยั่งยนื
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โรงเรียนบ้านดอนข่า  อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงงาน “การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานสรรค์สร้างคนดี”

 โรงเรยีนบ้านดอนข่ามแีหล่งเรยีนรูท้ั้งในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีนที่หลากหลาย โดยจดัเป็นฐาน

การเรยีนรู้ขึ้น 10 ฐาน ได้แก่ ฐานฟักข้าว สวนป่า 5 ชั้น สวนมะนาว แปลงเกษตรปลอดสารพษิ การ

เลี้ยงสัตว์ สวนสมุนไพร วัดบ้านดอนข่า โรงคัดแยกขยะ ห้องพอเพียง และห้องโครงงาน เพื่อเป็น 

แหล่งเรยีนรู้ส�าหรบัจดัการเรยีนการสอนบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ และกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน

ขึ้น โดยน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง และเน้นการส่งเสริมคุณธรรม 

อัตลักษณ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ทุกฐานการเรียนรู้มีการถอดบทเรียน 

2-3-4-3 ได้แก่ 2 เงื่อนไข (ความรู้ + คณุธรรม) 3 กระบวนการ (พอประมาณ มเีหตผุล มภีูมคิุ้มกนัที่ดี

ในตวั) 4 มติ ิ(ด้านวตัถ ุสงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม) และ 3 ศาสตร์ (ศาสตร์พระราชา ศาสตร์

ภูมปิัญญา และศาสตร์สากล) ซึ่งมวีธิดี�าเนนิการ ดงันี้

 1. ด้านบริหารสถานศึกษา ก�าหนดเป็นนโยบายโดยร่วมกันวิเคราะห์บริบทโรงเรียน จุดแข็ง 

จดุอ่อน จดุพฒันาอย่างรอบด้าน แล้วน�ามาก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ภารกจิ จดัท�าแผนปฏบิตักิาร

บรหิารงานวชิาการ งานงบประมาณ งานบรหิารบคุคล งานบรหิารทั่วไป และชมุชนสมัพนัธ์ โดยน�า

หลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา เน้นการบริหารทรัพยากรตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง การมสีว่นรว่ม รูร้กัสามคัค ีประหยดั เรยีบง่าย ประโยชน์สูงสดุ โดยครู นกัเรยีน 

ผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะ 

ความดใีห้ผู้เรยีนเป็นคนเก่งที่มคีณุภาพ 

 2. ด้านการจดัหลกัสูตรการเรยีนการสอน

  1) ครูศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารหลักสูตร กระบวนการขับเคลื่อนโรงเรียน

คณุธรรม การน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตั ิฯลฯ และสนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้

ทกุคนมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการขบัเคลื่อนโรงเรยีนคณุธรรม

  2) ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัวเิคราะห์ความต้องการของผูเ้รยีนเพื่อบรูณาการเนื้อหาตามความ

สนใจโดยใช้ฐานการเรยีนรูท้ี่ก�าหนดขึ้นเป็นแหล่งเรยีนรู้บูรณาการสู่ 8 สาระ และ 1 กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน

  3) ครอูอกแบบกระบวนการจดัการเรยีนเรยีนรู้และจดักจิกรรมการเรยีนการสอนบรูณาการ

สาระการเรียนรู ้ 8 สาระตามหลักสูตรแกนกลางฯ หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพและ 

ความต้องการ ดังนี้ (1) ก�าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ชั้นปี (2) จัดท�าหน่วย/แผนการจัดการเรียนรู ้

(3) จดักจิกรรมการเรยีนรู้ (4) จดัท�าสื่อ/แหล่งเรยีนรู้ (5) จดัท�าเครื่องวดัผล/ประเมนิผล

  4) จดักจิกรรมส่งเสรมิที่บรูณาการหลกัคณุธรรม จรยิธรรมกบัการด�าเนนิการแบบสอดแทรก 

หรอืการถอดบทเรยีนความส�าเรจ็ โดยใช้ฐานการเรยีนรู้ที่ก�าหนดขึ้นเป็นแหล่งเรยีนรู้ ได้แก่   
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   (1) กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานคุณธรรม แล้วให้ผู้เรียนถอดบทเรียน 

เชื่อมโยง 2 เงื่อนไข(ความรู้+คณุธรรม) 3 กระบวนการ (พอประมาณ มเีหตผุล มภีูมคิุ้มกนัที่ดใีนตวั) 

4 มติ ิ(ด้านวตัถ ุสงัคม สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม) 

   (2) กจิกรรมการเรยีนการสอนบูรณาการการวจิยั 10 ขั้นตอน สอดแทรกหลกัคณุธรรม 

จรยิธรรม หน้าที่พลเมอืงในทกุขั้นตอนของการจดัการเรยีนรู้

   (3) กิจกรรมหน้าเสาธง เช่น การอ่านพระราชด�ารัส แล้ววิเคราะห์ร่วมกัน เกี่ยวกับ 

เป้าหมาย ใจความส�าคญั หรอืกระบวนการเกี่ยวกบัคณุธรรม จรยิธรรม ที่สอดแทรกอยูใ่นพระราชด�ารสั

ที่อ่าน กจิกรรมยิ้มไหว้ทกัทาย เป็นต้น

 3. ด้านการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ได้แก่ กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรม

เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยการต่อยอดหรือพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่

สอดคล้องกับภูมิสังคมของผู้เรียน มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมระหว่างท�ากิจกรรม การถอด 

บทเรียนหลังการท�ากิจกรรม เช่น หลังการน�านักเรียนไปร่วมกิจกรรมวันส�าคัญที่วัด เมื่อเสร็จสิ้น

กระบวนการครแูละนกัเรยีนจะร่วมกนัวเิคราะห์คณุธรรมจรยิธรรมที่เกดิขึ้น ได้แก่ การประหยดั/การออม 

การพึ่งตนเองในการผลิต เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ฝึกการท�างานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ 

แบ่งปัน รกัษาสมดลุของธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สบืสานประเพณวีฒันธรรมของชมุชน ปฏบิตัติาม

ค�าสอนทางศาสนา กจิกรรมด้านจติอาสา เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมกีารพฒันานกัเรยีนแกนน�าขบัเคลื่อน

คณุธรรมในโรงเรยีน โดยการให้ความรู้ มอบหมายให้เป็นวทิยากรประจ�าฐานการเรยีนรู้

 4. ประเมนิผลการด�าเนนิการ โดยการจดัวงสนทนาสะท้อนผล (AAR) ร่วมกนัอย่างน้อยเดอืน

ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ครไูด้เล่าความส�าเรจ็เกี่ยวกบัการขบัเคลื่อนคณุธรรมอตัลกัษณ์ของตนเองแลกเปลี่ยน

กบัเพื่อน และร่วมกนัหาแนวทางพฒันาต่อยอดให้เกดิผลตามเป้าหมายที่วางไว้ อกีทั้งยงัเป็นการสร้าง

ความเชื่อมั่นให้ครูมั่นใจในการจดักจิกรรม และปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการสอนของตนเอง  

  5. น�าผลการประเมนิมาพฒันาต่อยอดให้เกดิการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมที่ยั่งยนื

  6. สรปุผลการด�าเนนิงานร่วมกนัทั้งครู นกัเรยีน ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง

  7. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนและหน่วยงานอื่น เช่น การจดันทิรรศการเผยแพร่ผลงาน เป็น

วทิยากรอบรมขยายผล เป็นพี่เลี้ยงพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

 จากการบูรณาการคณุธรรมจรยิธรรมไปในการเรยีนการสอนดงักล่าว สามารถตอบโจทย์ตาม

ที่หลักสูตรได้ก�าหนดไว้ชัดเจนว่า “การจัดการเรียนการสอนต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม” 

ทั้งนี้เพราะนกัเรยีนโรงเรยีนบ้านดอนข่านอกจากจะมคีวามรูแ้ล้วต้องมคีณุธรรมจรยิธรรมตามคณุธรรม

อตัลกัษณ์ที่ก�าหนด ตลอดจนคณุธรรมและค่านยิมที่พงึประสงค์ตามหลกัสูตรสถานศกึษาอกีด้วย 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนบ้านดอนข่า  อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงงาน “วิถีคุณธรรม น�าสู่ความพอเพียง”

 “วถิคีณุธรรม น�าสู่ความพอเพยีง” เป็นกลไกการขบัเคลื่อนที่ส�าคญัที่น้อมน�าหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นหลกัคดิในการจดัท�าโครงงานคณุธรรมและกจิกรรมต่างๆ ในโรงเรยีน เพื่อบ่มเพาะ

ผู้เรียนให้เกิดคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างยั่งยืนและสามารถขยายผลการด�าเนินการสู่สถานศึกษาต่างๆ 

สร้างความรูค้วามเข้าใจกระบวนการท�าโครงงานคณุธรรมให้ครูและนกัเรยีนแกนน�าสามารถน�าไปปฏบิตัิ

ในโรงเรียนของตนเองได้ และเป็นเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้กับทุกองค์กร หน่วยงานที่

สนใจ ซึ่งมวีธิกีารด�าเนนิการ ดงันี้

  1. การเตรียมความพร้อม

 ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชนมีความตระหนัก เห็นความส�าคัญของการพัฒนาคุณธรรม

นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการด�าเนนิการเพื่อพฒันาคณุธรรมอตัลกัษณ์ของผูเ้รยีน 

ร่วมมอืกนัจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจดัการเรยีนรู้ และมกีจิกรรมหลากหลายกระตุ้นบรรยากาศที่

ส่งเสรมิการเรยีนรู้ของผู้เรยีน 

  2. การจัดระบบการเรียนรู้ โดยการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมอัตลักษณ์เข้าไปใน

กระบวนการจดัการเรยีนรู ้และมกีารประเมนิผลหลากหลายรปูแบบให้ผูเ้รยีนทราบความก้าวหน้าของตน 

กระบวนการจดัการเรยีนรู้ที่ด�าเนนิการ มดีงันี้

  2.1 มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 มกีารบูรณาการคณุธรรมอตัลกัษณ์และหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในทกุกลุ่มสาระ เน้น

การถอดบทเรยีนตามหลกั 2 เงื่อนไข 3 ห่วง 4 มติ ิ3 ศาสตร์

  2.2 มกีารจดัการเรยีนการสอนบูรณาการการวจิยั (Research Based Learning) เป็นการวจิยั

ชมุชนด้วยกระบวนการ 10 ขั้นตอน สอดแทรกคณุธรรม บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมอืงด ีวถิพีอเพยีง

ในทกุขั้นตอนของการเรยีนรู้

  2.3 มกีารจดัการเรยีนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ทกุวนัศกุร์ 

เวลา15.00-16.00 น. เน้นกระบวนการโครงงานคณุธรรม “ปัญหาที่อยากแก้ ความดทีี่อยากท�า”

  2.4 การจดัการเรยีนการสอนโดยใช้แหล่งเรยีนรูเ้ป็นฐาน (Resource Based Learning) เป็นการ

จดัการเรยีนรูบ้รูณาการโดยใช้แหล่งเรยีนรูท้ั้งในและนอกโรงเรยีนเป็นพื้นที่ในการลงมอืปฏบิตัจิรงิ และ

ปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรมสอดแทรกในกจิกรรม 

  2.5 นเิทศตดิตามการด�าเนนิงานการจดัการเรยีนการสอน และก�าหนดการแลกเปลี่ยนทกุ

วนัพฤหสับด ีเพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหค้ร ูนกัเรยีน และชมุชน อกีทั้งร่วมช่วยกนัหาทางพฒันากจิกรรม

ให้ดขีึ้น
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   3. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร

    3.1 มกีารจดักจิกรรมนกัเรยีนที่สอดแทรกบูรณาการคณุธรรมอตัลกัษณ์ และค่านยิมที่

พงึประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลาง ได้แก่ กจิกรรมแนะแนว กจิกรรมนกัเรยีน และกจิกรรมเพื่อสงัคม

และสาธารณประโยชน์ ซึ่งทุกภาคเรียนจะจัดค่าย “วิถีคุณธรรม น�าสู่ความพอเพียง” ภาคเรียนละ 

1 ครั้งเพื่อให้ผูเ้รยีนได้สรปุความรู ้ความเข้าใจ รายงานความก้าวหน้าการด�าเนนิงานด้านคณุธรรมของ

ตนเอง

    3.2 มีการพัฒนาครูและบุคลากร โดยกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้ครู มีกระบวนการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้วง PLC ของครู ส่งเสรมิให้ครูเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้ สนบัสนนุการเรยีนรู้ของ

ครูโดยศกึษาดูงานเพิ่มเตมิ และร่วมฉลองความส�าเรจ็ 

ผลการด�าเนินงาน

      1) นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรม 

อัตลักษณ์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร/ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ/มีทักษะสังคม/ 

วถิชีวีติที่พอเพยีงบนพื้นฐานบรบิทชมุชน

     2) นกัเรยีนพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นในทกุมติขิองสงัคมไทย และการอยู่

ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุในอาเซยีน

2.1 มติด้ิานวตัถ ุ: นกัเรยีนมวีนิยัและทกัษะการใช้ทรพัยากรอย่างประหยดัและ

คุ้มค่า 

2.2 มติดิ้านสงัคม : นกัเรยีนมนีสิยัใฝ่รู้ใฝ่เรยีน มกีระบวนการคดิวเิคราะห์ คดิ

สงัเคราะห์ มหีลกัเหตผุล มคีณุธรรม จรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยั รบัผดิชอบ 

มจีติสาธารณะ มคีวามสขุในการเรยีน มกีารวางแผนการท�างาน มภีาวะ

ผู้น�า กล้าคดิ กล้าแสดงออก ดูแลสขุภาพตนเองได้

2.3 มติดิ้านสิ่งแวดล้อม : นกัเรยีนเหน็คณุค่าและร่วมอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อมและ

ทรพัยากรธรรมชาติ

2.4 มิติด้านวัฒนธรรม : นักเรียนมีความรัก หวงแหนบ้านเกิด ประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่น ยึดหลักค�าสอนของศาสนา และหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

   1. มีวาระการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรมก�าหนดในแผนงานโครงการของโรงเรียน ผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องทกุคนตระหนกั รบัรู้และขบัเคลื่อนร่วมกนั
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   2. ผู้บรหิาร ครู นกัเรยีน และชมุชน มเีป้าหมายที่ชดัเจนในการพฒันาคณุธรรมนกัเรยีน 

โดยจดัให้มเีวทแีลกเปลี่ยน/จดันทิรรศการ /PLC อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง เพื่อรกัษาเจตนารมณ์

ในการขบัเคลื่อนให้ต่อเนื่อง

   3. การศกึษาดูงานโรงเรยีนต้นแบบ มกีารเตมิพลงัการเรยีนรู้เป็นระยะตามความเหมาะสม

   4. มกีารขยายผลการด�าเนนิงานสู่สถานศกึษา องค์กร หน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างเครอืข่าย

โรงเรยีนคณุธรรมและพฒันาครูให้มคีวามตระหนกั เชี่ยวชาญในการขบัเคลื่อน

โรงเรียนบ้านดอนข่า  อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงงาน “การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน” 

 กระบวนการวจิยั 10 ขั้นตอน เป็นการจดัการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิผู้เรยีนให้เกดิคณุธรรมอตัลกัษณ์

ที่เด่นชดัมาก นกัเรยีนจะต้องส�ารวจชมุชนของตนเอง เพื่อเลอืกศกึษาเรื่องราวที่มอียูใ่นชมุชนอย่างเป็น

ขั้นตอน โดยการเรยีนรู้จากผู้รู้หรอืภูมปิัญญาท้องถิ่น มกีารสร้างเครื่องมอื ลงมอืปฏบิตั ิแล้วน�าข้อมูล

มาเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ จนสามารถเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนได้ ในแต่ละปีผู้ปกครองจะเฝ้ารอ 

วันเปิดโลกวิจัยเพื่อดูความก้าวหน้าของบุตรหลาน หลังกิจกรรมมีการท�า PLC เพื่อถอดบทเรียน 

การด�าเนนิการร่วมกนัระหว่างครู นกัเรยีน และผู้ปกครอง

 กระบวนการจดัการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการวจิยั 10 ขั้นตอนเพื่อเสรมิสร้างคณุธรรมอตัลกัษณ์ 

ด�าเนนิการดงันี้

 1. การเตรียมความพร้อม

   1.1 ผู้บริหาร เป็นต้นแบบและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร/พัฒนาความรู้ของตนเองเรื่อง

กระบวนการเรยีนรู้/ใช้หลกัการบรหิารแบบมสี่วนร่วม

   1.2 ครู สร้างความเข้าใจร่วมกนั/พฒันาความรู้ (ศกึษาด้วยตนเอง /อบรม/ดูงาน/วง PLC/

เรยีนรู้จากปราชญ์ ภูมปิัญญา) เกี่ยวกบักระบวนการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจดัการเรยีนการสอน

แบบวจิยั ฯลฯ

   1.3 นกัเรยีน จดัระบบดแูลช่วยเหลอื รูจ้กันกัเรยีนเป็นรายบคุคล/ดแูลด้านร่างกาย (อาหาร/

สขุภาพอนามยั) /และด้านจติใจ

   1.4 ชมุชน ประชมุชี้แจง สร้างความเข้าใจ ขอความช่วยเหลอื สนบัสนนุ และการมส่ีวนร่วม

ในการจดัการเรยีนรู้
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   1.5 ด้านสภาพแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของโรงเรยีน และชมุชนอย่างคุ้มค่า พฒันา

ปรบัปรงุแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ จดัหาสื่อ วสัดอุปุกรณ์ให้พร้อม รวมถงึระบบสารสนเทศเพื่อ

การศกึษาที่ทนัสมยั รวดเรว็

 2. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย 10 ขั้นตอน

  2.1 ออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรู้บูรณาการการวจิยั โดยจดัท�าปฏทินิบูรณาการการ

วจิยั ดงันี้ 

   (1) ก�าหนดเวลาเรยีนทกุวนัพฤหสับด ีเวลา 13.00-15.30 น.

   (2) ก�าหนดเนื้อหา/กิจกรรมย่อย โดยระบุสื่อ/แหล่งเรียนรู้ ก�าหนดสาระการเรียนรู้ 

มาตรฐานตวัชี้วดั

   (3) ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ขั้นน�า ขั้นสอน ขั้นสรปุ ขั้นประเมนิผล 

   (4) ก�าหนดภาระงาน/ชิ้นงาน 

  2.2 จดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามปฏทินิบรูณาการวจิยั 10 ขั้นตอน และมกีจิกรรมการสะท้อน

ผล (AAR) ระหว่างครูกบัเดก็ และครูกบัครู ซึ่งการเรยีนรู้แบบวจิยั 10 ขั้นตอน มดีงันี้

   ขั้นที่ 1 เรียนรู้เรื่องใกล้ตัวเพื่อจุดประกายการเรียนรู้ มีทักษะการท�างานเป็นกลุ่ม 

การออกส�ารวจชมุชนฯลฯ

   ขั้นที่ 2 วเิคราะห์ จ�าแนกและเลอืกเรื่อง ใช้กระบวนการกลุ่มเลอืกเรื่องที่ส�ารวจมาเป็น

ข้อมูลของห้องเรยีน

   ขั้นที่ 3 ยอ้นรอยกระบวนการ เป็นการพจิารณาทบทวนเรื่องที่เลอืก วเิคราะห์ที่มาตาม

เกณฑ์การเลอืก

   ขั้นที่ 4 พัฒนาโจทย์วิจัย เป็นการคิดไตร่ตรองหาความส�าคัญข้อสงสัย ก�าหนด

วตัถปุระสงค์ และตั้งชื่อเรื่อง

   ขั้นที่ 5 ตั้งค�าถามย่อย เป็นการตั้งค�าถาม พฒันาค�าถาม จดักลุ่ม เรยีงล�าดบัความ

ส�าคญัของค�าถาม

   ขั้นที่ 6 สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล เป็นการน�าค�าถามทุกค�าถามมาค้นหาวิธีการหา 

ค�าตอบ จดัท�าเครื่องมอืและปฏทินิแผนกจิกรรม และน�าเสนอเครื่องมอื ให้ครแูละเพื่อนๆ ร่วมกนัสะท้อน

ความคดิเหน็

   ขั้นที่ 7 เกบ็ข้อมูล ด�าเนนิการเกบ็ข้อมูล/ก่อนการทดลอง ตามแผนงาน โดยใช้วงจร

เดมมิ่ง (PDCA)
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   ขั้นที่ 8 วเิคราะห์และตรวจสอบ น�าข้อมูลที่ได้มาวเิคราะห์ ตรวจสอบและอภปิรายผล

   ขั้นที่ 9 การน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ จัดเวทีน�าเสนอผลงานต่อสาธารณชน หรือน�า

ความรู้ไปใช้ในชวีติประจ�าวนั

   ขั้นที่ 10 สรปุและรายงานผล โดยการจดัท�ารายงานโครงการ

 3. จัดท�าเครื่องมือวัดผล/ประเมินผล โดยใช้วเิคราะห์ผลที่เกดิกบัผู้เรยีน 4 ด้าน คอื ด้าน 

พทุธศิกึษาพสิยั ด้านจรยิศกึษา (คณุธรรมอตัลกัษณ์) ด้านหตัถศกึษา และด้านพลศกึษา

 4. ประเมินผลการด�าเนินการ โดยการจัดวงสนทนาสะท้อนผล (AAR) ร่วมกันสัปดาห์ละ 

1 ครั้ง ทกุวนัพฤหสับด ีเวลา 15.30-16.30 น. เพื่อให้ครูได้เล่าความส�าเรจ็เกี่ยวกบัการจดักจิกรรมและ

ถอดบทเรยีนคณุธรรมอตัลกัษณ์ที่เกดิขึ้นในแต่ละครั้งแลกเปลี่ยนกบัเพื่อน  

 5. น�าผลการประเมินมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาทุกด้านอย่างยั่งยืน

 6. สรปุผลการด�าเนนิงานร่วมกนัทัง้ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชมุชน และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง

 7. เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนและหน่วยงานอื่น เช่น การจดันทิรรศการเผยแพร่ผลงาน 

การเผยแพร่ผ่านสื่อเวป็ไซต์ เป็นต้น 

   จากผลการด�าเนินงานโดยใช้กิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ด ี

ควบคู่ไปกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นในระดับมาก นักเรียนมีทักษะการคิด การ

วางแผน และการปฏบิตังิานอย่างเป็นระบบด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัการเรยีนรู้แบบ Active Learning 

อย่างชดัเจน 

 

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ  อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

โครงงาน “สะอาดทุกพื้นที่ ท�าดีตามพ่อสอน”

 โรงเรยีนเป็นสถานที่ที่ทกุคนใช้ร่วมกนั ทั้งใช้ในกจิกรรมการจดัการเรยีนการสอน ใช้ในกจิกรรม

ของชมุชน ทั้งประเพณท้ีองถิ่น และการประชมุ ประชาคมต่างๆ ท�าให้ต้องปรบัปรงุ เปลี่ยนแปลง สภาพ

แวดล้อม ภูมทิศัน์ และการรกัษาความสะอาดให้สวยงามอยู่เสมอ โดยผู้มบีทบาทส�าคญันกัเรยีน จะ

ต้องมีความตระหนัก ความรับผิดชอบอยู่เสมอ ในการท�าหน้าที่ดูแลเขตรับผิดชอบ ทั้งการท�าความ

สะอาด และดูแลต้นไม้ไม่ว่าจะเป็น ห้องน�้า ห้องส้วม โรงอาหาร สนามเดก็เล่น สวนหย่อมและอื่นๆ 

นกัเรยีนต้องรูจ้กัหน้าที่ มคีวามซื่อสตัย์ มวีนิยั มคีวามพอเพยีง และมจีติอาสา จงึเกดิโครงงาน สะอาด

ทกุพื้นที่ ท�าดตีามพ่อสอน ขึ้นโดยมกีจิกรรมส�าคญัคอื กจิกรรมเขตส ีกจิกรรม ปปช.น้อย กจิกรรมค่าย

คณุธรรม
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 กจิกรรมเขตส ีเป็นกจิกรรมที่แบ่งหน้าที่ ที่รบัผดิชอบให้กบัทกุๆ คน ในโรงเรยีน ที่ต้องด�าเนนิ

กจิกรรมการรกัษาความสะอาด การรดน�้าต้นไม้ การเกบ็เศษขยะ เพื่อสร้างความตระหนกั ให้เกดิขึ้น

กบันกัเรยีน สร้างวนิยัให้กบัตนเอง ที่จะต้องรบัผดิชอบ และชื่นชมในเขตสขีองตนเองโดยมขีั้นตอนที่

ด�าเนนิการคอื

 1. แบ่งนกัเรยีนออกเป็น 5 กลุ่ม โดยให้นกัเรยีนแต่ละชั้น นบั 1-5 แล้วจดักลุ่มตามเลขที่นั่ง 

และครูกจ็ะก�าหนดสญัลกัษณ์ให้โดยใช้สเีป็นสญัลกัษณ์บรเิวณที่รบัผดิชอบ

 2. ครูก�าหนดว่าสีไหนจะรับผิดชอบบริเวณไหน โดยคณะครูได้ประชุมและก�าหนดเขตสี 

รบัผดิชอบร่วมกนัและแจ้งให้นกัเรยีนรบัทราบเขตสทีี่ต้องรบัผดิชอบ

 3. ในแต่ละเขตสจีะใช้ธงส ี เป็นสญัลกัษณ์ของตนเองไปปักไว้บรเิวณที่ตวัเองรบัผดิชอบ เพื่อ

แสดงให้รู้ว่าเป็นเขตของตนเอง

 4. ในแต่ละวนัก่อนมาเข้าแถว นกัเรยีนจะต้องไปเข้าแถวในเขตสขีองตนเองรอสญัญาณเสยีง

ระฆงัให้มาเข้าแถวและเมื่อเสยีงระฆงัดงัขึ้นหวัหน้ากจ็ะพาลูกน้องเดนิมาเข้าแถวพร้อมถอืธงมาด้วย

 5. เมื่อมาถึงบริเวณหน้าเสาธงก็จะน�าธงมาปักไว้ และเมื่อกิจกรรมหน้าเสาธงด�าเนินการไป

คณะกรรมการตรวจเขตรับผิดชอบจะมาสรุปผลและครูเวรก็จะมาก�ากับหากสีไหนสะอาดก็จะได้ปักธง

ไว้และสไีหนไม่สะอาดกต็้องน�าธงกลบัไปไว้บรเิวณเขตสขีองตนเอง

 6. ในแต่ละสิ้นเดอืนกจ็ะมกีารสรปุ ผู้บรหิารจะสรปุทกุๆ สิ้นเดอืนว่าเขตไหนสะอาดที่สดุ และ

สะอาดบ่อยที่สดุ พร้อมให้รางวลั

 กิจกรรม ปปช.น้อย เป็นกิจกรรมที่สร้างภาวะผู้น�า สร้างผู้ตามที่ดี มีความซื่อสัตย์ไม่คดโกง 

ไม่ว่าจะโกงในรูปแบบใดๆ และโตขึ้นมาจะไม่โกงโดยมขีั้นตอนคอืคดัเลอืกนกัเรยีนจาก ป4 - 6 ห้องละ 

5 คนเพื่อมาเป็น ผูน้�า คอืมาเป็นคณะกรรมการ ปปช.น้อยเป็นแกนน�า เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบ ตดิตาม

การท�างานของเพื่อนๆและสรปุผลการท�างานของเขตส ีผลการท�างานในกจิกรรมต่างๆ กลุม่นี้ท�าหน้าที่

ตรวจสอบ ตดิตาม สอดส่องดูแลตลอดทั้งความประพฤต ิและพฤตกิรรมของเพื่อนๆและจะมาสรปุผล

การตดิตามและตรวจสอบทกุๆสิ้นเดอืนให้ครูผู้รบัผดิชอบฟัง

 กจิกรรมค่ายคณุธรรม เป็นกจิกรรมที่สร้างให้ผู้เรยีนส�านกึด ีส�านกึชั่ว กตญัญูกตเวท ีมคีวาม

ละอายแก่ใจที่จะท�าผดิ และเกรงกลวัต่อบาป มกีารเข้าค่ายคณุธรรม ในรูปแบบค่ายธรรมะ และขยาย

ผลค่ายธรรมะให้กบัโรงเรยีนอื่นในรปูแบบคณุธรรมที่มเีป้าหมาย โดยโรงเรยีนจะก�าหนดช่วงเวลาในการ

เข้าค่าย ประมาณช่วงเข้าพรรษา และจะท�าทกุวนัพระโดยน�านกัเรยีนตั้งแต่ชั้นอนบุาลถงึ ป.6 เข้าวดั

ฟังธรรมในวนัพระใหญ่ ส่วนวนัพระเลก็กจ็ะจดักจิกรรมค่ายธรรมะให้นกัเรยีนในโรงเรยีนโดยท�าเป็นฐาน

การเรยีนรู้ โดยแบ่งนกัเรยีนออกเป็น 4 กลุ่ม 4 ฐาน เช่นฐานความซื่อสตัย์ ฐานความมวีนิยั ฐานความ

พอเพียง และฐานจิตอาสา ในแต่ละฐานก็จะมีครูรับผิดชอบ เรียนฐานการเรียนรู้ในวันนั้น และก็จะ

หมุนเวียนกันไปทุกวันพระจนครบ 4 ฐาน และในแต่ละฐานก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนท�าเช่น 



90

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฐานจติอาสา กจ็ะพานกัเรยีนไปท�าความสะอาดบรเิวณวดั และรอบๆหมู่บ้าน ทกุกจิกรรมที่ท�าเพื่อที่

จะสร้างคนดใีห้กบัสงัคม ภายใต้เทคนคิ 4ร. 2ส. คอื ร่วมคดิ /ร่วมวางแผน /ร่วมประเมนิ/และร่วมชื่นชม 

2 ส.คอื สร้างความสามคัคแีละสร้างคนดเีข้าสู่สงัคม

 ผลการท�ากิจกรรมดังกล่าวมานี้ ท�าให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการประพฤติตนให้เหมาะสม

ตามหน้าที่ สอดคล้องกบัคณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน คอื ซื่อสตัย์ มวีนิยั พอเพยีงและจติอาสา

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ  อ�าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

โครงงาน “ผักอารมณ์ดี วิถีพอเพียง”

 เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนงานคุณธรรมที่โรงเรียนก�าหนดขึ้นที่ด�าเนินการสู่การปฏิบัติ เพื่อ

ให้เกดิผลเป็นรูปธรรม สามารถสงัเกตเหน็ได้ โดยโรงเรยีนได้ก�าหนด รูปแบบ ขั้นตอน และวธิกีาร เพื่อ

ให้เกดิพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ในตวัผูเ้รยีน การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมผ่านขั้นตอนการปฏบิตัใินรปูแบบ

เกษตรพอเพียง เนื่องจากชุมชนที่นักเรียนอยู่อาศัยเป็นชุมชนเกษตรกรรม นักเรียนจะเห็นผู้ปกครอง

ท�าการเกษตรเป็นวิถีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ในชุมชนโรงเรียนจึงเล็งเห็นความ

ส�าคญัที่จะน�ามาพฒันาตอ่ยอดโดยสอดแทรกคณุธรรมให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้ผ่านกระบวนการท�างานจงึ

ได้ก�าหนดเป็นโครงงาน “ผกัอารมณ์ด ีวถิพีอเพยีง”ขึ้น โดยมขีั้นตอนและวธิกีารคอื

 1. แสวงหาข้อมูลในชมุชนว่าเขาท�ากจิกรรมอะไรบ้าง มกีารปลูกพชื เลี้ยงสตัว์ ที่โรงเรยีนจะ

พฒันาต่อยอดได้บ้างตลอดจนแสวงหาปราชญ์ชาวบ้านที่จะมาให้ความรู้กบันกัเรยีนและคณะครูได้

 2. น�าข้อมูลที่ได้มาปรกึษาเพื่อระดมความคดิว่าจะเอากจิกรรมอะไรและเขยีนโครงการเพื่อขอ

อนมุตัโิครงการและงบประมาณ

 3. จดัท�าโครงการและด�าเนนิการ “โครงการผกัอารมณ์ด ีวถิพีอเพยีง”

 4. ครแูต่ละคน แต่ละชั้นจะมกีจิกรรมของตนเองเพื่อให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้และสอดแทรกคณุธรรม

ในกจิกรรมนั้นๆเช่น นกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ท�ากจิกรรมเลี้ยงไก่พนัธุ์ไข่ ครูให้นกัเรยีนได้ฝึกการ

ให้อาหารไก่ ให้น�้าไก่ ท�าความสะอาดเล้าไก่ เกบ็ไข่ ขายไข่ น�าไข่ไปส่งแม่ค้า หรอืท�าอาหารกลางวนั 

โดยครูได้สอดแทรกคณุธรรมเป้าหมายให้นกัเรยีนได้ท�าซ�้าๆ ทกุวนัจนเกดิเป็นนสิยั เช่น นกัเรยีนมหีน้า

ที่รบัผดิชอบ มจีติอาสาในการท�างาน แบ่งเวรกนัท�างานกลุ่มที่ 1 ท�าวนัจนัทร์, องัคาร,พธุ และกลุ่มที่ 

2. ท�า วนัพฤหสับด ีศกุร์ เสาร์ และอาทติย์ และจะมกีารสบัเปลี่ยนกนัไป นกัเรยีนจะต้องมคีวามซื่อสตัย์

ในการขายไข่ เกบ็ไข่ได้กี่ฟองขายได้กี่บาท ลงบญัช ีรายรบัรายจ่าย ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4, 5 ปลูกผกั

บุ้งจนี ผกักะหล�่า และอื่นๆ นกัเรยีนจะต้องมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ มจีติอาสาในการท�าแปลงเกษตร 

ท�าการปลูกผกั รดน�้าผกั ตลอดจนการเกบ็ผกัขาย ครูจะต้องมกีารสงัเกตพฤตกิรรมนกัเรยีนแต่ละคน
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ว่า เป็นอย่างไร พฤติกรรมเหมาะสมหรือไม่ แม้แต่วันหยุดนักเรียนก็จะต้องมารับผิดชอบหน้าที่ของ

ตนเอง หล่อหลอมพฤตกิรรมให้นกัเรยีน

 5. จดัท�าผงัมโนทศัน์โดยนกัเรยีนเขยีนผงัมโนทศัน์ที่นกัเรยีนได้จากการจดักจิกรรมเชื่อมโยงกบั

คณุธรรมเป้าหมาย เช่น ความซื่อสตัย์ นกัเรยีนมคีวามซื่อสตัย์อย่างไร ขโมยไข่ ขโมยผกัหรอืไม่ ขโมย

เงนิหรอืไม่ ขายได้กี่บาท ลงบญัชหีรอืไม่

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของโครงงานผักอารมณ์ดี วิถีพอเพียง 

 ทุกคนในโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ได้ร่วมกันประชุมก�าหนดนโยบายและ 

ข้อปฏิบัติร่วมกันในการที่จะด�าเนินโครงงาน โดยเราก�าหนดกิจกรรมปลูกผักเป็นเครื่องมือในการเรียน

รูแ้ละปลูกฝังพฤตกิรรมที่พงึประสงคใ์หก้บันกัเรยีนเพื่อมุง่สู่คณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน ทั้งยงัแก้ไข

และลดพฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ควบคู่กนัไป

 หลังจากได้ด�าเนินโครงงานผักอารมณ์ดี วิถีพอเพียงแล้ว นอกจากโรงเรียนได้มีผลผลิต 

ผักสะอาดปลอดสารพิษไว้รับประทานในโครงการอาหารกลางวันและยังส่งขายตลาดในท้องถิ่นแล้ว 

สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู- นักเรียนในทางที่ดีขึ้น เช่น ครู-นักเรียนมา

โรงเรียนแต่เช้า เพราะมีงานต้องรับผิดชอบในการดูแลรดน�้าผัก นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

ซื่อสตัย์ไม่โกหก ประหยดัอดออม ฯลฯ ที่ส�าคญัทกุคนท�างานด้วยความสขุ สนกุสนาน จงึเป็นที่มาของ

ชื่อโครงงานผกัอารมณ์ด ีวถิพีอเพยีง 

 ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งคือนักเรียนได้น�าไปใช้ปฏิบัติที่บ้านเหมือนกับที่เขาอยู่ที่โรงเรียนท�าให้

ได้รบัค�าชื่นชมจากผู้ปกครองจากการที่ครูไปเยี่ยมบ้านนกัเรยีน

 สรปุความส�าเรจ็ของโครงงานนี้เกดิจากพลงัของทกุคน และแบบอย่างที่ด ีโดยเฉพาะผู้น�าเป็น

ปัจจยัผลกัดนัให้คณุธรรมในองค์กรสมัฤทธิ์ผล

 

โรงเรียนบ้านอ�าปึล  อ�าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

โครงงาน “คุณธรรมน�าอาชีพ”

วิธีการด�าเนินงาน

 1. ขั้นสร้างความตระหนัก

 ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เพื่อก�าหนดคุณธรรมเป้าหมายและระบุ

พฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวก ของผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน ซึ่งจะเรยีกรวมว่าคณุธรรมอตัลกัษณ์ โดยจ�าแนกตาม

กลุ่มเป้าหมายผู้บรหิาร ครู และนกัเรยีน
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 2. สร้างแกนน�า 

 แบ่งหน้าที่ความรบัผดิชอบออกเป็น ผู้ประสานงาน ครูแกนน�า ครูคณุธรรม นกัเรยีนแกนน�า 

เพื่อวางแผนการขบัเคลื่อนร่วมกนั 

 3. พัฒนาสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

 มกีารบรูณาการคณุธรรม จรยิธรรมในห้องเรยีน โดยจดัท�าโครงงานคณุธรรมในระดบัห้องเรยีน 

โดยมขีั้นตอนดงันี้ 

  3.1 ขั้นจดัท�าโครงงาน โดยด�าเนนิการตามขั้นตอนดงันี้ (1) วเิคราะห์ปัญหา (2) วเิคราะห์

ปัญหา (3) จดัล�าดบัความส�าคญัของปัญหา (4) วเิคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา (5) ก�าหนดเป้าหมาย

ของการแก้ปัญหา (6) ก�าหนดชื่อโครงงาน (7) ก�าหนดวธิกีารแก้ไขปัญหา (8) ก�าหนดหลกัธรรมในการ

แก้ไขปัญหา (9) การเชื่อมโยงไปสู่คณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน (10) ก�าหนดวธิกีารวดัและประเมนิ

ผล (11) จดัท�าเป็นโครงงานคณุธรรม และได้โครงงานมาทั้งหมด 10 โครงงาน ดงันี้

    1. กจิกรรมท�าน�้ายาเอนกประสงค์

   2. กจิกรรมการท�าพวงกญุแจจากลูกปัด

   3. กจิกรรมการปลูกผกัสวนครวัเพื่ออาหารกลางวนั

   4. กจิกรรมการท�าขนมไทย/ขนมอบ

   5. กจิกรรมการเลี้ยงปลาดกุ

   6. กจิกรรมการปลูกกล้วยเพื่อเพิ่มรายได้

   7. กจิกรรมการท�าไม้กวาดทางมะพร้าว

   8. กจิกรรมชมุนมุ เช่น ชมุนมุดนตรไีทย ,งานประดษิฐ์ – งานฝีมอื เป็นต้น

   9. กจิกรรมแนะแนวการศกึษาต่อ 

   10. กจิกรรมน�้าหมกัชวีภาพเพื่อการเกษตร

  3.2 นเิทศตดิตาม โรงเรยีนมกีารจดักจิกรรมให้นกัเรยีนน�าเสนอโครงงานคณุธรรมในกจิกรรม

หน้าเสาธง และมกีารให้ค�าชมเชย ยกย่อง และเสนอแนะเพิ่มเตมิจากครทูี่ปรกึษา นอกจากนั้นยงัมกีาร

นเิทศตดิตามอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง โดยคณะนเิทศอาสาจากมลูนธิยิวุสถริคณุเพื่อตดิตามความ

ก้าวหน้าของโครงงานคณุธรรมและผู้บรหิารและครูแกนน�าภายในโรงเรยีนอย่างสม�่าเสมอ

  3.3 สรุปโครงงาน มีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมแต่ละชั้นเรียน

ก่อนสิ้นปีการศกึษาและสรปุผลการจดัท�าโครงงานเป็นรูปเล่ม 
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โรงเรียนบ้านอ�าปึล  อ�าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

โครงงาน “ดอกไม้หลากสี ความดีหลากหลาย”

ปัญหาและสาเหตุ

 นกัเรยีนไทยในโลกสงัคมปัจจบุนันี้มปัีญหาต่างๆมากมาย ที่จะท�าให้นกัเรยีนเกดิความหลงผดิ 

ท�าในสิ่งที่ไม่พึงไม่ควร และยิ่งนักเรียนขาดความอบอุ่นจากครอบครัวหรือไม่มีผู้ปกครองดูแลอบรม 

สั่งสอน ให้ค�าแนะน�า ท�าให้ขาดที่พึ่งทางใจ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตทุี่อาจท�าให้เกดิปัญหา

ต่างๆตามมาอีกมากมาย โรงเรียนจึงต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะดูแล คอยชี้แนะแนวทางชีวิตอันดีงามให้

อย่างสม�่าเสมอ แก่นกัเรยีน เพื่อให้มทีกัษะชวีติที่เขม็แขง็ ถูกต้อง สามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวาม

สขุ

สู่แนวทางแก้ไข “เปิดใจน�าไปสู่...ความดี”

 โรงเรียนสร้างกิจกรรมในการเปิดใจให้นักเรียนทุกคนยอมรับซึ่งกันและเห็นคุณค่าในตัวเอง 

(เรากเ็ป็นคนดไีด้) เชดิชคูนดยีิ่งกว่าคนเก่ง โดยท�ากจิกรรมทกุวนัศกุร์ตอนเช้าก่อนไหว้พระสวดมนต์ โดย

ให้นักเรียนทุกคนจะต้องน�าดอกไม้หลากสี หลากชนิด แตกต่างขนาด มาคนละดอก เพื่อแทนตัวตน

ของนกัเรยีน มาปักไว้ที่หนา้แจกนัพระพทุธรูปของโรงเรยีน เพื่อให้เกดิความงดงามที่หลากหลาย ครูให้

ค�าชี้แนะ ร่วมค้นหาสิ่งที่มคีณุค่า สิ่งที่เลศิเลอค่านอกเหนอืจากการน้อมไหว้สกัการะเมื่อน�ามาปักไว้ที่

แจกกนัหน้าองค์พระปฏมิา ซึ่งครูชี้น�าให้นกัเรยีนตระหนกั ว่าทกุคนเป็นคนดไีด้ และบูรณาการในการ

จดัการเรยีนรู้ต่างๆได้ต่อเนื่อง และถอืเป็นคตธิรรมในใจ “ทกุคนดไีด้ด้วยใจน�า”

มีต้นแบบให้ศึกษา

 การที่นกัเรยีนไดเ้หน็คณุคา่ความดขีองตนเอง จงึได้รวมกลุม่กนัโดยมคีรูเป็นที่ปรกึษาวางแผน

จัดกิจกรรมการแสดง บนเวที ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง 

คณะครู เพื่อนๆ นกัเรยีนเป็นอย่างด ีนกัเรยีนกลุ่มนี้ได้ร่วมกนัเสนอแนวคดิการจดักจิกรรมภาพยนตร์

สั้นผ่านสื่อออนไลน์บ้าง โดยมีครูที่ปรึกษาโดยร่วมกันเสนอสร้างภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์คุณธรรมใน 

เรื่อง “ปลากระป๋อง” เน้นคณุธรรมด้านความสามคัค ีการตรงต่อเวลา ความรบัผดิชอบ มคีวามอดทน 

เสยีสละและจติสาธารณะ น�าภาพยนตร์เผยแพร่ในโรงเรยีน นอกจากความสนกุสนานแล้ว นกัเรยีนได้

ค้นเปรยีบเทยีบแยกพฤตกิรรมดทีี่ควรปฏบิตัแิละพฤตกิรรมที่ไม่ด ีไม่ควรปฏบิตั ิต่อมาได้น�าไปเผยแพร่

ออนไลน์ ในรูปแบบ YouTube สู่ ผู้ปกครอง ชมุชน โรงเรยีนเครอืข่าย และผู้สนใจที่สามารถน�าไปใช้

เป็นแนวทางพัฒนาคุณธรรมนักเรียน ได้รับความสนใจจากผู้ชมจ�านวนมาก ท�าให้โรงเรียนมีสื่อ
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นวตักรรมตน้แบบคณุธรรมที่มชีวีติเหมาะสมกบัวยั อยู่ในโลกออนไลน์ให้ทั่วโลกได้ชื่นชม เป็นการปลูก

ฝังคุณธรรมด้วยกระบวนการกิจกรรมที่หลากหลายและพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้บูรณาการสู่ห้องเรียน

ได้ 

 การด�าเนนิกจิกรรมโครงงาน เพื่อให้บรรลคุณุธรรมเป้าหมาย เป็นคนด ีมคีณุธรรม โดยมลี�าดบั

โครงงานที่มีกิจกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน กิจกรรมที่หลากหลายผสมผสานของดอกไม้หลากสี โดยมีครู

เป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ผลที่ได้จากกจิกรรม ท�ากจิกรรมที่สะกดิใจ ให้เกดิแรงจูงใจ แรงบนัดาลใจ 

ในการร่วมสร้างนวตักรรมที่มชีวีติ เช่นการแสดงบนเวท ีพฒันาสูก่ารสร้างภาพยนตร์สั้น เผยแพร่เป็นต้น

แบบการส่งเสรมิคณุธรรม สูก่ารปฏบิตัเิป็นพฤตกิรรมที่ด ีโดยครดูแูลพฒันานกัเรยีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ให้เกดิความยั่งยนื อย่าหยดุ อย่าท้อ อย่าคดิว่าเป็นภาระ แล้วเรากจ็ะได้เดก็ด ีคนด ีสงัคมด ี

สรุปผล

 จากที่โรงเรียนได้ด�าเนินโครงงานคุณธรรม “ดอกไม้หลากสี ความดีหลากหลาย” พบว่า 

นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น มีเหตุมีผล มีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถรู้เท่าทันและปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ของตนเองได้ และที่ส�าคญั คอืนกัเรยีนรกัโรงเรยีน รกัคณุครู และครูรกัเดก็ 

ชุมชน ผู้ปกครองเชื่อมั่น ศรัทธาโรงเรียนมากขึ้น สมดังพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช พระราชทานหลกัการ 3 ประการ ในเรื่องครูและนกัเรยีน “ครูรกัเดก็ 

และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน�้าใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กที่

เรยีนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรยีนช้ากว่า ให้ครจูดักจิกรรมให้นกัเรยีนท�าร่วมกนั เพื่อให้เหน็คณุค่าของความ

สามคัค”ี 

โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว  อ�าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล�าภู

โครงงาน “คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีร่วมกันท�า” 

 เนื่องด้วยโรงเรยีนมปีัญหาเกี่ยวกบัคณุธรรมของนกัเรยีนในด้านต่างๆ มากมาย ซึ่งโรงเรยีนได้

ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลายแต่ก็ไม่ยั่งยืน ปัญหาด้านคุณธรรมนักเรียนจึงเกิดเรื่อย

มาเป็นเวลานาน พอนานวันเข้าชุมชนเริ่มขาดความเชื่อมั่นกับทางโรงเรียน เพราะลูกหลานเขามี

พฤตกิรรมที่ไม่ด ีจงึเป็นโจทย์ใหญ่ให้โรงเรยีนต้องแก้ไขปัญหาพฤตกิรรมด้านคณุธรรมของนกัเรยีนโดย

ด่วน ซึ่งเป็นช่วงที่มูลนธิยิวุสถริคณุเข้ามาช่วยเหลอืโรงเรยีนพอด ีโดยโรงเรยีนได้ด�าเนนิการดงันี้
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 1. ก�าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 1. ความรบัผดิชอบ 2. ความมวีนิยั 3. จติสาธารณะ

 2. ใช้การมีส่วนร่วม โดยประชมุคณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง ชมุชน นกัเรยีน พระ

ภกิษ ุเพื่อปรกึษาหารอื เปิดใจรบัฟัง และสะท้อนปัญหาที่เกดิขึ้นอย่างตรงไปตรงมา และก�าหนดแผนการ

ท�าโครงงาน แต่งตั้งและแบ่งหน้าที่ผู้รบัผดิชอบ 

 3. เข้ากระบวนการการขับเคลื่อน

  เมื่อโรงเรียนรู้ตนเองแล้วว่า โรงเรียนมีจุดอ่อน จุดแข็ง อย่างไรแล้ว จึงก�าหนดคุณธรรม 

เป้าหมายในการพัฒนา และจัดท�าเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียน ที่เรียกว่า 

ยทุธศาสตร์ “บนัไดสามขั้นแห่งความส�าเรจ็” หรอื บนัได 3 พ ดงันี้ ขั้นพร้อม ขั้นเผยแพร่ และขั้น 

พรเีมี่ยม โดยแต่ละขั้นของยทุธศาสตร์จะด�าเนนิการโดยใช้กลยทุธ์ เรยีกว่า “กลยทุธ์กล้าไม้ 5 ข้อ ” 

ดงันี้

 ยุทธศาสตร์ขั้นพร้อม คือ เตรียมความพร้อมของโรงเรียนให้ยั่งยืนด้านคุณธรรม คือท�าให้

นกัเรยีน เป็นคนด ี“ คดิด ีพดูด ีท�าด ี” ใช้กลยทุธ์ 2 ขั้นคอื ขั้นปลูกฝัง คอื ขั้นปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรม

ให้เกดิขึ้น ก�าหนดให้ชดัเจนว่าเราจะปลูกฝังคณุธรรมด้านใด และขั้นฟูมฝัก คอื ขั้นที่ต้องสร้างความ

ตระหนกัและคอยกระตุน้ ให้เกดิการด�าเนนิการ เพราะเป็นช่วงที่ต้องเกดิความขดัแย้งทางด้านพฤตกิรรม

ของนกัเรยีน ซึ่งขั้นนี้ถอืว่าเป็นขั้นที่ส�าคญัที่สดุ จะส�าเรจ็หรอืไม่ส�าเรจ็กอ็ยู่ที่ขั้นนี้ 

 ยุทธศาสตร์ขั้นเผยแพร่ คอื ขั้นขยายการด�าเนนิงานสร้างเครอืข่ายคณุธรรม ในระดบัต่างๆ 

ใช้กลยทุธ์ 2 ขั้นคอื ขั้นเฝ้ามอง คอื ขั้นตดิตามพฤตกิรรมของนกัเรยีนที่ยงัไม่พงึประสงค์ ให้มพีฤตกิรรม

ที่พงึประสงค์ให้ได้ ขั้นใฝ่หา คอื ขั้นเหน็ความเรยีบร้อยและพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนกัเรยีนเกอืบ

ทั้งหมด ขั้นนี้ต้องยกย่อง เชดิชูคนที่ประพฤตดิแีละให้ก�าลงัใจคนที่ก�าลงัปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม

 ยุทธศาสตร์ขั้นพรีเมี่ยม คอื ขั้นเป็นต้นแบบการเรยีนรู้ด้านคณุธรรมใช้ 1 กลยทุธ์ คอื ขั้น 

ดั่งฝัน คือขั้นที่นักเรียนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม ขั้นนี้จะต้องคงความยั่งยืนให้ได้ เคล็ดลับ

ของยทุธศาสตร์และกลยทุธ์นี้คอื การเอาใจใส่ และความต่อเนื่อง เมื่อยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ในการ

ท�างานถกูก�าหนดแลว้ ด�าเนนิตอ่ไปสูก่จิกรรม ซึ่งมกีจิกรรมแยกออกเป็น 4 ด้านดงันี้ ด้านวชิาการ โดย

การจดัค่ายคณุธรรม “เดก็ดสีร้างได้” ด้านกจิกรรมฝึกอาชพี โครงงานฝึกอาชพี โดยมกีารสอดแทรก

คณุธรรมที่เกี่ยวข้อง ด้านโครงงานคณุธรรม ได้แบ่งนกัเรยีนออกเป็น 9 กลุม่ ซึ่งเรยีกว่าหมู่บ้านคณุธรรม 

ดงันี้ เพชรรตัน์ ทบัทมิ มรกต ไพรนิ บษุราคมั โกเมน มกุดาหาร เพทาย และไพฑูรย์ ด�าเนนิโครงงาน

คณุธรรมของตนเองในแต่ละบ้านทกุวนั ด้านกจิกรรมลูกเสอืและชมุนมุ มกีารจดัค่ายลูกเสอืคณุธรรม

ทั้งลกูเสอืส�ารองและสามญัทกุปี และมชีมุนมุสร้างภาพยนตร์สั้นเพื่อเป็นต้นแบบในการเป็นคนดอีกีด้วย 
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 4. ย�้าเตือนและประเมินผล 

 ในการด�าเนนิการอะไรกแ็ล้วแต่ การตรวจสอบ ย�้าเตอืน และการประเมนิผล เป็นสิ่งที่ส�าคญั 

ยิ่งด้วยเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในใจคนด้วยแล้ว เป็นสิ่งที่ยากยิ่งเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว 

ฉะนั้นโรงเรยีนจงึก�าหนด การประเมนิผลการด�าเนนิการขบัเคลื่อนด้านคณุธรรม โดยใช้เทคนคิที่มมีา

แต่โบราณและเพิ่มระดับความมีมนุษยธรรมในจิตใจให้สูงขึ้นตามล�าดับ เทคนิคการประเมินนี้เรียกว่า

เทคนคิ “โคเทยีมเกวยีน” ม ี5 ระยะ ดงันั้น ขั้นที่ 1 ขั้นสั่ง ต้องคอยบอก คอยสั่งทกุวนั ขั้นที่ 2 ขั้นฝึก 

ต้องคอยกระตุน้ ขั้นที่ 3 ขั้นเคยชนิ ปฏบิตั/ิด�าเนนิกจิกรรมด้วยตนเอง ขั้นที่ 4 ขั้นจติส�านกึ ขั้นนี้นกัเรยีน

ทุกคนปฏิบัติ/ด�าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง เป็นอัตโนมัติ ขั้นที่ 5 ขั้นนิสัย ปฏิบัติ/ด�าเนินกิจกรรม 

ด้วยตนเองและแนะน�าบคุคลอื่นเพื่อให้เกดิความตระหนกัในการปฏบิตัตินตามคณุธรรม จรยิธรรมได้ 

 5. ปรับปรุงตนหากมีปัญหา

 เมื่อเราท�าโครงงานคณุธรรม หากโครงงานคณุธรรมเกดิปัญหา ไม่ประสบผลส�าเรจ็เรากจ็ะแก้

ปัญหาโดยใช้โมเดลที่เรยีกว่า “GUNGKAEW Method” เป็นแนวทางในการทบทวน คอื 

 G - Goal คอืการก�าหนดเป้าหมายคณุธรรมที่จะพฒันา 

 U - Understand คอื การสร้างความเข้าใจร่วมกนั 

 N - Network คอื เครอืข่ายการด�าเนนิงาน G - Grouping คอื การท�างานเป็นกลุ่ม เป็นทมีงาน 

 K -Knowledge คอื องค์ความรู้ด้านคณุธรรม A - Activity คอื การลงมอืท�า ปฏบิตัติามแผน 

 E- Evaluationคอื การประเมนิผล W - Warrant คอื การประกนัคณุภาพการด�าเนนิการ 

 6. พ่ึงพาและแลกเปลี่ยน โดยมีการนิเทศติดตามภายในของโรงเรียน จะด�าเนินภายใต้ 

วธิกีาร 3 ป ดงันี้

 คือ พบปะ โดยครูและคณะกรรมการประจ�าบ้านจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในทุกวันอังคาร 

แลกเปลี่ยน จะมแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้ให้ข้อคดิในการด�าเนนิงานของแต่ละหมู่บ้าน ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 

เปิดบ้าน คณะครู ชมุชน จะร่วมนเิทศการด�าเนนิงานด้านคณุธรรม ปีการศกึษาละ 1 ครั้ง

 7. ได้โรงเรียนคุณธรรม

 ผลการด�าเนนิการพบว่า สามารถปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของนกัเรยีนได้ 9 พฤตกิรรมบ่งชี้ เช่น 

การถอดรองเท้าให้เป็นระเบยีบ การแต่งกาย การเดนิเป็นแถว การตรงต่อเวลา เป็นไปตามคณุธรรม

เป้าหมายนอกจากนั้นยังเกิดนวัตกรรมในการด�าเนินการด้านคุณธรรม เกิดคุณธรรมทุกพื้นที่ ความดี

ทั้งโรงเรยีน
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โครงงาน “วิถีพอเพียง : ธรรมชาติมีคุณค่า พัฒนาคุณธรรม”

 โรงเรียนบ้านกุดผึ้งเป็นสถานศึกษาที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้สวยงาม ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม 

นกัเรยีนส่วนใหญจ่ะอยูก่บัธรรมชาต ิท�าให้เกดิความใกล้ชดิกบัธรรมชาต ิอกีทั้งโรงเรยีนบ้านกดุผึ้งเป็น

โรงเรยีนกองทนุการศกึษา รุ่นที่ 3 เข้าร่วมปีการศกึษา 2557 โดยได้น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช รชักาลที่ 9 มาใช้ในการจดัการเรยีน

การสอน ท�าให้นักเรียนทุกคนมองเห็นความส�าคัญของธรรมชาติ และทรัพยากรที่มีอยู่มากมายใน 

ท้องถิ่น ทางโรงเรยีนจงึได้จดัโครงงานคณุธรรมที่น�าวสัดจุากธรรมชาตแิละการเรยีนรูค้วามพอเพยีงที่มี

ในท้องถิ่นและโรงเรยีนมาประยกุต์ให้เกดิกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่ส่งเสรมิให้นกัเรยีน มกีารพฒันาคณุธรรม

ที่พงึประสงค์ เชื่อมโยงกบัวถิชีวีติในชมุชน โดยให้ชมุชนเข้ามามสี่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานและ

คณุธรรมที่พงึประสงค์ให้เกดิกบัผูเ้รยีน โดยใช้กจิกรรมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างชมุชนกบัโรงเรยีน 

คอื กจิกรรม 3 ส : ส�านกึ ส่วนร่วม ส�าเรจ็

กระบวนการด�าเนินการ

 ส. 1 ส�านึก : การสร้างความตระหนัก ปลูกจิตส�านึก

 โรงเรยีนบ้านกดุผึ้งมต้ีนไม้และทรพัยากรในท้องถิ่นมากมาย ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น

อย่างคุม้ค่า ท�าให้เกดิมเีศษใบไม้ เศษกิ่งไม้ เศษหอยเชอร์รี่ ท�าให้เกดิเป็นเศษขยะที่ไร้ประโยชน์นกัเรยีน
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จงึคดิท�าโครงงานที่จะประดษิฐ์และสร้างสรรค์ผลงานและชิ้นงานเป็นของตนเอง และอกีทั้งทางชมุชน

มอีาชพีเกษตรกรรมแต่นกัเรยีนบางคนยงัไม่รู้วธิกีารปลูกพชืผกัปลอดสารพษิ ท�าปุ๋ยอนิทรยี์ การเพาะ

เหด็นางฟ้าและดูแลผลผลติไม่เป็น เพื่อเป็นการอนรุกัษ์ธรรมชาต ิให้นกัเรยีนรกัในท้องถิ่น นกัเรยีนจงึ

ได้สร้างความตระหนกัว่าจะท�าอย่างไรให้ธรรมชาตทิี่เราใกล้ชดิอยู่ทกุวนั จะอยูคู่ก่บัเราและเราสามารถ

น�าวัสดุจากธรรมชาติมาสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง ท�าให้นักเรียนมีคุณธรรม ในการรักธรรมชาติ มีความ

กตญัญ ูมคีวามใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน มคีวามประหยดั ไม่ใช้จ่ายฟุม่เฟ่ือย และมนี�้าใจต่อเพื่อนนกัเรยีนและชมุชน 

 ส.2 ส่วนร่วม : ทุกฝ่ายเข้ามามีบทบาท

 นกัเรยีนได้มกีารระดมความคดิว่าจะสร้างสรรค์ผลงานจากอะไร โดยแบ่งเป็นกลุม่ๆ ละประมาณ 

5-10 คน ตามความสนใจของนกัเรยีน ซึ่งจะมคีรูคอยให้ค�าปรกึษา โดยมองรอบๆ ชมุชนว่ามทีรพัยากร

อะไรบ้าง น�ามาอภิปราย และออกแบบว่ากลุ่มไหนจะท�าอะไร จะเรียนในช่วงเวลา 14.00 น ทุกวัน 

ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้รับความร่วมมือจากครูในการให้ค�าปรึกษา และผู้ปกครองเป็นวิทยากรภายนอก 

และดแูลกจิกรรมที่นกัเรยีนด�าเนนิการ เช่น การประดษิฐ์แจกนัหอยเชอร์รี่ การประดษิฐ์เครื่องนวดจาก

ทางตาล การเพาะเหด็นางฟ้า การปลูกผกัปลอดสารพษิ การท�าปุ๋ยอนิทรยี์ การประดษิฐ์โคมไฟจาก 

กิ่งไม้ เป็นต้น จากการท�ากิจกรรมท�าให้นักเรียน เปลี่ยนพฤติกรรม เป็นคนที่มีความอุตสาหะ 

ความขยัน มีความรับผิดชอบ ความกตัญญูต่อธรรมชาติ และชุมชน มีจิตอาสา มีน�้าใจช่วยเหลือ 

ซึ่งกนัและกนั และชมุชนกบัทางโรงเรยีนมวีถิชีวีติที่ดกีบัธรรมชาต ิ

 ส.3 ส�าเร็จ : ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 หลังจากทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ธรรมชาติและ

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนท�าให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ 

พงึประสงค์มากขึ้น เรยีนรูใ้นสิ่งที่ตนเองต้องการ และชมุชนมคีวามพงึพอใจ มคีวามเข้าใจ ในการจดัการ

เรยีนการสอน ที่สอนปฏบิตัแิฝงคณุธรรมที่ดใีห้ตดิตวันกัเรยีน จนได้เข้าร่วมแข่งขนัทกัษะศลิปหตัถกรรม

นักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 66 ที่จังหวัดหนองคาย คือ โครงงานวิทยาศาสตร์ 

เครื่องนวดผ่อนคลายจากทางตาล และการประดิษฐ์แจกันจากหอยเชอร์รี่ อีกทั้งเห็ดนางฟ้าก็เป็นที่

ต้องการของชุมชน ผักปลอดสารพิษสามารถน�ามาประกอบอาหารกลางวัน และ นักเรียนทุกคนก็ม ี

รายได้ โดยฝากในกจิกรรมรกัการออมทกุคน 

ผลที่เกิดขึ้น

 นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ประหยัดเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง โดยน�าเศษวัสดุมา

ประดษิฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลให้เกดิอาชพีในท้องถิ่น และนอกจากนี้กย็งัมคีวามรบัผดิชอบ มี

น�้าใจช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั และส่งเสรมิชมุชนให้มวีถิชีวีติที่ดกีบัธรรมชาติ
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โครงงาน “ฝึกจิต เจริญปัญญา พัฒนาคุณธรรม”

 โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาตามพระราชด�าริ เป็นโรงเรียนคุณธรรม 

แต่นักเรียนบางกลุ่มยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในเรื่องการไม่ส�ารวม การเข้าที่ประชุมหรือร่วม

กจิกรรมที่ทางโรงเรยีนจดั ท�าให้กจิกรรมต่างๆ เกดิความวุ่นวาย ครูจงึสอบถามนกัเรยีนถงึพฤตกิรรม

เหล่านั้น จึงให้คณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดท�าโครงงาน เพื่อฝึกจิต ฝึกสมาธินักเรียน พัฒนา

คณุธรรมให้นกัเรยีนมพีฤตกิรรมที่ดขีึ้นทกุคน เช่น การเงยีบส�ารวม มสีมาธใินการท�ากจิกรรม ใจจดจ่อ 

มีความสุภาพ มีน�้าใจ มีสัมมาคารวะ มีความอดทนอดกลั้น ใฝ่เรียนรู้ เป็นต้น อีกทั้งโรงเรียน 

บ้านกดุผึ้งชมุชนนบัถอืศาสนาพทุธ และชอบเข้าร่วมกจิกรรมกบัทางวดั สถานศกึษาอยู่ใกล้วดั จงึเป็น

ผลดทีี่จะพฒันาคณุธรรมโดยอาศยัความร่วมมอืระหว่าง บ้าน วดัและโรงเรยีน

กระบวนการด�าเนินการ

 การจะพัฒนาด้านจิตใจนักเรียนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลา และความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องจงึจะท�าให้ผลบรรลตุามเป้าหมาย ทางโรงเรยีนบ้านกดุผึ้ง จะมคีณะกรรมการสภานกัเรยีนที่

ช่วยกันดูแลกิจกรรมของนักเรียนช่วยครูอีกทาง กระบวนการด�าเนินการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 

มากมายที่จะช่วยให้นกัเรยีนฝึกสมาธ ิและมปีัญญาในการเรยีนรู้ ดงันี้

 1. คณะกรรมการสภานักเรียนจะท�ากิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าทุกวัน สวดมนต์ไหว้พระ 

กล่าวทกัทายรบัไหว้ก่อนเข้าห้องเรยีน

 2. นกัเรยีนนั่งสมาธก่ิอนเข้าห้องเรยีน โดยจะแยกตามระดบัช่วงชั้น แบ่งเป็น อนบุาล ช่วงชั้นที่ 1 

ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยจะนั่งสมาธิที่หน้าห้องเรียนในแต่ละช่วงชั้น ประมาณ 5-10 นาท ี

โดยจะเปิดเพลงประกอบเบา ขณะที่นั่งสมาธแิละให้นั่งนิ่งประมาณ 2 นาท ีจากนั้นกจ็ะเดนิเข้าเรยีน

ตามปกติ

 3. ตอนกลางวนั ก่อนเข้าห้องเรยีนช่วงบ่าย คณะกรรมการสภานกัเรยีนจะเปิดสญัญาณเป็น

เพลงมาร์ชโรงเรียนเรียกนักเรียนรวมพร้อมกันที่หน้าอาคารเรียน ซึ่งเป็นที่ร่วมจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

โดยนกัเรยีนทกุคนต้องมารวมตวักนัที่นี้ (ยกเว้นอนบุาล) หลงัจากเปิดเพลงมาร์ชโรงเรยีนจบ นกัเรยีน

ทกุคนจะนั่งกบัพื้นเป็นทีๆ่  ตามที่จดัไว้ ต่อจากนั้นกจ็ะเปิดเพลงลมหายใจเข้า-ออก 1 รอบ พร้อมกบัให้

นกัเรยีนหลบัตาท�าท่าประกอบ หลงัจากจบเพลงกน็ั่งสมาธ ินั่งเงยีบประมาณ 2 นาทจีากนั้น กจ็ะเดนิ

แถวเข้าเรยีนภาคบ่าย เป็นกจิวตัรประจ�าวนั
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 4. กิจกรรมที่จัดประจ�าในวันศุกร์ คือ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ โดยครูและนักเรียนแต่ง 

ชดุขาวจดักจิกรรมในช่วงเวลา 15.00 น.ทกุวนั บางครั้งจะนมินต์พระมาเทศน์ที่โรงเรยีน หรอืโรงเรยีน

ไปร่วมฟังเทศน์ที่วดั ตามความเหมาะสม 

 5. การท�ากิจกรรมในชั่วโมงเรียนครูผู้สอนจะหากิจกรรมที่ฝึกสมาธิให้นักเรียนได้ปฏิบัติ เช่น 

การอ่านหนงัสอื การเล่านทิาน การประดษิฐ์วสัด ุเป็นต้น ซึ่งการนั่งสมาธคิรูจะน�าไปใช้ในห้องเรยีนหาก

นกัเรยีนส่งเสยีงดงัเกนิไป หรอืกจิกรรมมคีวามวุ่นวาย

 6. กจิกรรมปฏบิตัธิรรมจ�าศลี ชมุชนและโรงเรยีนบ้านกดุผึ้งมคีวามศรทัธาในพระพทุธศาสนา 

น�านักเรียนร่วมบรรพชาสามเณร และปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และมีโครงการส่งเสริม

นกัเรยีนให้มคีวามรกัและเลื่อมใส ในพระพทุธศาสนาเข้าวดัปฏบิตัธิรรม ถอืศลี 8 ซึ่งกจิกรรมการท�าบญุ 

ใส่บาตรระหว่างโรงเรยีนและชมุชน

 7. การเข้าร่วมกจิกรรมกบัชมุชน เช่น วนัส�าคญัทางพทุธศาสนา การร่วมงาน ผลการปฏบิตัิ

กจิกรรมฝึกจติ นั่งสมาธ ิท�าให้นกัเรยีนเป็นคนที่มคีวามสภุาพอ่อนโยน ด้วยกจิกรรมย�้า ซ�้าทวนทกุวนั 

และชมุชนมคีวามพงึพอใจ ในพฤตกิรรมนกัเรยีนที่ดขีึ้นและยงัส่งผลให้มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น 

และเป็นแนวทางการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีบัชมุชน ที่ท�าให้นกัเรยีนมพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์มากขึ้น 

ส�ารวม สภุาพ มคีวามอดทน รู้จกัการรอคอย ท�าตนเป็นผู้น�า ผู้ตามที่ด ี

 

โรงเรียนบ้านขุนหาญ  อ�าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงงาน “ขุนหาญรับประทานเยี่ยม”

 นักเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่เดินแถวไปรับประทานอาหารไม่เป็นระเบียบ ไม่ล้างมือก่อน 

รบัประทานอาหาร แซงควิและพูดคยุกนัในขณะรบัประทานอาหาร ไม่มมีารยาทในการรบัประทานอาหาร 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านขุนหาญจึงได้เล็งเห็นความส�าคัญในการฝึกมารยาทในการรับประทานอาหาร เพื่อ

ให้นกัเรยีนม ีมารยาทในการอยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างมรีะเบยีบวนิยั ถูกสขุลกัษณะ ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ส่งผลให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย จิตใจร่าเริงแจ่มใส 

อยู่ในสงัคมได้ อย่างมคีวามสขุจงึได้ท�าโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพฒันานกัเรยีนโดยใช้ชื่อโครงงาน 

“ขนุหาญรบัประทานเยี่ยม” 

 การด�าเนนิงานตามโครงงานนี้ ใช้กระบวนการ PDCA เป็นพื้นฐาน และมกีจิกรรมที่ส�าคญั ดงันี้

 1. กิจกรรมพี่น้องต้องต่อคิว 

   1) นกัเรยีนทกุชั้นเดนิแถวจากห้องเรยีนอย่างเป็นระเบยีบ



101

   2) นกัเรยีนแต่ละชั้นมาต่อควิล้างมอืก่อนเข้าไปยงัโรงอาหาร

   3) นกัเรยีนเข้าควิรบัอาหารจากแม่ครวัตามล�าดบัชั้นที่มาก่อนหลงั

  โดยในช่วงแรกๆ ของการด�าเนนิงานโครงงานจะมนีกัเรยีนแกนน�า และครแูกนน�า (ครปูระจ�า

ชั้น) คอยก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเริ่มตั้งแถวหน้าชั้นเรียน การเดินแถว การเข้าคิวล้างมือ 

การเข้าควิรบัอาหาร จนกระทั่งเข้าประจ�าโต๊ะอาหาร

   2. กิจกรรมหนูจ๋าข้าวแพงนะ

   1) เมื่อมาถึงโรงอาหาร นักเรียนคนใดที่น�าข้าวมาในปริมาณมาก และคิดว่าจะรับ

ประทานข้าว ไม่หมด จะต้องน�าข้าวมาเทใส่ไว้ในภาชนะที่แกนน�าได้เตรยีมไว้ 

   2) ข้าวที่เหลอืจากการน�ามาเทของนกัเรยีนมปีรมิาณที่มาก แกนน�าจะน�าไปตากให้แห้ง

แล้วเกบ็ไว้เป็นอาหารปลาและสตัว์เลี้ยงในศูนย์การเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงของทางโรงเรยีน 

    3) นกัเรยีนแกนน�าจะคอยก�ากบั ดแูล การรกัษาความสะอาดของโต๊ะอาหารของแต่ละ

ชั้นเรยีน หลงัจากรบัประทานอาหารเสรจ็ เพื่อไม่ให้มเีศษอาหารตกค้างเลอะเทอะ

    3. กิจกรรมโภชนาการดีมีประโยชน์

    นกัเรยีนแกนน�าออกมาวเิคราะห์สารอาหารที่ได้รบัในแต่ละวนั ให้ความรูเ้รื่องสารอาหาร

ที่นกัเรยีนจะได้รบั ก่อนรบัประทานอาหาร และการใช้ช้อนกลางในการรบัประทานอาหาร

  4.  กิจกรรมขุนหาญรับประทานพร้อม

     เมื่อนกัเรยีนทกุชั้นเรยีนพร้อมที่จะรบัประทานอาหารแล้ว นกัเรยีนแกนน�าจะเริ่มด�าเนนิ

การเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับประทานอาหารโดยการปรบมือตามขั้นตอน และกล่าวขอบคุณ

อาหารโดยพร้อมเพรยีงกนั จากนั้นกร็บัประทานอาหารพร้อมกนัอย่างเงยีบๆ
 

  จากการด�าเนนิงานมผีลที่เกดิขึ้นกบันกัเรยีน ดงันี้

  1. นกัเรยีนร้อยละ 90 มรีะเบยีบวนิยั มมีารยาทในการรบัประทานอาหาร

  2. นกัเรยีนร้อยละ 90 มสีขุอนามยัที่ดแีละเหน็คณุค่าของอาหาร

  3. นกัเรยีนร้อยละ 90 มคีวามพอด ีพอประมาณในการน�าอาหารมารบัประทาน

ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. นักเรียน 

 นกัเรยีนมพีฤตกิรรมในการรบัประทานอาหารที่พงึประสงค์ในเพิ่มขึ้น และกลุม่นกัเรยีนแกนน�า 

มีความเข้มแข็ง ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและขั้นตอน มีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนและเป็นตัวอย่างที่ดี

ให้กบันกัเรยีนคนอื่นๆ ได้



102

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 2. ครูและบุคลากร

  • ครูมคีวามตระหนกัในหน้าที่ของตนเอง มเีป้าหมายที่ชดัเจน มคีวามกระตอืรอืร้นในการ

ท�างาน

  • ครเูข้าใจแนวทางในการปฏบิตังิานอย่างเป็นขั้นตอนและสามารถน�าไปสู่การปฏบิตัทิี่ชดัเจน

  • ครูมกีารประชมุ สรปุงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางในการปรบัปรงุ พฒันา

 3. ผู้บริหาร

  • ผูบ้รหิารมกีระบวนการในการด�าเนนิกจิกรรม/ โครงงานต่างๆ อย่างเป็นแบบแผน/ขั้นตอน 

  • ผูบ้รหิารมเีครื่องมอืในการตดิตาม ตรวจสอบที่เป็นรปูธรรม สามารถตดิตามได้อย่างทั่วถงึ

  • ผู้บรหิาร ก�ากบั ดูแล และตดิตามอย่างสม�่าเสมอ

  • ผูบ้รหิารเลง็เหน็ความส�าคญัของชมุชน โดยประชาสมัพนัธ์ให้ผูป้กครองและชมุชนได้ทราบ

ถงึการด�าเนนิงานต่างของโรงเรยีน และดงึชมุชนเข้ามามสี่วนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ภายใน

โรงเรยีน

 4. ชุมชน

  • ชุมชนตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการด�าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมของ

โรงเรยีน 

  • ชมุชนให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิงานโครงงานคณุธรรมของโรงเรยีน

   

โรงเรียนบ้านวังมน  อ�าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล�าภู

โครงงาน “คุณธรรมน�าสู่อาชีพ (วัสดุสรรสร้าง น�าทางอาชีพ)”

 โรงเรียนบ้านวังมนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขยะที่เกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และขาด 

ความรบัผดิชอบของนกัเรยีน จงึได้มโีครงงานโรงเรยีนสวยด้วยมอืเรา ท�าให้ปัญหาขยะลดลง บรเิวณ

โรงเรียนโดยรอบสะอาด นักเรียนมีความรับผิดชอบช่วยกันดูแล รักษาตามเขตพื้นที่ได้รับมอบหมาย

เป็นอย่างด ีแต่เนื่องจากมขียะประเภทถงุพลาสตกิที่มาจากขนมและขวดน�้าเป็นจ�านวนมาก ประกอบ

กบับรบิทของหมูบ้่านที่ผูป้กครองส่วนใหญ่มอีาชพีท�าไร่ท�านา หรอืออกไปรบัจ้างท�างานต่างจงัหวดั ด้วย

ค่าใช้จ่ายไม่พอต่อความต้องการ นกัเรยีนจงึต้องอาศยัอยูก่บัปู่ย่า ตายาย หรอืญาตพิี่น้อง ท�าให้นกัเรยีน

จัดท�าโครงงานคุณธรรม น�าสู่อาชีพขึ้นโดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลย ีและกลุม่สาระการเรยีนรูอ้กีหลายกลุม่ นอกจากการใช้เวลาบรูณาการใน

การเรยีนกลุ่มสาระการเรยีนรู้แล้วยงัใช้ในช่วงลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้อกีด้วย 
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วิธีด�าเนินการ

 การบูรณาการการสอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรมในการจดัการเรยีน

 1. เริ่มจากการที่นักเรียนมีแนวคิดในเรื่องของการก�าจัดขยะ ที่ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม และ

สามารถน�าไปสู่อาชพีได้ จงึได้เกดิโครงงานคณุธรรมน�าสู่อาชพี ต่อยอดจากโครงงานโรงเรยีนสวยด้วย

มอืเรา 

 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม จัดท�ากิจกรรมโดยการน�าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆ ที่ท�าให้

เกดิประโยชน์ได้ 

 3. จดักจิกรรมโดยใช้ชั่วโมงสอนกลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี กบัช่วงลดเวลาเรยีน

เพิ่มเวลารู้หลกัการสอดแทรกเรื่องคณุธรรม จรยิธรรม ในชั้นเรยีนให้แก่ผู้เรยีน

  1. ครูอาจารย์ต้องเป็นตวัอย่างที่ดี

  2. สอดแทรกในวชิาและกจิกรรมต่างๆ

  3. สอดแทรกโดยไม่ให้รู้ตวั

 4. สอนหรอืสอดแทรกครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยๆ และต่อเนื่อง เช่นกลุม่สาระการเรยีนรู้คณติศาสตร์ 

นกัเรยีนได้เรยีนรูเ้กี่ยวกบัการการค�านวณค่าใช้จ่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นักเรียนได้เรียนรู้

เกี่ยวกบัเรื่องการก�าจดัขยะ การลดภาวะโลกร้อน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทยได้เรยีนรู้ขั้นตอนการ

จดัท�าโครงงาน กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศนกัเรยีนได้เรยีนรู้เกี่ยวกบัค�าศพัท์ภาษาองักฤษ 

และในโครงงานนี้นักเรียนต้องการน�าพลาสติกเหล่านี้มาท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยนักเรียนเป็นผู้จัด

ท�าโครงงานและมคีรเูป็นที่ปรกึษา ในขั้นตอนแรกเริ่มจากการที่น�าความรู้จากการน�าวสัดเุหลอืใช้มาท�า

ก้านดอกไม้เสยีบธนบตัร และได้น�าขยะบางส่วนที่สามารถขายได้เช่นขวดน�้าพลาสตกิ ขวดแก้ว ไปขาย 

เพื่อน�ามาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการต่อยอดกิจกรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม น�ามาปรับผลิตภัณฑ์ให้ดู

สวยงามและเหมาะแก่การจ�าหน่าย มีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นกิจกรรมการพับเหรียญโปรยทาน 

กจิกรรมก้านดอกไม้เสยีบธนบตัร กจิกรรมการท�าพวงมาลยั ที่ผู้ปกครอง ชมุชนทั่วไปมคีวามจ�าเป็นใน

การใช้เมื่อมกีารจดังานพธิต่ีางๆ เป็นการฝึกทกัษะความรบัผดิชอบ ความอดทน ได้แสดงความกตญัญู

ต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ ทั้งยังได้ฝึกสมาธิ ยังเป็นการสร้างความรักและสามัคคีภายในโรงเรียน 

โดยมพีี่แกนน�าคอยสอนและให้ค�าแนะน�ากบัน้องๆ 

สรุปผล 

 จากการบูรณาการโครงงานคณุธรรมเข้ากบัการจดัการเรยีนการสอน ที่น�าไปสู่การสร้างอาชพี 

ท�าให้นักเรียนได้รับคุณธรรมในหลายด้านเช่น ความมีจิตอาสาพี่สอนน้อง ความอดทนในการท�างาน 

ความเสยีสละเวลา การฝึกสมาธทิ�าให้มใีจจดจ่อกบัสิ่งที่ท�าสามารถเรยีนหนงัสอืได้ดขีึ้น สิ่งส�าคญัคอื
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การเป็นผู้ให้ นักเรียนรู้จักที่จะท�าประโยชน์ให้กับชุมชนโดยไม่หวังผลตอบแทน การรู้จักใช้ชีวิตแบบ 

พอเพยีง การพฒันาต่อยอดไปสู่อาชพีที่ยั่งยนืได้ จากการเรยีนรู้การแสดงออกถงึความกตญัญูต่อบดิา

มารดา ครูอาจารย์ ผู้อาวุโส ชุมชน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ทางโรงเรียนบ้านวังมนได้รับการยอมรับจาก 

ผู้ปกครอง ชุมชน องค์การบริหารส่วนต�าบลที่ได้เห็นผลงานของนักเรียนจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ ให้กบัทางโรงเรยีนอกีด้วย

โรงเรียนบ้านหนองคันนา  อ�าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

โครงงาน “ชีวิตดีมีสุข ด้วยการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน”

 โรงเรยีนบ้านหนองคนันาพบปัญหาพฤตกิรรมที่ขาดความรบัผดิชอบและไม่อดทนของนกัเรยีน

ในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น นกัเรยีนขาดความรบัผดิชอบในเรื่องการส่งงานคณุครู ขาดระเบยีบวนิยั 

ทางโรงเรียนจึงหาวิธีที่จะให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้น ในการมอบหมายงานพิเศษคุณครู

สังเกตว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่ปรับปรุงดีขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความคิดว่า ถ้าเราน�านโยบายการ 

ฝึกอาชพี มาแก้ปัญหาพฤตกิรรมที่ไม่ดขีองนกัเรยีนได้ จะท�าให้นกัเรยีนมวีนิยัและความรบัผดิชอบ ใน

ขณะเดียวกันนักเรียนได้ฝึกอาชีพที่ตนเองรักและมีความถนัด และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ ม ี

รายได้เพิ่ม สร้างความสขุ สร้างชวีติที่ด ีทางโรงเรยีนจงึจดัท�าโครงงานชวีติดมีสีขุ ด้วยการเรยีนรู้สู่อาชพี

ที่ยั่งยนื น�าไปสู่พฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลงท�าให้นกัเรยีนบรรลตุามคณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน และ

น�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

 1. ส�ารวจความต้องการในการฝึกอาชพีส�าหรบันกัเรยีนในระดบัชั้นมธัยมศกึษาตอนต้น

 2. แต่งตั้งคณุครูที่ปรกึษาในแต่ละอาชพี

 3. น�าข้อมูลจากการส�ารวจมาจดัอาชพีให้กบันกัเรยีน

  ในระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 1 ฝึกอาชพีท�าบลอ็กตวัหนอน

  ในระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 2 ท�าพรมเชด็เท้า และเหรยีญโปรยทาน

  ในระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 หญงิท�าบายศร ีชายฝึกอาชพีตดัผมชาย

 4. กลุ่มสนใจศกึษาความรู้ในอาชพีที่ตนเองรกั 

 5. โรงเรยีนสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ในการฝึก และบางส่วนนกัเรยีนเตรยีมมาเอง

 6. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มลงมอืปฏบิตัใินชั่วโมงลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ในวนัองัคารทกุสปัดาห์
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 7. ครูที่ปรกึษาสงัเกตพฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลง

 8. ประชมุสรปุผลการด�าเนนิโครงงาน

ผลจากการด�าเนินโครงการ

 ผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนมีความสุขในการฝึกอาชีพ ยิ้มแย้มแจ่มใสพุดคุยแลกเปลี่ยน

เรยีนรูใ้นการท�างาน และเกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการมวีนิยั การตรงต่อเวลาในการเข้ากลุ่มการ

เรยีนรู้อาชพี และมคีวามรบัผดิชอบในการฝึกปฏบิตัอิาชพีต่างๆ ที่ตนเองสนใจ และยงัมกีารช่วยเหลอื

เพื่อนในกลุ่มการเรียน มีน�้าใจในการช่วยเหลือครู และตลอดจนการมีจิตอาสาในการท�ากิจกรรมร่วม

กบันกัเรยีน นอกจากนี้ นกัเรยีนยงัมคีวามรู้และทกัษะในงานอาชพีต่างๆ ที่เรยีนรู้สามารถน�าไปใช้เป็น

อาชพีในอนาคตได้

โรงเรียนบ้านหนองคันนา  อ�าเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

โครงงาน “ฐานการเรียนรู้คุณธรรมสัญจรตามรอยพระราชด�าริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท�าให้คนหันไปนิยมในเรื่องของ 

วัตถุมากกว่าเรื่องจิตใจส่งผลให้เด็กโรงเรียนบ้านหนองคันนา ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ 

ไม่มีความอดทน ปฏิบัติตัวอย่างประมาท ส่งผลมาถึงเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากปัญหา 

ข้างต้น ด้วยความส�านกึในพระมหากรณุาธคิุณของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 

คณะผู้บรหิาร คณะครู นกัเรยีน ผู้ปกครอง และประชาชน ในเขตบรกิารของโรงเรยีน มคีวามมุ่งมั่นใน

การพัฒนาคุณธรรม นักเรียนประกอบด้วยโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ให้นกัเรยีน โรงเรยีนจงึน�าแหล่งเรยีนรูน้กัเรยีนไปสูก่ารพฒันาคณุธรรมสร้างนวตักรรมโครงงานฐานการ

เรยีนรู้ คณุธรรมสญัจรตามรอยพระราชด�ารปิรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสร้างแกนน�าที่เข้มแขง็ท�าให้

นกัเรยีนบรรลตุามคณุธรรมอตัลักษณ์ของโรงเรยีน และน�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

 1. สร้างแกนน�า ด�าเนนิโครงงานโดยสภานกัเรยีน ร่วมศกึษาปัญหาของนกัเรยีน สรปุปัญหาที่

ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างยั่งยืน น�าปัญหาไปเชื่อมโยงกับฐานการเรียนรู้ต่าง

ของโรงเรยีน 1. ฐานงามอย่างไทย 2. ฐานมะนาวในท่อซเีมนต์ 3. ฐานเปิดประตูสู่อาเซยีน 4. ฐาน

เยาวชนจติอาสา 5. ฐานข้าว 6. ฐานไก่ไข่ 7. ฐานค่านยิมเดก็ไทยท�าได้ 8. ฐานเศรษฐกจิพอเพยีง 9. 

ฐานยางพารา
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 2. แบ่งนกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นตามความถนดัและความพงึพอใจของนกัเรยีน โดย

ครูที่ปรกึษาช่วยดูแลในเรื่องจ�านวนนกัเรยีนในฐานการเรยีนรู้ที่เท่าๆ กนั

 3. นกัเรยีนในแต่ละฐานศกึษาความรู้ในแต่ละฐาน ลงมอืปฏบิตั ิร่วมคดิร่วมแก้ปัญหา จดัท�า

เอกสาร สร้างความตระหนกั เกดิความภาคภมูใิจในผลงานของฐานการเรยีนรูข้องตนเอง มุง่มั่นในการ

พฒันาตนเอง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม สามารถเผยแพร่ผลงานให้ความรู้ กบัผู้เข้าชมอย่างมั่นใจ 

 4. จดัตารางในการศกึษาฐานการเรยีนรู้ให้กบันกัเรยีนในโรงเรยีนและผู้สนใจในการเข้าชม

 5. น�านกัเรยีนเข้าศกึษาตามฐานการเรยีนรู้ตามตาราง นกัเรยีนได้ลงมอืปฏบิตัใินแต่ละฐาน

 6. รวบรวมข้อมูล นเิทศตดิตาม สรปุผลการด�าเนนิงาน

ผลจากการใช้นวัตกรรมฐานการเรียนรู้

 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในด้านความมีวินัย การเข้าเรียนตรงต่อเวลา 

และให้ความร่วมมอืในการปฏบิตักิจิกรรม ในฐานการเรยีนรู้ทั้ง 9 ฐาน ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม และ

ร่วมกนัน�าเสนอผลงานต่อคณะครูและชมุชน นอกจากนี้ยงัเกดิองค์ความรู้ในด้านงานอาชพี ทั้งในด้าน

การเกษตร และการประดษิฐ์โดยใช้วสัดใุนท้องถิ่น เพื่อน�าไปสู่การด�ารงชวีติในปัจจบุนัและอนาคต

โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย  อ�าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

โครงงาน “แท่นทัพไทยหัวใจพอเพียง (มะพร้าวคุณธรรม)”

 แท่นทพัไทยหวัใจพอเพยีง (มะพร้าวคณุธรรม) ตามรอยพระราชด�ารสั ปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงหรอื Sufficiney Economy เป็นปรชัญาที่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 

รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด�ารัสชี้แนะแนวทางในการด�าเนินชีวิตให้แก่พสกนิกร ชาวไทย ตลอดจน 

การพัฒนาและบริหารประเทศมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี จนเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 

พระราชด�ารัสนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน เมื่อพระองค์ทรงเน้นย�้าว่า เศรษฐกิจพอเพียงจะเป็น

แนวทางแก้ไขเพื่อให้ไทยรอดพ้นและสามารถด�ารงอยูไ่ด้อย่างมั่นคงและยั่งยนืภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์

และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ

 หลกัใหญ่ของทฤษฎนีี้ อยู่ที่การให้เดนิทางสายกลาง การค�านงึถงึความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการ

วางแผน การตดัสนิใจ และการกระท�า
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 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการท�าเกษตรกรรมแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

จ�านวน 25 ไร่ ซึ่งอยู่ใต้อ่างเกบ็น�้าห้วยดนิทราย เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ซึ่งได้มอบให้

โรงเรียนด�าเนินกิจกรรม แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาเท่าที่ควร จากพระราชด�ารัสดังกล่าวโรงเรียน 

บ้านแท่นทัพไทย ได้น้อมน�ามาสู่การปฏิบัติโดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และ 

ผู้ปกครอง จัดท�าโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขึ้นมา เพื่อให้ชุมชน

นักเรียนได้ตระหนักและเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการด�าเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณ 

เดนิทางสายกลาง มคีวามพอดแีละพอเพยีงกบัตนเอง โดยใช้พื้นฐานในการด�าเนนิชวีติ โดยทั่วไปใช้

เพื่อการบรโิภค ส่งเสรมิให้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกดิประโยชน์ อย่างคุ้มค่า 

 กจิกรรมระหว่างการด�าเนนิการ ประกอบด้วย ปรบัพื้นที่เพื่อท�าแปลงนา เลี้ยงปลาดกุ เลี้ยงไก่

ไข่บนบ่อปลานิล ปลูกมะนาวบนท่อคอนกรีต ปรับปรุงพื้นที่เพื่อปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่พันธุ์เนื้อ 

เลี้ยงห่าน ปลูกกล้วย และปลูกผลไม้

 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง และสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรม ในสาระการเรยีนรู้ทกุกลุ่มสาระ ผลผลติที่ได้น�า

มาประกอบอาหารกลางวนัส�าหรบันกัเรยีน 

 กจิกรรมโครงงานแท่นทพัไทยหวัใจพอเพยีง (มะพร้าวคณุธรรม) เป็นกจิกรรมหนึ่งที่มกีารระดม

ทรพัยากรที่มใีนท้องถิ่น โดยอาศยัความร่วมมอืจากปราชญ์ชาวบ้านที่มคีวามรู้ความสามารถ ในการ

ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ จากกะลามะพร้าว กรรมการสถานศึกษาได้เสนอให้บรรจุผลิตภัณฑ์จากกะลา

มะพร้าวในหลกัสตูรท้องถิ่นของสถานศกึษา และได้น�ามาจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการโดยสอด

แทรกคณุธรรมจรยิธรรมในการเรยีนรู้ กจิกรรมหนึ่งในปรชัญาของเศรษฐ์กจิพอเพยีง เพื่อให้ผู้เรยีนได้

ศึกษาหาความรู้จากความสนใจและความถนัด ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ในงานอาชพีซึ่งส่งผลให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้และลงมอืปฏบิตัจิรงิจนเกดิทกัษะ ความรู้ ความช�านาญ ใน

การท�างานจนท�าให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการเป็นตัวแทนเข้าแข่งงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลายครั้งที่ผ่านผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนสามารถผลิตได้ ได้แก่ 

พวงกญุแจ ออมสนิ ตุ๊กตา โคมไฟรูปแบบต่างๆ ส่วนประกอบหิ้งพระ เครื่องใช้ในครวัเรอืน เป็นต้น 

มะพร้าวคณุธรรม ผลที่เกดิขึ้นคอื ท�าให้ผู้เรยีนมคีวามเพยีร ความรบัผดิชอบ ความพอเพยีง จติอาสา 

สามารถส่งผลให้นกัเรยีนมคีวามพอประมาณ ความพอด ีไม่มากหรอืน้อยเกนิไป โดยไม่ต้องเบยีดเบยีน

ตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อน มีเหตุผลในการตัดสินใจ ของความพอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเอง 

อยู่บนเงื่อนไข ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ แล้วสามารถน�าความรู้มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อ

ประกอบการวางแผน มคีวามระมดัระวงัในขั้นตอนการปฏบิตั ิความตระหนกัในคณุธรรม มคีวามซื่อสตัย์

สจุรติ มคีวามอดทน มคีวามเพยีร และใช้สตปิัญญาในการด�าเนนิชวีติ
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โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย  อ�าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

โครงงาน “พี่น้องท้องเดียวกัน”

 

 1. ปัญหาที่พบของโรงเรยีนคอื นกัเรยีนเดนิมาโรงเรยีนไม่พร้อมเพรยีงกนัไม่เป็นระเบยีบ

 2. สาเหตุ เพราะว่า นกัเรยีนช่วยผู้ปกครองประกอบอาชพี (กรดียาง) และนกัเรยีนบางกลุ่ม

หยอกล้อกนัในขณะเดนิแถว

 จากปัญหาและสาเหตุส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนในตอนเช้าคือ 

นกัเรยีนขาดการเตรยีมความพร้อมในการท�ากจิกรรมหน้าเสาธง เช่น กจิกรรมขยบัขยายสมอง BBL

 3. วิธีแก้ปัญหา

  1. ประชมุคร ูสภานกัเรยีน และคณะกรรมการสถานศกึษา เพื่อ ระดมความคดิ สะท้อนปัญหา 

เพื่อหาสาเหตุ

  2. แต่งตั้งคณะกรรมการท�างาน ประกอบด้วย นกัเรยีนแกนน�า สภานกัเรยีน หวัหน้าคุม้ หวัหน้า

ห้อง ช่วยกนัวางแผนและก�าหนดวธิกีารแก้ปัญหาโดยเน้นการสร้างภาวะผู้น�าแก่ผู้น�านกัเรยีน

 4. ด�าเนินการตามแผน ดงันี้

  1. ประชาสมัพนัธ์ บอกเวลาในการมาโรงเรยีน และการเข้าแถวที่ถูกต้อง

  2. สภานักเรียน หัวหน้าคุ้ม หัวหน้าห้อง เป็นแกนน�าถือธงสีน�าขบวนแถวแต่ละคุ้มโดย 

เน้นให้พี่ดูแลน้อง

  3. จดบนัทกึวนัเวลา การมาโรงเรยีน

 5. การประเมินผล โดยวธิกีารดงันี้

  1. สงัเกตพฤตกิรรม การจดัแถว การมาโรงเรยีนของนกัเรยีนแต่ละคุ้ม

  2. ตรวจบนัทกึการมาเรยีน และการเข้าแถวของนกัเรยีน

 6. ผลจากการท�าโครงงาน พี่น้องท้องเดยีวกนั พบว่า

  1. นกัเรยีนมาโรงเรยีนตรงเวลาที่ก�าหนดที่ได้เข้าร่วมกจิกรรมหน้าเสาธง

  2. นกัเรยีนเดนิแถวมาโรงเรยีนอย่างมรีะเบยีบ มวีนิยั

  3. ชมุชนพงึพอใจ ในพฤตกิรรมของนกัเรยีน

  4. ชมุชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมภายในโรงเรยีน

  5. สภานกัเรยีน นกัเรยีนแกนน�า หวัหน้าห้อง ดูแลกจิกรรม BBL ยามเช้าทกุวนั

  6. นักเรียนแกนน�าสามารถดูแลน้องๆ แทนคุณครูได้ในยามที่คุณครูเข้าประชุมหรือท�า 

กจิกรรมอื่นๆ นกัเรยีนเกดิภาวะผู้น�าเพิ่มขึ้น
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โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม  อ�าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงงาน “เดินตามรอยพ่อ รักษ์ป่า รักษ์น�้า”

สาระส�าคัญ

 ปัญหาทรพัยากรป่าไม้ และแหล่งน�้าธรรมชาต ิ (น�้าซบั) ถูกท�าลาย และลดน้อยลง น�าสู่การ

พฒันาเป็นโครงการ “เดนิตามรอยพ่อ รกัษ์ป่า รักษ์น�้า”ที่นกัเรยีนได้เรยีนรู้ตามรอยพ่อ สนองงานตาม 

พระราชด�ารพิระองค์ท่าน ท�าให้นกัเรยีนเกดิทกัษะความอดทน มุ่งมั่น สามคัค ีมคีวามรบัผดิชอบ และ

ตระหนกัถงึคณุค่าของทรพัยากรป่าไม้ และน�้า “ปลูกป่าในใจคน : การปลูกป่าลงบนแผ่นดนิ”

 ขั้นตอน/วธิกีารด�าเนนิการ ม ี6 ขั้นตอน คอื 1) ประชมุปรกึษาหาหรอืเรื่องโครงงาน 2) เลอืก

ประเดน็ปัญหา 3) วเิคราะห์ปัญหา 4) สรปุแนวทางแก้ปัญหา 5) จดัท�าโครงงาน 6) ด�าเนนิงาน / จดั

กจิกรรม

ส�าหรับกิจกรรมที่ด�าเนินการ มดีงันี้

 กิจกรรมที่ 1 สร้างจิตส�านึก ความตระหนัก และความเข้าใจ

 สร้างจติส�านกึรกัษ์ป่า รกัษ์น�้า แก่นกัเรยีนและชมุชน เพราะทรพัยากรป่าไม้ และน�้า ถอืเป็น

สมบตัขิองชาต ิเป็นมรดกที่ทกุคนมส่ีวนรบัผดิชอบ การปลกุจติส�านกึให้ทกุคนในโรงเรยีนและชมุชนได้

แสดงออกถึงความรับผิดชอบ เป็นสิ่งที่จ�าเป็นในการรักษาปกป้องทรัพยากรเหล่านี้ ซึ่งมิใช่เป็นความ

รับผิดชอบของผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ทุกคนต้องรับรู้ และมีส่วนร่วมในการดูแล

รกัษา โดยมวีตัถปุระสงค์ คอื เพื่อปลกุจติส�านกึให้ชนุชนและนกัเรยีน รกัหวงแหน และปกป้อง ทรพัยากร

ป่าไม้ และน�้าของชาติ โดยการจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมทักษะชีวิต การบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ และจติอาสา บูรณาการในหลกัสูตรการเรยีนการสอน และแผนการจดัการเรยีนรู้ในชั้นเรยีน

 กิจกรรมที่ 2 สร้างแกนน�า

 • จดัตั้งแกนน�านกัเรยีนจติอาสาพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม ท�าหน้าที่ดูแลรบั

ผดิชอบนกัเรยีนร่วมชั้นและพื้นที่รบัผดิชอบ เพื่อบ�ารงุรกัษาป่าไม้ และน�้า

 • มอบหมายให้นักเรียนทุกคน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน และลงพื้นที่ในวันพุธ 

บูรณาการในกจิกรรมลูกเสอืและเนตรนาร ี

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

 กจิกรรมการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง (ในพระราชด�าร)ิ ดงันี้

 ปลูกป่า 3 อย่าง คอื

 1. ไม้ใช้สอย เช่น ยางนา พะยูง กนัเกรา เป็นต้น
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 2. ไม้กนิได้ เช่น มะนาวในท่อซเีมนต์ มะละกอ กล้วย พชืผกัสวนครวั เป็นต้น

 3. ไม้เศรษฐกจิ เช่น ยางพารา กระถนิณรงค์ เป็นต้น

 ประโยชน์ 4 อย่าง

 1. พออยู ่หมายถงึ ไม้เศรษฐกจิปลูกไว้ท�าที่อยูอ่าศยั และจ�าหน่าย เช่น ยางนา พะยูง กนัเกรา 

เป็นต้น

 2. พอกิน หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและสมุนไพร เช่น มะนาว มะละกอ กล้วย 

เป็นต้น

 3. พอใช้ หมายถงึ ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรง และพลงังาน เช่น ไม้ฟืน, ไม้ยูคาลปิตนั เป็นต้น

 4. ประโยชน์ต่อระบบนเิวศน์ สร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกดิความหลากหลายทางชวีภาพ

ในพื้นที่ป่า

 กิจกรรมที่ 4 ฟื้นฟู และดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน

 1. จดัท�าหลกัสูตรการเรยีนการสอน และแผนการจดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการ 

 2. จดัท�าโครงการพฒันาคณุภาพชวีติ ให้อยูอ่ย่างมคีวามสขุเกื้อกลูกนัระหว่างป่ากบัคน อย่าง

ยั่งยนื ท�าให้ชมุชนและนกัเรยีนในโรงเรยีนและพื้นที่รอบป่าให้มพีออยู่ พอกนิ พอใช้

 3. ส่งเสรมิสนบัสนนุและขยายผลการด�าเนนิการพฒันาตามแนวทางพระราชด�ารแิละโครงการ

อนัเนื่องมาจากพระราชดารใินการดูแลรกัษาทรพัยากรป่าไม้

 5. น�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นหลกัในการพฒันาโครงสร้างความเป็นอยูแ่ละรายได้ 

ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 กิจกรรมที่ 5 สรุป/เผยแพร่

 เขยีนรายงานสรปุการปฏบิตัโิครงงานและเผยแพร่

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน

 1. นกัเรยีนมคีณุธรรม ได้แก่ ความจงรกัภกัด ีมวีนิยั จติอาสา และความรบัผดิชอบ

 2. นกัเรยีนได้รบัความรู ้ความเข้าใจ และตระหนกัในการอนรุกัษ์ทรพัยากรป่าไม้ และแหล่งน�้า

 3. นกัเรยีนได้ปลูก และดูแลรกัษาป่าภายในโรงเรยีน และขยายผลสู่ชมุชนและท้องถิ่น

ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ผู้บรหิารและคณะครู มกีารวางแผน ประชมุร่วมกนั และหน้าที่ในความรบัผดิชอบ/ปรกึษา

โครงงานมคีวามรู้ ความเข้าใจ มคีวามมุ่งมั่น และมกีารท�างานเป็นทมี ให้ความใกล้ชดิและช่วยเสนอ

แนะ/แก้ปัญหาแก่นกัเรยีนอย่างทั่วถงึ
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 2. นกัเรยีน มคีวามรู้ มุ่งมั่น มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิยั รกัโรงเรยีนของตนเอง รกัษ์ป่า รกัษ์น�้า 

และเสนอโครงงานคุณธรรมที่เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนของตน ศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหา การ 

ด�าเนนิงานโครงงานคณุธรรม 

 3. ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม 

จรยิธรรมและคอยดแูลและใหก้ารสนบัสนนุบตุรหลานอย่างใกล้ชดิ ประสานครูที่ปรกึษา สภาพปัญหา

และแก้ปัญหาร่วมกนั

 4. ผูท้ี่ให้การสนบัสนนุภาครฐัและเอกชน ให้ความร่วมมอื ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และให้ค�าแนะน�า 

พร้อมข้อมูลในการด�าเนนิโครงงานคณุธรรม โครงงาน “เดนิตามรอยพ่อ รกัษ์ป่า รกัษ์น�้า” 

โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม  อ�าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

โครงงาน “เศรษฐีน้อยนักออม”

สาระส�าคัญ

 ปัญหาการใช้จ่าย นักเรียนใช้เงินเกินความจ�าเป็น จึงพัฒนาเป็นโครงการ “เศรษฐีน้อย 

นกัออม” เพื่อให้นกัเรยีนรู้จกัการออมทรพัย์ การประหยดั การเกบ็สะสมไว้ใช้ในอนาคต ฝากธนาคาร

เพื่อให้เกดิดอกออกผล และการหารายได้พเิศษเพื่อน�าเงนิมาออม น�าสู่คณุธรรมที่นกัเรยีนได้รบั มวีนิยั 

ประหยดัอดออม มคีวามรบัผดิชอบ และความซื่อสตัย์

 ขั้นตอน/วธิกีารด�าเนนิการ

 1. ประชมุปรกึษาหาหรอืเรื่องโครงงาน

 2. เลอืกประเดน็ปัญหา

 4. วเิคราะห์ปัญหา

 5. สรปุแนวทางแก้ปัญหา

 6. จดัท�าโครงงาน

 7. ด�าเนนิงาน / จดักจิกรรม

กิจกรรมที่ด�าเนินการ มดีงันี้

 กิจกรรมที่ 1 การออม กจิกรรมนี้ได้จดัท�าขึ้นในแต่ละสายชั้น เพื่อให้นกัเรยีนทกุคนรู้จกัการ

ออม โดยให้นกัเรยีนทกุสายชั้นทกุคนออมทรพัย์อย่างน้อยวนัละ 1 บาทขึ้นไปทกุวนั แล้วเกบ็รวบรวม

ให้ครูประจ�าชั้น น�าไปฝากที่ธนาคารออมสนิ สาขาอ�าเภอสงัขะ 
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  กิจกรรมที่ 2 เสียงตามสาย น�าเสนอความรู้เกี่ยวกับการออมทรัพย์ การประหยัดอดออม 

เพื่อให้นกัเรยีนน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนั ในช่วงพกักลางวนั ทกุวนัพธุ 

 กิจกรรมที่ 3 เสนอแผ่นพับ จัดท�าแผ่นพับ เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องการออม เพื่อ 

น�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนั โดยจดัท�าเผยแพร่ ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

  กิจกรรมที่ 4 ประกวดเรียงความ นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับการออม ภาคเรียนละ 

1 ครั้ง เพื่อให้นกัเรยีนน�าแนวความคดิ ไปใช้ให้เกดิประโยชน์กบัตนเองและผู้อื่น 

  กิจกรรมที่ 5 ประกวดวาดภาพประกอบการออม นักเรียนวาดภาพประกอบการออม 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และน�าแนวความคิดความรู้เกี่ยวกับ 

การออม ไปใช้ให้เกดิประโยชน์กบัตนเองและผู้อื่น 

 กิจกรรมที่ 6 สรุป/เผยแพร่ เขยีนรายงานสรปุการปฏบิตัโิครงงานและเผยแพร่

ผลที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน

 1. นกัเรยีนใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มวีนิยัในตนเอง

 2. นกัเรยีนมนีสิยัรกัการออม รู้จกัประหยดั

 3. นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ และน�าข้อคดิจากโครงงานไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั

ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ผู้บรหิารและคณะครู มกีารวางแผน ประชมุร่วมกนั และหน้าที่ในความรบัผดิชอบ/ปรกึษา

โครงงานมคีวามรู้ ความเข้าใจ มคีวามมุ่งมั่น และมกีารท�างานเป็นทมี ให้ความใกล้ชดิและช่วยเสนอ

แนะ/แก้ปัญหาแก่นกัเรยีนอย่างทั่วถงึ

 2. นักเรียน มีความรู้ มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ มีวินัย รักโรงเรียนของตนเอง และเสนอ 

โครงงานคณุธรรมที่เกดิประโยชน์แก่โรงเรยีนของตน ศกึษาค้นคว้าสภาพปัญหา การด�าเนนิงานโครง

งานคณุธรรม 

 3. ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนโรงเรียน

คุณธรรม จริยธรรมและคอยดูแลบุตรหลานอย่างอบอุ่น ประสานครูที่ปรึกษา สภาพปัญหาและแก้

ปัญหาร่วมกนั
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โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง  อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงงาน “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียงส่งเสริมทักษะอาชีพ”

 โรงเรยีนบ้านหมากตูมดอนยานาง เป็นโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา ด้วยเจตนารมณ์ที่

มุ่งเน้น การมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดองค์กร เป็นวิธีการพัฒนาคุณธรรมเพื่อให้สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนเกี่ยวข้องทกุฝ่ายได้อย่างแท้จรงิ มคีวามคล่องตวัในการด�าเนนิงาน

อย่างเป็นระบบ โดยโรงเรียนได้น�ากระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการ 

ร่วมกนัวางแผน (Planning) ขั้นการรว่มกนัปฏบิตักิาร (Action) ขั้นการร่วมกนัสงัเกตการณ์ (Observation) 

และขั้นการร่วมกนัสะท้อนผล (Reflection) มาใช้เป็นนวตักรรมในการพฒันาคณุธรรม ดงันี้ 

 ขัน้ที ่1 ขัน้การร่วมกนัวางแผน (Planning) สร้างความ ตระหนกั โดยผูบ้รหิาร ครู นกัเรยีน

แกนน�า กรรมการสถานศกึษา วเิคราะห์บรบิทจดุอ่อน จดุแขง็ (SWOT) ของโรงเรยีน สภาพปัจจบุนั 

ปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนศึกษาดูงาน อบรม เพื่อรวบรวมความต้องการพัฒนา

อาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรมที่จะพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียนแกนน�า 

กรรมการสถานศกึษา ร่วมก�าหนดอตัลกัษณ์: วนิยั จติอาสา พอเพยีง ก�าหนดอาชพีและแนวทางการ

พฒันา

 ขั้นที่ 2 ขั้นการร่วมกันปฏิบัติการ (Action)

 - ครูออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ เชงิบูรณาการคณุธรรม น�าความรู้

พฒันาคณุธรรม (วนิยั มคีวามรบัผดิชอบ อดทน จติอาสา และความพอเพยีง)

 - นกัเรยีน คดิ ท�า น�าเสนออาชพีที่ต้องการด�าเนนิการและมคีวามเป็นไปได้ มแีหล่งเรยีนรู้

พร้อม มีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น และความดีที่อยากท�า ร่วมกันปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ มีการ 

ประเมนิผลทกุระยะ

 - ทกัษะอาชพี ทอเสื่อ แปรรูปเพิ่มมูลค่า เหรยีญโปรยทาน ผลติภณัฑ์จากเศษผ้า

 - วนิยั : นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ อดทน มคีวามสามคัค ีซื่อสตัย์

 - จติอาสา : เสยีสละแบ่งปัน ช่วยเหลอืโดยสมคัรใจไม่หวงัผลตอบแทน

 - พอเพยีง : มทีกัษะอาชพี มรีายได้ระหว่างเรยีน เกดิภมูคิุม้กนั น�าไปใช้ในการประกอบอาชพี

ได้ ใช้ทรพัยากรอย่างรู้คณุค่า

 ขั้นที่ 3 ขั้นการร่วมกันสังเกตการณ์ (Observation)

 ผู้บริหาร ครู นักเรียนแกนน�า กรรมการสถานศึกษา ร่วมกันสังเกต ทั้ง Input ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น / Process การมสี่วนร่วม บวร แบบอย่างที่ด ี / Product ทอเสื่อ ผลติภณัฑ์จากเสื่อ เหรยีญ 

โปรยทาน ดอกไม้ และ เครื่องประดบัจากเศษผ้า / Impact มทีกัษะอาชพี ทอเสื่อ แปรรูปเพิ่มมูลค่า 
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เหรยีญโปรยทาน ผลติภณัฑ์จากเศษผ้า /คณุธรรม มคีวามรบัผดิชอบ อดทน สามคัค ีช่วยเหลอืซึ่งกนั

และกนั อาสาช่วยงาน อนรุกัษ์ทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าผลไปปรบัปรงุ พฒันาการด�าเนนิงาน

 ขั้นที่ 4 ขั้นการร่วมกันสะท้อนผล (Reflection)

 ประเมนิผล และสะท้อนผลการด�าเนนิงาน จากเป้าหมายที่ก�าหนด ประเมนิความพงึพอใจ

 • ทกัษะอาชพี ทอเสื่อ แปรรูปเพิ่มมูลค่า เหรยีญโปรยทาน ผลติภณัฑ์จากเศษผ้า

 • วนิยั : นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ อดทน มคีวามสามคัค ีซื่อสตัย์

 • จติอาสา : เสยีสละแบ่งปัน ช่วยเหลอืโดยสมคัรใจไม่หวงัผลตอบแทน

 • พอเพยีง : มทีกัษะอาชพี มรีายได้ระหว่างเรยีน เกดิภมูคิุม้กนั น�าไปใช้ในการประกอบอาชพี

ได้ ใช้ทรพัยากรอย่างรู้คณุค่า

 วเิคราะห์ผลส�าเรจ็ เพื่อวางแผนในการพฒันาต่อยอด

 ผลส�าเรจ็ของโครงงาน นกัเรยีนมวีนิยั จติอาสาและมคีวามพอเพยีง

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง  อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โครงงาน “ทอเสื่อทอรักษ์ ถักทอคุณธรรม”

 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง ด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 

และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ ตามความต้องการของนักเรียน ชุมชน และนโยบายของ 

ต้นสังกัด โดยเฉพาะตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม ให้มีวินัย มีจิตอาสา มีความพอเพียง “มีความ 

รบัผดิชอบ อดทน สามคัค ีช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ใช้ทรพัยากรอย่างรู้คณุค่า” ตามหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง จงึได้จดัท�าโครงงาน ทอเสื่อทอรกัษ์ ถกัทอคณุธรรม บรูณาการในการเรยีนการสอน 

 กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพยีงส่งเสรมิทกัษะอาชพี” สู่ โครงงาน 

ทอเสื่อทอรกัษ์ ถกัทอคณุธรรม มวีตัถปุระสงค์

  1. เพื่อให้นกัเรยีนมทีกัษะอาชพีความรู้เกี่ยวกบักระบวนการทอเสื่อและสามารถทอเสื่อกกได้

  2. เพื่อให้นกัเรยีนสามารถพฒันาสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดผลผลติ บรูณาการกบัรายวชิาต่างๆ 

ได้

  3. เพื่อให้นกัเรยีนสามารถท�างานเป็นทมีด้วยความรบัผดิชอบและมคีวามสามคัคี
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วิธีการ

  1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม วินัย จิตอาสา ปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง ค่านยิม 12 ประการ ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 8 กลุม่สาระเรยีนรู้ และ 1 กจิกรรม

พฒันา

 2. นกัเรยีนแกนน�า ศกึษาคน้คว้าความรู้ กระบวนการทอเสื่อกกจากอนิเตอร์เนต็ ประวตัคิวาม

เป็นมาวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการทอลวดลายต่างๆ แล้วน�ามาอภิปรายซักถาม เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจอย่างชดัเจน

 3. นักเรียนศึกษาค้นคว้า ค�าศัพท์ จากกิจกรรมการทอสื่อกก ทั้งเป็นภาษาไทย และภาษา

องักฤษ

 4. เชญิวทิยากรภูมปิัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดความรู้ ทั้งประวตัคิวามเป็นมา การจดัหาวสัดุ

อุปกรณ์ โดยไปศึกษาและเก็บเกี่ยวจากแหล่งที่มีต้นกก จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การตากแห้ง การ 

ย้อมส ีและการทอเสื่อ 

 5. นกัเรยีนฝึกทอเสื่อ ออกแบบลวดลาย ส ีและสร้างสรรค์ผลงานต่อยอด จากผนืเสื่อสู่ กล่อง

สารพดัประโยชน์ แจกนั ที่รองจาน ที่รองนั่งปฏบิตัธิรรม ดอกไม้ ฯลฯ

 6. นกัเรยีน คดิค�านวณ ต้นทนุ ก�าหนดราคาขาย และก�าหนดผลก�าไร คดิเป็นร้อยละ

 7. น�าเสนอผลงาน ขยายผลสู่นกัเรยีนทกุคน จดัจ�าหน่าย วางแผนเป็นอาชพีเสรมิ 

 8. ถอดบทเรยีน ตามคณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน : มวีนิยั จติอาสา ความพอเพยีง : มี

ความรบัผดิชอบ อดทน สามคัค ีช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ใช้ทรพัยากรอย่างรู้คณุค่า

 

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง  อ�าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โครงงาน “แบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าค�าสอน”

 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง มีกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมโดยจัด

ท�าโครงงานแบบอย่างที่ดมีคี่ากว่าค�าสอน ซึ่งมวีธิกีารดงันี้ 

 1. การสร้างความตระหนัก เข้าใจและยอมรับ 

 ผู้บรหิาร ครูบคุลากรทางการศกึษา ปฏบิตัเิป็นแบบอย่างคนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม และร่วม

กนัสร้างความตระหนกั ปลูกฝังจติส�านกึ ฝึกนกัเรยีนท�าความด ีมจีติอาสา มคีวามพอเพยีง โดยปฏบิตัิ

ให้เหน็ตวัอย่าง ครูดศีรหีมากตูม

 ผูป้กครอง ผูน้�าชมุชน ภูมปัิญญาท้องถิ่น พระสงฆ์และชมุชน สร้างความตระหนกั สร้างแนวร่วม 

เป็นผู้น�าในการท�าด ีมจีติอาสา และมคีวามพอเพยีง ชมุชนคนดศีรหีมากตูม
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จากความเชื่อว่า การปฏบิตัใิห้เหน็เป็นตวัอย่าง เป็นการชกัน�าผูท้ี่เหน็ให้เกดิความประทบัใจในเบื้องต้น 

และเป็นการเชื่อมโยงทั้งความคดิและการกระท�า ไปสู่สิ่งที่ดงีามในวนัข้างหน้าได้อย่างลงตวั เปรยีบเช่น

กบัการรู้จกัหาพนัธุไ์ม้ที่มคีวามเข้มแขง็มาเป็นต้นกล้า เพื่อที่จะให้เป็นต้นกล้าแห่งความหวงัที่จะเตบิโต

ด้วยความมั่นคงในโอกาสต่อไป 

 2. สร้างแกนน�า

 สร้างแกนน�า ให้เป็นต้นแบบที่ด ีมคีวามรบัผดิชอบ มจีติอาสา และมคีวามพอเพยีง ให้มคีวามรู้ 

ความสามารถ ในการบูรณาการโครงงานอาชีพสู่คุณธรรม ฝึกท�าจนเป็นนิสัย เกิดทักษะ เด็กดีศร ี

หมากตูม 

 “เมื่อวนัหนึ่งได้มกีารฝึกฝน และหลอมรวมความรูส้กึ ให้เตบิโตจากแม่แบบที่เราประทบัใจแล้ว 

เมื่อนั้นย่อมท�าให้เกดิความพร้อม ที่จะแสดงความเป็นต้นแบบแห่งชวีติที่เข้มแขง็และงดงามแก่ผูอ้ื่น ใน

โอกาสข้างหน้าด้วยความภาคภูม”ิ

 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

 พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเอื้อต่อการเสริมสร้างปลูกฝัง

คณุธรรม เช่น สวนสมนุไพร กจิรรมการทอเสื่อ การท�าเหรยีญโปรยทาน การผลติจากเศษผ้า และเขต

พื้นที่รับผิดชอบ ให้มีครูที่ปรึกษารับผิดชอบ ร่วมกับนักเรียนแกนน�า นักเรียนกลุ่มสนใจ ขยายไปสู่

นกัเรยีนทกุคน 

 ปรบัปรงุทกุพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ ที่ปลอดภยั ปราศจากมลพษิ ช่วยกนัรกัษาความสะอาด 

ดูแลบรเิวณให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่ามอง

 พฒันาอาคาร บรเิวณโรงเรยีนให้เป็นแหล่งเรยีนรู ้ให้เอื้อต่อการพฒันานกัเรยีนทั้งด้านการเรยีน

รู้คณุธรรมจรยิธรรม และการพฒันาทกัษะอาชพี ศาลาพระพทุธรูป สวนสมนุไพร ห้องเรยีน ห้องสมดุ 

ห้องคอมพวิเตอร์ ระบบอนิเตอร์เนต็ ห้องอาเซยีน ห้องสงัคม ห้องภาษาไทย ห้องวทิยาศาสตร์

ผูอ้�านวยการโรงเรยีน คร ูบคุลากร คณะกรรมการสถานศกึษา ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ด ีครทูี่ปรกึษา

รับผิดชอบ ร่วมกับนักเรียนแกนน�า นักเรียนกลุ่มสนใจ นักเรียนทุกคนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ศึกษา

ค้นคว้าสิ่งต่างๆ ที่ต้องการเรยีนรู้ ในการฝึกทกัษะอาชพี ให้มคีวามซื่อสตัย์ มคีวามรบัผดิชอบ มคีวาม

อดทน เกดิความพอเพยีง และสามารถขยายผลให้เพื่อนนกัเรยีน และน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้
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โรงเรียนบ้านบะนกทา  อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงงาน	“บูรณาการการเรียนรู้ สู่คุณธรรมเป้าหมาย (ขยะมีคุณค่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม)”

 ปัญหานกัเรยีนไม่เหน็คณุค่าของเศษขยะที่เหลอืใช้ จงึน�าสูก่ระบวนการจดัการเรยีนรูบ้รูณาการ 

8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน และกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ โดยน้อมน�าหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง เรียนรู้การท�าน�้าหมักชีวภาพ การท�าปุ๋ยหมัก การ

ประดษิฐ์สิ่งของจากเศษวสัด ุท�าให้นกัเรยีนตระหนกัถงึคณุค่าของเศษขยะ มคีวามมุง่มั่นในการท�างาน 

รู้จกัน�าเศษขยะมาใช้ให้เกดิประโยชน์

 ในสภาพการเรยีนการสอนตามความเป็นจรงิ จดุประสงค์มกัเน้นไปที่ด้าน พทุธพิสิยัมากกว่า

ด้านจติพสิยัโดยหลกัการแลว้ควรใหค้วามส�าคญัแก่ความรู้และคณุธรรมเท่าเทยีมกนั จงึเป็นโอกาสอนั

ดีที่ครูจะจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนโดยบูรณาการความรู้ ความคิด และคุณธรรมด้านต่างๆ 

เช่น ความรบัผดิชอบ ความสามคัค ีความเอื้ออาทร การช่วยเหลอืกนั ความเมตตากรณุาหรอืการตรง

ต่อเวลาตามความเหมาะสมเข้าด้วยกนั โดยใช้วธิกีารต่างๆ และใช้เทคนคิการสอดแทรกคณุธรรมเข้าไป

โดยที่นักเรียนไม่รู้ตัว จนกระทั่งเกิดการซึมซาบเป็นธรรมชาติ เพื่อนักเรียนจะได้เป็น “ผู้มีความรู้คู่

คณุธรรม”

 โรงเรียนบ้านบะนกทาได้จัดกิจกรรม การน�าเข้าสู่การเรียนการสอน โดยบูรณาการการเรียน

การสอน  8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน และกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ เป็นการ

ผสมผสานเน้นความสอดคล้องและความสัมพันธ์กัน กับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ความ 

รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเน้นการมีความพอเพียงและสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ 

โรงเรยีนสะอาด ที่เน้นการปฏบิตัจิรงิ โครงงานที่บรูณาการเรยีนรู้คณุธรรมจรยิธรรมในการเรยีนการสอน

ผ่านโครงงานคุณธรรมในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

และเทคโนโลย ีคอืโครงงานขยะมคีณุค่า พฒันาสิ่งแวดล้อม โดยด�าเนนิการ ดงันี้

 1.วเิคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบคุคล ตามความถนดัและความสนใจ จ�าแนกเป็นระดบัชั้นเรยีน 

 2. ออกแบบกิจกรรม สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักการและแนวทางการจัด

กจิกรรม “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้”

 3. จัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอนในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน 

เพิ่มเวลารู้” อย่างหลากหลายโดยเน้นการสร้างแรงจูงใจนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 

จดัการเรยีนโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส�าคญั 

 4. ทบทวนหลงัการปฏบิตั ิและน�าผลมาพฒันาการจดักจิกรรมอย่างต่อเนื่อง

 5. ประเมนิและพฒันานกัเรยีนเตม็ตามศกัยภาพของนกัเรยีนแต่ละคน
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 6. ร่วมกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 7. รายงานผลการเรยีนรู้ของนกัเรยีน

 โดยจดัหน่วยการเรยีนรู้เรื่อง ขยะมคีณุค่าน�ามารไีซเคลิ จ�านวน 20 ชั่วโมง (เวลายดืหยุ่นตาม

ความเหมาะสม ) โดยใช้กจิกรรม 3 กจิกรรม คอื 

 1. กจิกรรม น�้าหมกัชวีภาพมคีณุค่า น�าพาความพอเพยีง  จ�านวน 4 ชั่วโมง

 2. กจิกรรมปุ๋ยหมกัอนิทรยี์ สู่วถิพีอเพยีง     จ�านวน 4 ชั่วโมง 

 3. กจิกรรมประดษิฐ์สิ่งของจากวสัดเุหลอืใช้   จ�านวน 12 ชั่วโมง

  และมกีระบวนการจดัการเรยีนรู้ ดงันี้

 1. ขั้นน�าเข้าสู่บทเรยีน ร่วมกนัสนทนาและทบทวนบทเรยีนโดยใช้ ภาพของจรงิ เกม เพลง 

 2. ขั้นสอน นกัเรยีนเรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ เน้นการคดิวเิคราะห์ โดยใช้กระบวนเรยีนรู้ 

ทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม พร้อมกบัสอดแทรกคณุธรรมจรยิธรรมในการจดัการเรยีนการสอน

 3. ขั้นสรปุและประเมนิผล นกัเรยีนร่วมกนัสรปุเกี่ยวกบัองค์ความรูท้ี่ได้รบัสามารถน�ามาปฏบิตัิ

และใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์การท�างานต่อไป

ผลที่เกิดกับนักเรียน

 1. นกัเรยีนได้รบัความรูจ้ากการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบรูณาการคณุธรรมจรยิธรรม

ในการเรยีนการสอน

   2. นักเรียนมีทักษะจากการน�าองค์ความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติจริงโดยใช้คุณธรรมหลักมาเป็น

แนวทางปฏบิตัิ

 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์

 4. นกัเรยีนมคีวามสนกุสนานเพลดิเพลนิมคีวามเอื้ออาทรช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัและร่วมงานกนั 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

 1. ผู้บรหิารมภีาวะผู้น�าและสนบัสนนุการท�างานของบคุลากรอย่างเตม็ที่

  2. โรงเรยีนมคีวามมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงและได้รบัความร่วมมอืจากทกุฝ่ายเป็นอย่างดี

  3. ได้รบัการส่งเสรมิและสนบัสนนุจากการนเิทศภายในและภายนอกที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

  4. การเสริมแรงและการให้ก�าลังใจของผู้บริการครูและชุมชนซึ่งเป็นขวัญก�าลังใจในการ 

ด�าเนนิงานอย่างสม�่าเสมอ

  5. การสร้างและพัฒนาครู/นักเรียนแกนน�าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการท�างานด้านคุณธรรม

จรยิธรรม
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โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี  อ�าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
โครงงาน “จิตอาสา พาห้องน�้าสะอาด ท�าดีถวายในหลวง”

โครงงานเด่นที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 โครงงานจติอาสา พาห้องน�้าสะอาด ท�าดถีวายในหลวง มวีตัถปุระสงค์ เพื่อสร้างจติส�านกึโดย

การมสี่วนร่วมในการรกัษาความสะอาดห้องน�้า และเพื่อให้ห้องน�้าสะอาด น่าใช้ ปราศจากกลิ่นเหมน็ 

โดยใช้กระบวนการ Professional Learning Community หรอื “PLC” ในการรวมตวั รวมใจ รวมพลงั 

ร่วมมือกันด�าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงงาน โดยเริ่ม PLC จากกลุ่มเล็กคือกลุ่มนักเรียนด้วยกัน 

จากนั้นนกัเรยีนน�ามาสู่ค�าปรกึษาครู ผู้บรหิาร ซึ่งผ่านกระบวนการ PLC คอื การเปิดโอกาสให้ทกุคน

ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา ห้องน�้าไม่สะอาด ส่งกลิ่นเหม็น ไม่น่าใช้ของโรงเรียน 

และมวีธิกีารด�าเนนิงานโครงงาน คอื กจิกรรมให้ความรู้เรื่อง 5 ห้องชวีติ (ห้องน�้าหรอืห้องมหาพจิารณา) 

เผยแพร่ความรู้การใช้ห้องน�้าที่ถูกสุขลักษณะ ท�าความสะอาดห้องน�้าตามเขตรับผิดชอบ และท�า

ผลติภณัฑ์ดบักลิ่นจากสมนุไพร น�้ายาล้างห้องน�้า ซึ่งเกดิจากจติอาสาของนกัเรยีน

 โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีได้ใช้รูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนคือ เทคนิคการเรียนรู ้

แบบชมุชนครูมอือาชพีหรอื Professional learning community หรอื PLC เพื่อพฒันากระบวนการการ

ด�าเนนิการโครงงานจติอาสา พาห้องน�้าสะอาด ท�าดถีวายในหลวง ให้ผูบ้รหิาร ครู และนกัเรยีนสามารถ

พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ซึ่งกนัและกนั จนเกดิเป็นวฒันธรรม หรอืชมุชนของการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในโรงเรยีนในการขบัเคลื่อน 

โครงงานคณุธรรมซึ่งเป็นนวตักรรมการสร้างเสรมิคณุธรรมให้เกดิขึ้น โดยมวีธิกีารด�าเนนิการดงันี้

  จดัท�าโครงงานคณุธรรม โดยมกีารแต่งตั้งครูที่ปรกึษาโครงงาน ซึ่งต้องมคีวามรู้ความเข้าใจ

ในการจัดท�าโครงงาน เพื่อให้ค�าปรึกษา ชี้แนะแก่นักเรียนในการจัดท�าโครงงาน และนักเรียนจะเป็น 

กลจกัรส�าคญัในการท�ากจิกรรม โดยนกัเรยีนจะเป็นผู้เสนอปัญหา คดิวธิกีารแก้ไขและขบัเคลื่อนให้ลง

สู่การปฏบิตัจิรงิด้วยตนเอง จากการวางแผนดงักล่าวท�าให้เกดิโครงงานคณุธรรมดเีด่น คอื โครงงาน 

จติอาสา พาห้องน�้าสะอาด ท�าดถีวายในหลวง มนีกัเรยีนแกนน�า กลุม่ จติอาสา จากนกัเรยีนชั้นประถม

ศกึษาปีที่ 4-6 นกัเรยีนสามารถขบัเคลื่อนในภาพรวมได้เรว็ เป็นการสร้างกระแสในการปลูกฝังนสิยัได้

เรว็ และเกดิความพร้อมเพรยีงเหน็ผลชดัเจน และ สร้างความสามคัค ีเกดิความร่วมแรงร่วมใจในการ

ปฏิบัติ เป็นที่พึงพอใจของชุมชน อันเกิดจากกระบวนการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถสะท้อนผล 

หลงัการปฏบิตังิาน : After Action Review (AAR) ต่อครูที่ปรกึษา ได้น�าเข้าสู่กระบวนการ PLC ครู 

ผู้บรหิารจนสามารถแก้ไขและพฒันาได้ทนัท่วงท ีส่งผลการด�าเนนิงานไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
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การก�ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 

 1. มกีารนเิทศโรงเรยีนเป็นระยะอย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 ครั้ง จากผู้นเิทศอาสา น�าประเดน็

และผลการนิเทศเข้าที่ประชุม PLC ร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียนมีการรายงานผลการจัดกิจกรรม การ

นเิทศ ก�ากบั ตดิตามผ่าน Group Line “อบุล (กองทนุการศกึษา)” โดยการใช้การนเิทศตดิตาม ผ่าน

ไลน์ ได้ผลค่อนข้างด ีอาจเป็นเพราะ การสื่อสาร การด�าเนนิการปรบัเปลี่ยน แก้ปัญหาเป็นไปได้อย่าง

รวดเรว็เกดิการแบ่งปันและแข่งขนักนัท�างาน ท�าให้เกดิผลส�าเรจ็ในการขบัเคลื่อนงานอย่างเป็นรปูธรรม

ชดัเจนขึ้น

 2. ในระดบัโรงเรยีนมกีารนเิทศภายในจากผู้บรหิาร ให้ข้อเสนอแนะและน�าเสนอผลการด�าเนนิ

การนเิทศตดิตามในที่ประชมุ PLC อกีครั้งเพื่อหาแนวทางการแก้ไขและพฒันา โดยก�าหนดระยะเวลา

เดอืนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยงัมกีารน�าผลการสะท้อนจากชั้นเรยีนที่ได้จดัในชั่วโมงสดุท้ายทกุวนัองัคาร 

น�าเสนอในในที่ประชมุ PLC (ครู- ผู้บรหิาร) ทกุวนัพธุหลงัเลกิเรยีนทกุสปัดาห์ ให้ทราบถงึปัญหาและ

ความก้าวหน้าของการด�าเนนิงานเป็นระยะๆ ซึ่งเกดิผลดตี่อการด�าเนนิงาน เกดิความไว้วางใจในการ

ท�างานร่วมกนั การให้ข้อคดิเหน็เสนอแนะวธิกีารในการแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้การชี้แนะ การ

เสริมแรง ความรู้สึกในการร่วมด้วยช่วยกัน ท�าให้การด�าเนินงานคล่องตัวขึ้น เกิดบรรยากาศร่วมคิด 

ร่วมท�า ร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้ห้ก�าลงัใจกนัและกนั และเกดิการยอมรบัในการท�างาน ระหว่างนกัเรยีน

กบันกัเรยีน นกัเรยีนกบัครู และผู้บรหิาร 

 3. มีการประเมินผลระหว่างการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือที่ระบุไว้ในโครงงาน

คณุธรรม คอื การประเมนิความสะอาดของห้องน�้าตามเกณฑ์ที่นกัเรยีนสร้างขึ้นและก�าหนดไว้ในการ

ประเมนิ การสงัเกต การส�ารวจความพงึพอใจ และการท�า AAR เพื่อสะท้อนผลการปฏบิตังิานในชั่วโมง

สุดท้ายทุกวันอังคาร ท�าให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการด�าเนินการโครงงาน เกิด 

ความรกัความผูกพนัที่ได้ให้ค�าปรกึษาอย่างใกล้ชดิ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 

 โรงเรียนได้ก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมที่ตั้งไว้ ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น�า

ที่บรหิารแบบมสี่วนร่วม มกีารนเิทศตดิตามแบบกลัยาณมติร ให้ก�าลงัใจเสรมิแรงครูอย่างสม�่าเสมอ มี

ขั้นตอนการท�างานที่ชัดเจน มีกระบวนการท�างานเป็นทีม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC 

ยกย่องชมเชย บรรยากาศรว่มคดิ รว่มท�า ไว้วางใจ ร่วมรบัผดิชอบ เปิดใจยอมรบัการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ให้การท�างานบรรลเุป้าหมายร่วมกนั
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โครงงาน “บะนกทาโมเดล” (การพัฒนาโครงงานคุณธรรม โดยใช้ “บะนกทาโมเดล”)

 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนบ้านบะนกทา เน้นการปลูกฝัง “คุณธรรมทุกพื้นที่ 

ความดทีั้งโรงเรยีน” โดยมผีู้บรหิาร ครู นกัเรยีน ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง มสี่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่างๆ โดยร่วมกันก�าหนดคุณธรรมเป้าหมาย คือ 

ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง พร้อมกับก�าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก เพื่อใช้เป็น 

เป้าหมายในการประเมนิผลการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมตามกลุม่เป้าหมายให้มพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์ 

โดยมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนผ่านโครงงานคุณธรรมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักในการ 

ขบัเคลื่อน เป็นการพฒันาใหน้กัเรยีนรว่มกนัคดิ ร่วมกนัท�าร่วมกนัแสดงความคดิเหน็ และลงมอืปฏบิตัิ

ด้วยตนเอง เริ่มจากการระดมสมองของนกัเรยีนในแต่ละกลุม่จาก “ปัญหาที่อยากแก้ ความดทีี่อยากท�า” 

โดยมคีณุครูที่ปรกึษาช่วยเหลอื แนะน�า เพื่อให้บรรลผุลตามขั้นตอน โดยสรปุรวมปัญหาดงันี้ นกัเรยีน

วางรองเท้าไม่เป็นระเบียบ นักเรียนขาดระเบียบวินัยในการเข้าแถว นักเรียนไม่มีจิตอาสา นักเรียน 

ไม่ตั้งใจฟัง ไม่มีสมาธิ คุยกันเสียงดัง ขณะร่วมกิจกรรมต่างๆ นักเรียนขาดมารยาทในการยิ้ม ไหว้ 

ทกัทาย ไหว้ไม่ถูกวธิแีละไม่สวยงาม นกัเรยีนทิ้งขยะไม่ถูกที่ และแยกขยะไม่เป็น ไม่รู้คณุค่าของขยะ

 นกัเรยีนแต่ละกลุ่มจงึได้ร่วมกนัจดัท�าโครงงานขึ้น ซึ่งมทีั้งหมด 6 โครงงาน คอื 1) โครงงาน

รองเท้าเข้าแถวจ้า 2) โครงงานเข้าแถวดเีป็นศรแีก่ตวั 3) โครงงานหนูน้อยคนดมีจีติอาสา 4) โครงงาน

ฟังด ีมสีมาธ ิเกดิปัญญา 5) โครงงานเดก็ดยีิ้มใสไหว้สวย 6) โครงงานขยะมคีณุค่า พฒันาสิ่งแวดล้อม

 การด�าเนินงานการพัฒนาโครงงานคุณธรรมโดยใช้หลักแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม 

(Bloom) ที่สามารถพฒันาเพื่อให้เกดิการเรยีนรู้ ทั้ง 3 ด้าน คอื พทุธพิสิยั ทกัษะพสิยั และจติพสิยั 

ส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรมให้ประสบผลส�าเร็จได้ คือ กระบวนการ

พฒันาคณุธรรมจรยิธรรมในรูปแบบ“บะนกทาโมเดล” มวีธิกีารพฒันาเป็น 3 ระยะคอื

 ระยะที ่1 “ตวัอย่างทีด่ ีมค่ีากว่าค�าสอน” โดยครูสร้างความตระหนกัแก่นกัเรยีน มผู้ีบรหิาร 

ครู นกัเรยีนแกนน�า ร่วมกบัผู้ปกครองท�าเป็นแบบอย่างที่ด ีพร้อมกบัแนะน�า ฝึกให้นกัเรยีนปฏบิตัติาม 

 ระยะที่ 2 “ฝึกซ�้า ย�้าท�า” เป็นการให้นักเรียนปฏิบัติเองและท�าเป็นกิจวัตรประจ�าวันทั้งที่

โรงเรยีนและบ้าน จนเป็นนสิยัโดยใช้เทคนคิสญัลกัษณ์ มอื เสยีง รูปภาพ ตามลกัษณะของโครงงาน 

แต่ถ้ามปีัญหาต้องรบีแก้ไขทนัที

 ระยะที่ 3 “ท�าดี มีรางวัล” ทกุวนัสดุสปัดาห์ ประกาศผลชั้นเรยีนที่มกีารปฏบิตัตินดทีี่สดุ ให้

รางวลั เสรมิแรงทางบวก โดยยกย่องชมเชยและให้รางวลัเป็นดาวแห่งความด ี เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ใน

การสะสมความด ีในกล่องความดขีองแต่ชั้นหรอืเป็นกลุม่ตามลกัษณะโครงงาน เพื่อรบัรางวลัการปฏบิตัิ

กจิกรรมระดบัดมีากของทกุเดอืน
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  ผลการด�าเนินงานโดยใช้ “บะนกทาโมเดล” ท�าให้ทุกโครงงานประสบความส�าเร็จด้วยด ี

ผู้บรหิาร ครู พ่อแม่ และผู้ปกครอง มคีวามพงึพอใจในพฤตกิรรมของนกัเรยีนที่เปลี่ยนแปลงไปในทาง

ที่ดขีึ้นถงึร้อยละ 90 ขึ้นไป ทกุโครงการเป็นที่พงึพอใจของทกุฝ่ายและที่ส�าคญัที่สดุ นกัเรยีนมคีณุธรรม 

จรยิธรรมที่ดงีาม มคีณุธรรมอตัลกัษณ์ตามที่โรงเรยีนก�าหนด เป็นที่ชื่นชมของสงัคมทั่วไป

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  อ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์

โครงงาน “มาร์ชชิ่งความดี”

ความเป็นมา

  ในการปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรมที่ดงีามให้แก่นกัเรยีนนั้น ต้องช่วยกนัทกุคนทกุฝ่าย และอาจ

จะต้องใช้เวลานานในการกล่อมเกลา ฝึกอบรมบ่มนสิยั ต้องใช้เทคนคิ วธิกีาร และกจิกรรมมากมาย

หลายรูปแบบในการที่จะพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่โรงเรียนและสังคม

ต้องการ ในการพฒันาคณุภาพของผู้เรยีนให้มคีวามรู้ความสามารถ มคีณุธรรมจรยิธรรม มวีฒันธรรม

และค่านยิมที่ดงีาม จะต้องจดักจิกรรมให้นกัเรยีนได้ฝึกปฏบิัต ิลงมอืท�าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องทกุปี

การศกึษา จงึจะเกดิจติส�านกึที่ดงีามฝังลกึอยู่ในจติใจ และสามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่าง

มคีณุภาพ ด้วยเหตนุี้โรงเรยีนสรุพนิท์พทิยา จงึมุง่มั่นตั้งใจในการด�าเนนิการปลกูฝัง คณุธรรม จรยิธรรม 

ให้กบันกัเรยีนโดยผ่านกระบวนการและกจิกรรมมาร์ชชิ่งความด ีโดยโรงเรยีนด�าเนนิการพฒันาโรงเรยีน

คุณธรรมตามแนวขั้นตอนของมูลนิธิยุวสถิรคุณและมูลนิธิครูของแผ่นดิน โดยผ่านกิจกรรมโครงงาน

คณุธรรมมาร์ชชิ่งความด ีคอื การท�าตามหลกัความดพีื้นฐานสากล 5 ประการ คอื สะอาด ระเบยีบ 

สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ ซึ่งจะสอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนสุรพินท์พิทยา คือ 

รบัผดิชอบ สามคัค ีมวีนิยั 

จุดประสงค์และเป้าหมายของการด�าเนินงาน

  1. พฒันาความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนในการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม ให้กบัคร ูบคุลากร

และนกัเรยีนโรงเรยีนสรุพนิท์พทิยา

  2. พฒันาเครื่องมอืในการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมของนกัเรยีน ด้วยโครงงานคณุธรรม

มาร์ชชิ่งความดี

  3. พฒันาแนวปฏบิตัใินการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมของนกัเรยีน ด้วยโครงงานคณุธรรม

มาร์ชชิ่งความดี
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน

  1. ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหาและความต้องการ

  2. ประชมุ ปรกึษา หารอื สร้างความตระหนกัให้กบัครู บคุลากร คณะกรรมการสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ถงึแนวทางในการแก้ปัญหา

  3. แต่งตั้งคณะกรรมการการด�าเนนิงาน 

  4. สร้างนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม น�าสู่ความเป็นเลิศ / จัดกิจกรรมตามจุดประสงค์และ 

เป้าหมายโดยใช้กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของมูลนิธิยุวสถิรคุณและมูลนิธิครูของแผ่นดิน 

โดยใช้กจิกรรมโครงงานคณุธรรมที่เกดิจาก นกัเรยีนได้คดิ นกัเรยีนคดัเลอืก นกัเรยีนลงมอืปฏบิตัดิ้วย

ตนเอง

  4.1 ใช้เพลงเป็นสื่อในการท�ากจิกรรมความด ี เช่นการเดนิแถวมาท�ากจิกรรมหน้าเสาธงใน

ช่วงเช้า และช่วงเยน็ก่อนกลบับ้าน ในแต่ละวนั เป็นการฝึกความรบัผดิชอบ รวมทั้งเปิดดนตรบีรรเลง 

เพื่อท�าสมาธใินช่วง เช้าและช่วงบ่ายในชั่วโมงแรก ทกุๆ วนั

  4.2 นักเรียนตัวแทนฝึกท�ากิจกรรมมาร์ชชิ่งความดี โดยใช้รูปแบบการแปรแถว การแสดง

ประกอบการถอืธง โดยใช้เพลง เป็นกจิกรรมการฝึกสมาธ ิและความเป็นระเบยีบของนกัเรยีน

  4.3 นกัเรยีนแต่ละห้องเรยีนจดัท�าโครงงานคณุธรรม โดยเน้นคณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน

คอื มคีวามรบัผดิชอบ สามคัค ีมวีนิยั

ผลการด�าเนินงาน /ผลสัมฤทธิ์ /ประโยชน์ที่ได้รับ 

 จากการด�าเนนิงานโครงงานคณุธรรมมาร์ชชิ่งความด ีผลปรากฏว่า

 1. การเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มดีงันี้ คอื

  1.1 โรงเรยีนมสีภาพแวดล้อมภูมทิศัน์ร่มรื่น สะอาด เรยีบร้อย สวยงาม

  1.2 นกัเรยีนมพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์เพิ่มขึ้น

  1.3 นกัเรยีนพฒันาตนเองในทศิทางดขีึ้นโดยมคีวามดพีื้นฐานสากล 5 ประการ คอื สะอาด 

ระเบยีบ สภุาพ ตรงต่อเวลา และมจีติใจที่เป็นสมาธิ

  1.4 โรงเรยีนได้รบัการสนบัสนนุจากภาคเีครอืข่ายเข้ามามสี่วนร่วมสนบัสนนุเพิ่มมากขึ้น

  1.5 โรงเรยีนเกดินวตักรรม/องค์ความรู้ของการเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรมในโรงเรยีน

  1.6 โรงเรยีนได้รบัการยอมรบัให้เป็นแหล่งเรยีนรู้

 2. ผลพลอยได้จากการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

  2.1 นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิ์สูงขึ้น 

  2.2 ปรมิาณผลการเรยีน 0 ร. และ มส. ลดลง



124

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  2.3 นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ มคีวามสามคัค ีมวีนิยั

   2.4 ได้รบัรางวลัเชดิชูเกยีรตจิากการประกวดแข่งขนัต่างๆ

  2.5 มกีารสร้างเครอืข่ายระหว่างโรงเรยีน ผู้ปกครอง ชมุชนเป็นอย่างดี

ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ผู้บรหิารเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกล้าคดิ กล้าท�า กล้าตดิสนิใจ กล้าเปลี่ยนแปลง มภีาวะ

ผู้น�า มคีณุธรรมจรยิธรรม ประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ดี

 2. ครแูละบคุลากรทางการศกึษาได้มส่ีวนร่วมในการท�างาน ร่วมคดิ ร่วมท�า จนงานส�าเรจ็ลลุ่วง

ตามวตัถปุระสงค์และมคีณุภาพ

 3. นกัเรยีนให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิกจิกรรม ตามตารางการปฏบิตังิานในแต่ละวนั

 4. ชมุชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมอืและให้การสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรม

ผลจากการด�าเนินงาน

 นกัเรยีนได้เรยีนรูก้ระบวนการพฒันาและส่งเสรมิคณุธรรมให้ม ีความดพีื้นฐานสากล 5 ประการ

ได้แก่ รกัความสะอาด ความมรีะเบยีบ มคีวามสภุาพ มคีวามตรงต่อเวลา และมจีติใจที่เป็นสมาธใิน

การท�ากจิกรรมต่างๆ ท�าให้นกัเรยีนมรีะเบยีบในการเดนิเป็นแถว มนีสิยัรกัความสะอาด และให้ความ

ร่วมมอืปฏบิตังิานร่วมกบัคนอื่นได้เป็นอย่างด ีนกัเรยีนมคีวามสมบรูณ์ทั้งร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม 

และสติปัญญา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่าง 

มคีวามสขุ มทีกัษะในการด�าเนนิชวีติ มทีกัษะในการประกอบอาชพี เพื่อน�าไปใช้ในการประกอบอาชพี

ในอนาคตต่อไป

 

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา อ�าเภอล�าดวน จังหวัดสุรินทร์

โครงงาน “รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้”

 ด้วยโรงเรียนสุรพินท์พิทยามีสภาพแวดล้อมมีต้นไม้และภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม จึงต้องการ

ปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรมที่ดงีามให้แก่นกัเรยีน ให้มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามสามคัค ีและมวีนิยัใน

ตนเอง อาจจะต้องใช้เวลานานในการกล่อมเกลา ฝึกอบรมบ่มนสิยั ต้องใช้เทคนคิ วธิกีาร และกจิกรรม

มากมายหลายรปูแบบในการที่จะพฒันาให้นกัเรยีนเป็นคนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม ตามที่โรงเรยีนและ

สังคมต้องการ ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 
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วฒันธรรมและค่านยิมที่ดงีาม จะต้องจดักจิกรรมให้นกัเรยีนได้ฝึกปฏบิตั ิให้มคีวามรบัผดิชอบ และได้

ลงมือท�าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา จึงจะเกิดจิตส�านึกที่ดีงามฝังลึกอยู่ในจิตใจ และ

สามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างมคีณุภาพ ด้วยเหตนุี้โรงเรยีนสรุพนิท์พทิยา จงึมุง่มั่นตั้งใจใน

การด�าเนนิการให้กบันกัเรยีนโดยผ่านกระบวนการและกจิกรรม โครงงานคณุธรรม รสีอร์ทแห่งการเรยีนรู้ 

โดยโรงเรยีนด�าเนนิการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมตามแนวขั้นตอนของมลูนธิยิวุสถริคณุ เพื่อให้สอดคล้อง

กบัคณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีนสรุพนิท์พทิยาคอื รบัผดิชอบ สามคัค ีมวีนิยั 

เป้าหมายของการด�าเนนิงาน

  1. เพื่อพฒันาเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของนกัเรยีนให้มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามสามคัค ีมวีนิยั

  2. เพื่อเป็นแหล่งศกึษาหาความรูน้อกเหนอืจากวชิาที่เรยีนในห้องเรยีนเพื่อน�าไปประกอบอาชพี

ได้ 

  3. เพื่อเป็นการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรม ของนกัเรยีน ด้วยผ่านโครงงานคณุธรรม รสีอร์ท

แห่งการเรยีนรู้

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

 1. ศกึษาสภาพปัจจบุนั ปัญหาและความต้องการ

 2. ประชุม ปรึกษา หารือ สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน และ ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ถงึแนวทางในการแก้ปัญหา

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการการด�าเนนิงาน

 4. แบ่งพื้นที่เขตรบัผดิชอบภายในโรงเรยีนให้แต่ละห้องรบัผดิชอบ

 5. สร้างแหล่งเรยีนรู้นอกห้องเรยีนเพื่อให้นกัเรยีนได้ศกึษาตามความสนใจ เช่น แปลงเกษตร 

กจิกรรมส่งเสรมิอาชพีของนกัเรยีน

 6. มคีณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานของนกัเรยีนเพื่อรายงานหน้าเสาธง

 7. มกีารสรปุผลการปฏบิตังิานในแต่ละเดอืน เพื่อปรบัปรงุแก้ไขต่อไป

ผลการด�าเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์ /ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อพื้นที่ท�าให้บริเวณโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ร่มรื่น 

สะอาด เรยีบร้อย สวยงาม

 2. นกัเรยีนมพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์เพิ่มขึ้น ในเรื่องความรบัผดิชอบ มคีวามสามคัค ีมรีะเบยีบ

วนิยั

 3. นกัเรยีนมคีวามรกัและศรทัธาต่อโรงเรยีนที่ได้มส่ีวนร่วมในการรบัผดิชอบและดแูลโรงเรยีน
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 4. โรงเรยีนได้รบัการยอมรบัให้เป็นแหล่งเรยีนรู้

 5. มกีารสร้างเครอืข่ายระหว่างโรงเรยีน ผู้ปกครอง ชมุชนเป็นอย่างดี

ปัจจัยความส�าเร็จ

 1. ผู้บรหิารเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกล้าคดิกล้าท�า กล้าตดิสนิใจ กล้าเปลี่ยนแปลง มภีาวะ

ผู้น�า มคีณุธรรม จรยิธรรม ประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ดี

 2. ครแูละบคุลากรทางการศกึษามไีด้มส่ีวนร่วมในการท�างาน ร่วมคดิ ร่วมท�างาน จนงานส�าเรจ็

ลลุ่วงตามวตัถปุระสงค์และมคีณุภาพ

 3. นกัเรยีนให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิกจิกรรม

 4. ชมุชนและผู้ปกครองให้ความร่วมมอืและให้การสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรม

ผลจากการด�าเนินงาน

 นกัเรยีนได้เรยีนรูก้ระบวนการพฒันาและส่งเสรมิคณุธรรมให้มคีวามรบัผดิชอบ มคีวามสามคัค ี

มีวินัย อีกทั้งมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

ครอบครวั และสงัคม มจีติอาสา อยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างมคีวามสขุ มทีกัษะในการด�าเนนิชวีติ มทีกัษะ

ในการประกอบอาชพี เพื่อน�าไปใช้ในการประกอบอาชพีในอนาคต 

โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง อ�าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล�าภู 

โครงงาน	”สุขภาพดี มีคุณค่า พัฒนาการเรียนรู้”

 เนื่องจากโรงเรยีนบ้านกดุผึ้งเป็นโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา เปิดท�าการสอนตั้งแต่ระดบั

ปฐมวยัถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มนีกัเรยีนทั้งสิ้น 166 คน งบประมาณที่จะสนบัสนนุอาหารกลาง

วนัจะมเีฉพาะนกัเรยีนระดบัชั้นปฐมวยัถงึระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 เท่านั้น ท�าให้เกดิปัญหาในการ

บรหิารจดัการ ครูและนกัเรยีนได้พดุคยุ เกี่ยวกบัเรื่องการรบัประทานอาหารกลางวนัทกุวนั จงึได้ คดิ

ท�าโครงงานนี้ขึ้นเพื่อท�าให้พฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ในโรงเรยีนหมดไป ท�าให้นกัเรยีนมสีขุภาพทางกาย

ที่ดี มีน�้าหนักได้มาตรฐานตามเกณฑ์ และออกก�าลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 

3 ล้อม (ล้อมรกั ล้อมรั้ว ล้อมครอบครวั) ทกุฝ่ายเข้ามาด�าเนนิการ
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กระบวนการด�าเนินการ

 ขั้นที่ 1 ล้อมรัก 

 หลังจากที่สังเกตพฤติกรรมนักเรียนไม่ชอบรับประทานอาหารออกนอกโรงเรียน ในเวลาพัก 

รับประทานอาหาร จึงเป็นจุดเริ่มของการด�าเนินการ ทางโรงเรียนจึงเชิญ ผู้ปกครอง กรรมการ 

สถานศกึษามาร่วมกนัวางแผนแก้ปัญหา เพราะการออกนอกบรเิวณโรงเรยีนอาจท�าให้เกดิอบุตัเิหตใุน

อนาคตได้ เริ่มจากการพูดคุยกับกลุ่มนักเรียนที่ชอบออกนอกโรงเรียน คุยกับครูเวร ครูประจ�าชั้น 

ผู้ปกครองให้ก�าชบัเดก็อย่างใกล้ชดิไม่ให้ออกนอกโรงเรยีน แต่กไ็ม่ส�าเรจ็ หามาตรการลงโทษ กท็�าให้

ผูป้กครองบางคนไม่พอใจ ให้ห่อข้าวมากนิกอ็ายที่จะห่อมา ทางโรงเรยีนแจ้งแม่ค้าขายของข้างโรงเรยีน

ห้ามขายให้เดก็ในโรงเรยีน แต่เดก็เรากห้็ามไม่ได้ ไปเหมอืนเดมิ สดุท้ายทางโรงเรยีนจงึจดัท�าอาหารให้

กับนักเรียนทุกคน แต่จะตักอาหารได้เพียงรอบเดียว ซึ่งอาจท�าให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของ

นกัเรยีน ท�าให้บางคนไปซื้อขนมรบัประทาน กเ็กดิความไม่มรีะเบยีบวนิยัเกดิขึ้น จงึได้เชญิผู้ปกครอง 

แม่ค้า คร ูนกัเรยีน มาวางแผนรว่มกนัดว้ยความรกั ความเข้าใจ สร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีบัทกุฝ่าย โดย

การท�าสญัญาร่วมกนัระหว่าง ครู นกัเรยีน แม่ค้า และผู้ปกครอง

 ขั้นที่ 2 ล้อมรั้ว 

 ทางโรงเรยีนใช้กลยทุธ์สร้างโรงเรยีนให้เหมอืนบ้าน โรงเรยีนสวย บรรยากาศน่าอยู ่น่าเรยีนจะ

เป็นสิ่งดึงดูดให้นักเรียนสนใจ และอยากอยู่โรงเรียน จึงสอบถามนักเรียนว่าโรงเรียนเราจะสะอาด 

สวยงามได้อย่างไร แต่ละคนกจ็ะออกความคดิเหน็ต่างๆ จงึเป็นจดุเริ่มที่จะดงึเอาความสนใจโรงเรยีน

มาช่วยให้นักเรียนไม่ออกนอกสถานศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนให้

น่าอยู่ มมีมุนั่งเล่น นั่งรบัประทานขนม นั่งคยุ กจิกรรมที่ส่งเสรมิอกีอย่างคอื การออกก�าลงักายเล่น

กฬีา ซึ่งนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนต้น ชอบการปะทะออกก�าลงักาย ทางโรงเรยีนขอความร่วมมอืจาก

ชุมชนในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน ของบบริจาคอุปกรณ์กีฬาจากชุมชน การเต้น

แอโรบิค ท�าให้นักเรียนหันมาสนใจโรงเรียนไม่อยากออกนอกโรงเรียน และมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น ส่งผล

ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรง รักเพื่อน รักโรงเรียน ช่วยกันพัฒนาโรงเรียน ท�าให้โรงเรียน 

น่าอยู่ น่าเรยีน ผู้ปกครองกภ็ูมใิจ สบายใจที่นกัเรยีนมวีนิยั

 ขั้นล้อมครอบครัว

 หากทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยร่วมกันพัฒนา ก�ากับติดตาม 

ผู้ปกครองห่วงใยใส่ใจพฤติกรรมของบุตรหลาน โดยทางโรงเรียนจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน 

ทุกหลังคาเรือน เพื่อสร้างความเข้าใจ และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนที่อยู่ในปกครอง หาก 

ผู้ปกครองเห็นนักเรียนออกข้างนอกจะแจ้งผู้อ�านวยการโรงเรียนหรือครูเวร พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค ์

กจ็ะค่อยๆ ลดลง 





ภาคกลาง
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ภาคกลาง
โรงเรียนบ้านเขาดิน อ�าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ประเด็นหลัก  “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน”

โรงเรียนบ้านเขาดิน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็น

โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับหมู่บ้านในโครงการส่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา 

ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต�าบลคลองหาด อ�าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว เมื่อวนัที่ 1 ตลุาคม พ.ศ.2529 เปิด

ท�าการสอนตั้งแต่ชั้นอนบุาลปีที่ 1 ถงึชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนมเีนื้อที่ทั้งหมดจ�านวน 50 ไร่ ไม่มี

รั้ว บรเิวณพื้นที่แบ่งเป็นสามสว่นคอืบรเิวณก่อสร้างอาคารเรยีนและอาคารประกอบ 8 ไร่ บรเิวณสนาม 

7 ไร่ และบรเิวณพื้นที่ท�าการเกษตรและปลูกไม้ผลยนืต้น 35 ไร่

สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน ประชาชนนับถือพุทธศาสนา และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม สภาพเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน รายได้ของประชาชนโดยเฉลี่ยประมาณ 30,000 บาท 

ต่อปี ชมุชนมคีวามสมัพนัธ์กบัสถานศกึษาในระดบัที่ดมีาก มส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการศกึษาอย่าง

สม�่าเสมอ แต่มปีัญหาเกี่ยวกบัการย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองบ้าง

โครงงานภารกจิพชิติขยะ เป็นโครงงานที่ปลูกฝังคณุธรรมจติอาสา ท�าให้นกัเรยีนมจีติส�านกึที่

จะร่วมกันท�ากิจกรรมเพื่อโรงเรียนและชุมชน นักเรียนได้เรียนรู้การแยกขยะ และภาชนะที่รองรับขยะ

แต่ละประเภท มกีารจดัตั้งกลุม่จติอาสาดแูลความสะอาดภายในโรงเรยีนโดยการบรกิารรถเขน็ขยะและ

อปุกรณ์เกบ็กวาดไปตามจดุต่างๆ เพื่อให้ทกุพื้นที่ของโรงเรยีนสะอาดตลอดทั้งวนั ช่วงหลงัเรยีนกจ็ะน�า

รถถงัขยะและอปุกรณ์เข้าที่เกบ็ให้เรยีบร้อย นอกจากนี้ยงัได้เรยีนรู้ถงึการเพิ่มมูลค่าของขยะและน�าวธิี

การนี้ไปพฒันาชมุชนของตนเองอกีด้วย

จดุเริ่มต้นของความคดิคอืการปลกูฝังคณุธรรมจติอาสา ใช้กจิกรรมพชิติขยะเป็นตวัน�า ต้องการ

ให้โรงเรยีนสะอาดมบีรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้

ขั้นตอน/วิธีการ

1. ประชมุหารอืนกัเรยีนแกนน�าเพื่อหาแนวทางพฒันาสิ่งแวดล้อมของโรงเรยีน

2. นกัเรยีนร่วมเสนอและจดัท�าโครงงานคณุธรรม ภารกจิพชิติขยะ

3. รบัสมคัรสมาชกิจติอาสา

4. ร่วมวางแผนการด�าเนนิงานโดยมคีรูเป็นที่ปรกึษา

5. จดัท�าเอกสารความรู้เรื่องการแยกขยะ การดูแลรกัษาความสะอาดแจกจ่ายนกัเรยีนทกุคน 

และแบ่งหน้าที่ไปพูดคยุกบัน้องๆ และพี่ๆ  ด้วย

6. ประชมุผู้แทนห้องหารอืการก�าหนดพื้นที่ความรบัผดิชอบ
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7. จดัหาอปุกรณ์ในการท�าความสะอาด ได้แก่ ถงัขยะ ไม้กวาด ไม้ถพูื้น ที่จดัเกบ็อปุกรณ์ต่างๆ

ให้เพยีงพอต่อการใช้งาน 

8. นกัเรยีนทกุคนท�าความสะอาดตามเขตพื้นที่สตี่างๆที่ตกลงกนัทกุเช้า โดยมคีรูที่ดูแลลงมอื

ปฏบิตัริ่วมกบันกัเรยีนด้วย

9. นกัเรยีนแกนน�าคดัแยกขยะ และน�าขยะที่มมีูลค่าไปขายให้กบัธนาคารขยะโรงเรยีน น�าเงนิ

ที่ได้เป็นเงนิออมของห้องเรยีนเพื่อใช้ท�ากจิกรรมร่วมกนั

10. นกัเรยีนน�าขยะบางส่วนที่สามารถมาท�าสิ่งประดษิฐ์เป็นสิ่งของต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่า

11. นกัเรยีนร่วมกนัไปพฒันาชมุชนของตนเองตามแนวทางที่ได้ท�ากจิกรรมที่โรงเรยีน

ผลส�าเร็จของโครงการ

1. โรงเรยีนสะอาด มบีรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้

2. ชมุชนสะอาดปราศจากโรคภยัไข้เจบ็

3. สามารถสร้างรายได้ส่วนหนึ่ง

ที่ส�าคัญคือนักเรียนมีคุณธรรมจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาไม่เพียงโรงเรียนของตนแต่ยังรวมถึง

ชมุชนและสงัคมด้วย มคีวามภูมใิจกบัผลงาน รกัและหวงแหนถิ่นก�าเนดิ

โรงเรียนบ้านท่าแย้  อ�าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

โครงงาน “โครงการ ครู 3 นักเรียน 4 (มีวินัย มารยาทงาม ความพอเพียง)”

สภาพพื้นฐานครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแย้ส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน จ�านวน

นกัเรยีนที่จบการศกึษาภาคบงัคบัมน้ีอย ผูป้กครองต้องออกไปรบัจ้างตั้งแต่เช้า ท�าให้พฤตกิรรมพื้นฐาน

ชวีตินกัเรยีนส่วนใหญ่ถกูปล่อยปละละเลย ขาดการอบรม สภาพนกัเรยีนในโรงเรยีนพบว่า ขาดระเบยีบ

วนิยั ขาดมารยาทที่ด ีขาดความเคารพต่อผู้อื่น ใช้วาจาไม่สภุาพ รบัประทานอาหารเสยีงดงั ส่งเสยีง

ดงั ไม่ประหยดั ไม่ขยนัและไม่รบัผดิชอบในงานที่ได้รบัมอบหมาย โรงเรยีนบ้านท่าแย้ได้รับความร่วม

มอืจากชมุชนพฒันาให้เป็นแหล่งเรยีนรู้ จดักจิกรรมฐานการเรยีนรู้ด้านการเกษตรตามหลกัการพึ่ง

ตนเอง “เดนิตามรอยพ่อวถิคีวามพอเพยีง” ได้แก่ การท�านา การปลูกผกัสวนครวั การปลูกผกัปลอด

สารพษิ การปลูกปาล์มน�้ามนั การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงเป็ด การปลูกหญ้าแฝก 

การปลูกต้นฟักข้าว การเลี้ยงไส้เดอืน การท�าน�้าส้มควนัไม้ การท�าน�้าหมกัชวีภาพ สร้างโรงสขี้าว ปลูก

ผกักางมุ้ง 
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ภาคกลาง
การบรหิารงานโรงเรยีน ใช้หลกัการมสี่วนร่วมในการท�างาน ผู้บรหิารคร ูมคีวามเป็นน�้าหนึ่งใจ

เดยีวกนัในการคดิและท�าร่วมกนั ครู นกัเรยีนร่วมท�างานและเรยีนรู้อย่างมคีวามสขุ หลกัคดิที่ผู้บรหิาร 

ครูมเีป้าหมายร่วมกนัต่อการพฒันานกัเรยีนของโรงเรยีน คอืพยายามให้นกัเรยีน ได้กินด ีอยูด่ ีมคีวามรู้ 

และมีคุณธรรม โดยการพึ่งตนเอง ผ่านกระบวนการเรยีนรู้จากโครงงานคณุธรรม และฐานกจิกรรม

ภายในโรงเรยีน ผลติสนิค้า OTOP ของโรงเรยีน และสร้างรายได้จากสนิค้าที่เป็นผลติผล ผลติภณัฑ์

จากกระบวนการเรยีนรู้ผ่านการลงมอืท�าร่วมกนัของครูและนกัเรยีนในโรงเรยีน เกดิการมสี่วนร่วมจาก

ทกุภาคส่วนภาคเีครอืข่ายภายนอกโรงเรยีน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวดั ฯลฯ ให้การสนบัสนนุ 

ทนุการศกึษา วสัดอุปุกรณ์ แรงงาน วทิยากร ปราชญ์ชมุชน และ จดักจิกรรมอื่นๆ ร่วมกนัอย่างต่อเนื่อง 

โครงงาน ครู 3 นักเรียน 4 เป็นการบูรณาการคณุธรรมจรยิธรรมในการเรยีนการสอน โดย

มวีธิกีารด�าเนนิการคอื ครู 3 - ครูท�าโครงงาน 3 โครงงาน ได้แก่ โครงงานเดก็ดเีริ่มที่วนิยั โครงงาน

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีศรีท่าแย้ และ โครงงานศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง นักเรียน 4 - นักเรียนท�า 

โครงงาน 4 โครงงานได้แก่ โครงงานวนิยัดเีริ่มที่แถว โครงงานโรงอาหารเดก็ด ีโครงงานรู้รกัคณุธรรม

ต้องลดความเรว็ และโครงงานเดก็ดวีจไีพเราะ และร่วมกนัพฒันาตามขั้นตอน ดงันี้

1. การตระหนักรู้ร่วมกัน (บ้าน :วดั :โรงเรยีน) ผู้บรหิาร คณะครู นกัเรยีนแกนน�า พระสงฆ์ 

คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้แทนชมุชน ประชมุร่วมกนัวางแผนการด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีน

คณุธรรมอย่างเป็นรูปธรรม คอื วเิคราะห์จดุอ่อน จดุแขง็ มองเหน็ปัญหาของโรงเรยีน พร้อมใจกนัร่วม

แก้ปัญหา ความดทีี่อยากท�า ปัญหาที่อยากแก้ไข ก�าหนดคณุธรรมเป้าหมายไว้ 3 รายการ “มีวินัย 

มารยาทงาม ความพอเพียง” และก�าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

เกดิเป็นคณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนบ้านท่าแย้ 

2. พัฒนาครูควบคู่พัฒนาหลักสูตร โดย ผู้บริหารให้หลักคิดแก่ครูแกนน�าเป็นพี่เลี้ยง 

ให้ความรู้ ฝึกหัด ฝึกกิจกรรมให้แก่ครูรุ่นใหม่เพื่อความเข้าใจตรงกันร่วมกันจัดท�าแผนบูรณาการ 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้น�าคุณธรรมจริยธรรมสู่สาระวิชาทุกระดับชั้น และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

แก่นกัเรยีนแกนน�าและร่วมกนั ขยายผลสูน่กัเรยีนชั้น ป.1 - 6 เพื่อพฒันาศกัยภาพนกัเรยีนในการพฒันา

โรงเรยีนคณุธรรม

3. นักเรียนเรียนรู้สู่การลงมือท�า (ACTION LEARNING) ครูออกแบบกิจกรรมโครงงาน

คุณธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้สู่สาระการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ 

นกัเรยีนแกนน�ารวมกลุม่คดิจดัท�าโครงงานคณุธรรม ที่สอดคล้องกบัคณุธรรมเป้าหมายโดยมคีรเูป็น

ที่ปรึกษา ก�าหนดกิจกรรมโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บูรณาการให้

นักเรียนได้ปฏิบัติจริงสอดแทรกในชีวิตประจ�าวันที่โรงเรียน ช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียน จนถึงหลังเลิก

เรยีน ส่วนที่บ้าน ผูป้กครองให้ความร่วมมอืดแูลพฤตกิรรมที่ก�าหนดร่วมกนั ให้เกดิการปฏบิตับ่ิอยๆ ท�า
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ซ�้าๆ และปฏบิตัไิด้เองจนเป็นปกตนิสิยั กจิกรรมผูเ้ฒ่าเล่าเรือ่ง เพื่อสบืทอดภูมปัิญญาปลกูฝังคณุธรรม

จรยิธรรมจากรุ่นสู่รุ่น การเรยีนรู้คนต่างวยัที่เป็นสขุและสนกุสนาน 

4. เสริมแรงอย่างต่อเนื่อง กระบวนการเสริมแรง การสร้างแรงจูงใจ และการกระตุ้นเพื่อ 

ส่งเสรมิให้ เกดิการท�างาน ด้วย “เด็กคิด เด็กท�า เด็กน�าเสนอ” ในเวทีหนูท�าได้ มคีรูที่ปรกึษา 

โครงงานคอยตดิตาม ให้ก�าลงัใจ คอยชี้แนะเตมิเตม็อย่างต่อเนื่อง เกดิคณุค่าสร้างมลูค่าเป็นกจิกรรม

ดาวแห่งความดี มอบรางวลั, เกยีรตบิตัร และการยกย่องชมเชยหน้าเสาธง 

5. เชื่อมโยงรวมใจผู้ปกครองและชุมชน ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่คณะครู 

นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในท�ากิจกรรมต่างๆ และร่วมชื่นชมยินดีในผลงานที่เกิดขึ้นจาก

พฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดขีองนกัเรยีน ครูคอยดูแลพฤตกิรรมของนกัเรยีนที่โรงเรยีนและมี

ผู้ปกครองคอยดูแลพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ของนกัเรยีนที่บ้านอย่างบูรณาการ

6. หม่ันเพียรประชาสัมพนัธ์ ผูบ้รหิารประชาสมัพนัธ์ ชี้แจงคณะกรรมการสถานศกึษา ชมุชน

ภาคเีครอืข่ายต่างๆ ให้รบัทราบร่วมกนั มกีารประชาสมัพนัธ์ ด้านความเปลี่ยนแปลงไปของพฤตกิรรม

ที่พึงประสงค์ต่างๆ ของนักเรียนและนักเรียนเป็นคนค้นเรื่องผ่านการสื่อสารการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ข่าวสาร ภาพถ่ายต่างๆ ผ่านทาง Line และ Facebook ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจาก 

โครงงานคณุธรรมของโรงเรยีน เพื่อให้ชมุชน และหน่วยงานอื่นได้ชื่นชม ผลส�าเรจ็ของลูกหลาน สร้าง

ความภาคภูมใิจแก่ผู้ปกครอง ส่วนครูเป็นวทิยากรชมุชนเรื่อง “วิถีความพอเพียง”ได้เผยแพร่ความรู้

แก่ชมุชน และผู้สนใจ และน�าไปสู่สร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างชมุชน 

ผลงานความส�าเร็จ 

การบูรณาการโครงงาน คร ู3 นกัเรยีน 4 ในการเรยีนการสอน พบว่านกัเรยีนมวีนิยั มผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงขึ้น และผลการสอบ O-NET ของนกัเรยีนสูงขึ้น จ�านวนนกัเรยีนจบการศกึษาชั้นประถม

ศกึษาปีที่ 6 เรยีนต่อชั้น ม.1 เพิ่มขึ้น มนีกัเรยีนมาสมคัรเข้าเรยีนเพิ่มขึ้น ไม่มนีกัเรยีนออกกลางคนั  

ชนะเลศิการประกวดวธิกีารปฏบิตัทิี่เป็นเลศิ รางวลัดเีด่น MOE ประเภทสถานศกึษา สาขาหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลดีเด่น MOE ประเภทบุคคล โรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานด้าน 

การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง 

ภาครฐัและเอกชน
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ภาคกลาง
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม  อ�าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

โครงงาน “วัยใส ร่วมใจ รับบุญ”

โรงเรยีนวงัไพรวทิยาคม เปิดสอนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 1-ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 นกัเรยีนส่วนใหญ่

อยู่กบัตายาย พ่อแม่แยกกนัอยู่ ครอบครวัส่วนใหญ่ใช้แรงงานนกัเรยีนช่วยรดีนม จงึมกัมาสาย และไม่

ค่อยขยนัเรยีน มพีฤตกิรรมไม่ด ีมารยาทที่แสดงออกค่อนข้างเสี่ยง การแต่งกายไม่ถกูต้องตามกาลเทศะ 

ไม่เหมาะกับสถานที่ ชุมชนมองภาพลักษณ์นักเรียนโรงเรียนวังไพรวิทยาคมติดลบ โดยเฉพาะเรื่อง

พฤตกิรรมความเสี่ยง ครูขาดการยอมรบัจากชมุชน โดยเฉพาะด้านสมัพนัธ์ชมุชน

วิธีการ มีดังนี้

1. การปรับพฤติกรรมการแต่งกาย จากคาบวันศุกร์ในชั่วโมงสุดท้าย เป็นคาบคุณธรรม 

จริยธรรมซึ่งนักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดขาว แต่มีนักเรียนบางคนจะใส่กางเกงเป็นสีด�า ซึ่งขัดกับ

นกัเรยีนทั้งโรงเรยีนที่แต่งกายด้วยชดุขาวทั้งชดุ 

2. แต่งกายชดุขาวไปวดัทกุวนัพระ โดยนกัเรยีนจะแบ่งกลุ่ม หมนุเวยีนทกุระดบัชั้น และครูจดั

ตารางเวร รบัผดิชอบอย่างน้อย 1 คน มหีน้าที่ควบคมุดูแลนกัเรยีนไปวดั ซึ่งจะมรีถโรงเรยีนบรกิารรบั

ส่ง

3. นกัเรยีนต้องมาโรงเรยีนแต่เช้า เพราะนกัเรยีนต้องเดนิทางไปถงึวดัก่อนเวลา 07.30 น. พร้อม

ปิ่นโตกบัข้าวส�าหรบัตกับาตร 

4. นักเรียน มีส่วนร่วม พิธีกรรมทางศาสนากับชุมชน โรงเรียนประถมใกล้เคียง โดยการน�า 

สวดมนต์ และถวายอาหารร่วมกบัชาวบ้านที่มาตกับาตรที่วดั

5. นกัเรยีนเกบ็กวาด ล้างจาน ท�าความสะอาดศาลาวดั ก่อนกลบัโรงเรยีนให้ทนัคาบแรก

6. ครูต้องก�ากบัตดิตาม ควบคมุ และเป็นแบบอย่างให้กบันกัเรยีน

โครงงาน วัยใส ร่วมใจ รับบุญ ท�าให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนี้

1. นกัเรยีนได้เรยีนรู้เกี่ยวกบัพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนา

2. นกัเรยีนมจีติอาสา โดยสมคัรใจ

3. ครูได้สร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนและสร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้น

4. นกัเรยีนแต่งกายถูกระเบยีบ ถูกกาลเทศะ ได้รบัค�าชื่นชม จากชมุชน

5. นกัเรยีนมสี่วนร่วมสร้างความสมัพนัธ์กบัสถาบนัครอบครวัอย่างเหนยีวแน่น เพราะนกัเรยีน

ต้องไปพูดคยุกบัผู้ปกครองเรื่องของการท�าอาหาร เมนูอาหาร ตื่นแต่เช้า

6. ครูได้สร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนและสร้างความเชื่อมั่นได้มากขึ้น
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โรงเรียนดอนพุดวิทยา  อ�าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

โครงงาน “ดอนพุดโมเดล 4:2:3”

สาระส�าคัญ 

โรงเรยีนพยายามใช้กลยทุธ์ทกุรปูแบบในการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีน แต่

กไ็ม่เป็นผล มนีกัเรยีนได้รบัผลการเรยีนที่มปีัญหา 0 ร มส จ�านวนมาก ได้มกีารวเิคราะห์เหตพุบว่า 

ต้นเหตแุห่งปัญหา คอื นกัเรยีนขาดความรบัผดิชอบ และขาดวนิยัรวมถงึจะท�าอย่างไรให้นกัเรยีนเหน็

ความส�าคัญของส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว จึงได้ร่วมกันก�าหนดรูปแบบ และกลไกในการ 

ขบัเคลื่อน “ดอนพดุโมเดล 4:2:3” ซึ่งประกอบด้วย 4 ยทุธศาสตร์ดงันี้

1. ขบัเคลื่อนพฤตกิรรมด้านวนิยัเชงิบวกให้กบันกัเรยีนทั้งระบบ

2. พฒันาครู และบคุลากรทางการศกึษาให้เกดิคณุธรรมชั้นน�าในสถานศกึษา

3. พฒันาสภาพแวดล้อมในสถานศกึษาให้เอื้อต่อการเรยีนรู้

4. พฒันาการมสี่วนร่วม ระหว่างโรงเรยีนกบัชมุชน 

หลักการขับเคลื่อน

ประกอบด้วย หลกัความเป็นไทยและหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง โดยก�าหนดคณุธรรม

เป้าหมายไว้ คือ รับผิดชอบดี มีวินัย ใส่ใจจิตอาสา ซึ่งโรงเรียนมีขั้นตอนและกระบวนการในการ 

ขบัเคลื่อนดงันี้ (หลกั 5 ป.)

1. ประกาศคณุธรรมเป้าหมาย และพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวก โรงเรยีนใช้หลกัการประชาสมัพนัธ์

แจ้งผ่านช่องทางหลากหลายรูปแบบ ทั้งการประชมุผู้ปกครอง จดหมายข่าว เวบ็ไซต์โรงเรยีน

2. ประกนัผลส�าเรจ็ โรงเรยีนรบัประกนัผลที่จะเกดิขึ้นหากด�าเนนิการตาม ดอนพดุโมเดล คอื 

นกัเรยีนมคีณุธรรมเป้าหมาย และ จบการศกึษาแน่นอน 

3. ประกวดเพื่อเสริมแรง โรงเรียนใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก แก่นักเรียนตามยุทธศาสตร ์

ข้อ 1 ด้วยวธิกีารที่หลากหลาย เช่น การประกวด การยกย่องชมเชย ประกาศเกยีรตคิณุต่อสาธารณชน

4. ประเมินเพื่อพัฒนา โรงเรียนประเมินผลการด�าเนินการตามดอนพุดโมเดลเป็นระยะ และ

เมื่อสิ้นปีการศกึษา เพื่อน�าผลการประเมนิเป็นข้อมูลในการพฒันาระบบ

5. ประชาสัมพันธ์ ผลการด�าเนินงานต่อสาธารณชน เป็นแหล่งการศึกษาดูงานจัดกิจกรรม 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กระบวนการด�าเนนิการภายในโรงเรยีนและภายนอกโรงเรยีน
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กระบวนการด�าเนินการภายในโรงเรียน

จดัในรูปแบบของคณะส ีพี่ดูแลน้อง ประกอบด้วย สี่คณะส ี ในหนึ่งคณะสมีนีกัเรยีนคละชั้น 

ม.1 - 6 จ�าลองวถิชีวีติ ระบบอาวโุสของสงัคมไทยทกุคณะส ีมเีขตพื้นที่รบัผดิชอบ พี่มหีน้าที่ดูแลน้อง

ทกุเรื่องทั้งด้านการเรยีนและคณุธรรมเป้าหมาย ภายใต้การแนะน�าของคณุครู

จดุเด่น ของกระบวนการด�าเนนิงาน การแบ่งคณะสแีบบแนวตั้งท�าให้เกดิสถานภาพของสมาชกิ

ในคณะส ี (ความเป็นพี่-น้อง) ชดัเจน สถานภาพจะเป็นสิ่งก�าหนด ก�ากบับทบาทการแสดงออก และ

คณุธรรมเป้าหมายของนกัเรยีนโดยปรยิาย

เงื่อนไขความส�าเรจ็ ประกอบด้วย 4 เงื่อนไขดงันี้

1. ผู้บริหารต้อง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีทักษะในการ

ประสานงานกบัภาคเีครอืข่าย เพื่อร่วมกนัขบัเคลื่อนโครงการ

2. บคุลากรในหน่วยงานตระหนกัรู้ และเหน็ความส�าคญัของการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม ให้

แก่นกัเรยีน มสี่วนร่วม และปฏบิตัตินตามแนวทางของโรงเรยีนคณุธรรม

3. นกัเรยีนเป็นผู้ที่สามารถพฒันาด้านคณุธรรมจรยิธรรมได้ ไม่ก้าวร้าวมคีวามเป็นธรรมชาติ

ของเดก็สมวยั

4. ผูป้กครอง ต้องตระหนกัในความส�าคญัของการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม รบัช่วงการพฒันา

กนั ไป-มา ระหว่างบ้านกบัโรงเรยีน เพื่อก่อให้เกดิความยั่งยนืของคณุธรรมเป้าหมาย

โรงเรียนบ้านด่านโง  อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงงาน “จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม”

โรงเรียนบ้านด่านโง เป็นโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ ในโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตาม 

พระราชด�าร ิอ.แก่งกระจาน จ.เพชรบรุ ีได้เข้าเป็นโรงเรยีนในโครงการกองทนุการศกึษารุน่ที่ 2 หลงัจาก

ที่ได้เข้าร่วมโครงการได้ก�าหนดคณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน 4 ประการ คอื 1. จติอาสา 2. ความ 

มรีะเบยีบวนิยั 3. ใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน 4. ประหยดั คณุธรรมเหล่านี้ได้ก�าหนดเป็นคณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน

เพื่อพฒันาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของนกัเรยีน 

คณุธรรมด้านจติอาสา เริ่มพฒันามาจากโรงเรยีนบ้านด่านโงเป็นโรงเรยีนที่อยูไ่กล กนัดาร เมื่อ 

30 กว่าปีที่แล้วไม่มคีรูคนไหนอยากมาสอน และมคีรูไม่ครบชั้น ครูที่มาสอนกม็าจากในตวัเมอืงซึ่งห่าง

ออกไปเกอืบร้อยกโิลเมตร ดงันั้นการเริ่มต้นของนกัเรยีนนอกจากการสั่งงานของคณุครูว่าให้ท�าการบ้าน 

ท�างานตามที่ได้สั่งไว้ หากไม่ท�าก็จะถูกลงโทษ โดยใช้ไปท�าความสะอาด ในที่ต่างๆ เช่น ห้องน�้า 

ห้องเรยีน บรเิวณโรงเรยีนและให้อ�านาจในการสั่งท�างานกบัหวัหน้านกัเรยีน 
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ดังนั้น นักเรียนบางคนที่เป็นหัวหน้าห้องที่มีความรับผิดชอบก็จะเริ่มท�างานตามที่ได้รับมอบ

หมายและรู้จักท�าในสิ่งที่ไม่ได้รับมอบหมายเป็นประจ�าทุกวัน ห้องไหนที่มีหัวหน้าห้องเป็นนักเรียนที่มี

ความรบัผดิชอบและมจีติส�านกึกจ็ะเป็นห้องเรยีนที่มผีลงานที่ดทีกุวนั เป็นตวัอย่างได้รบัค�าชมเชยจาก

คณุครูทกุวนั ชั้นอื่นกจ็ะเริ่มมกีารท�าตามและประกอบกบัคณุครูทหารในขณะนั้น (ทหารไปตั้งค่ายฝึก

ในบริเวณโรงเรียน) ก็จะฝึกระเบียบแถวทุกวันและชมเชยด้วยวิธีการทางทหาร เช่น ตบมือ เข้าแถว

ยกย่อง ฯลฯ คุณครูก็เริ่มให้ความส�าคัญกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมการท�างานด้านจิตอาสาทางบวก 

ผลกค็อืนกัเรยีนเริ่มมพีฤตกิรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดแีละกจิกรรมนี้บดันี้กย็งัคงอยู่ 

นักเรียนจะรู้จักท�างานเองโดยไม่ต้องมีครูมาคอยดูแลโดยมีการท�างานอย่างเป็นระบบ งานพี่

ดแูลน้อง พี่แกนน�ากแ็บ่งงานอาสารบัผดิชอบงานกนัคนละหน้าที่ แม้ในวนัหยดุกม็นีกัเรยีนมาช่วยท�างาน

อาทเิช่น มาเลี้ยงไก่ เกบ็ไข่ เกบ็เหด็ เลี้ยงหมู หรอืมกีจิกรรมกบัพี่ๆ ที่มาอาสาช่วยโรงเรยีน เช่น ทาส ี

ซ่อมอาคาร วาดรูป ฯลฯ และจดัท�าบญัชกีารขายไข่ ขายเหด็ สรปุส่งคณุครูเป็นประจ�า เป็นต้น

จากเหตุการณ์เหล่านี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนโดยมีคุณธรรมจิตอาสาใน

การท�างานเป็นการเริ่มต้น โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน ด้วยการก�าหนดคุณธรรม 

อัตลักษณ์ จิตอาสา:ท�างานที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน ท�างานโดยไม่ต้องเรียก เป็นเป้าหมาย เน้นตั้งแต่ 

ผู้บรหิาร ครู นกัเรยีน เน้นท�างานที่ไม่หวงัสิ่งตอบแทน ไม่ต้องบงัคบัสามารถมาช่วยงานนอกเวลาโดย

ไม่หวงัสิ่งตอบแทน และมกีารขบัเคลื่อนโดยมกีารวางแผนร่วมกนัเพื่อตั้งใจท�างานโดยไม่หวงัผลตอบแทน 

การปฏิบัติตามแผน ด้วยความยินดีเต็มใจและสมัครใจ มีการประเมินตนเองอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ 

คุณครูที่ปรึกษาให้การนิเทศติดตามผล แบบกัลยาณมิตรและเป็นกันเอง ด้วยการให้แรงเสริมและ 

ค�าแนะน�าเชงิสร้างสรรค์เพื่อ แก้ไขปรบัปรงุการท�างานที่เหมาะสมสมบูรณ์ขึ้น

นอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้ามาร่วมท�างาน มาช่วยพัฒนาในพื้นที่โรงเรียนเป็น 

แบบอย่างจติอาสาที่ด ี เช่น อสม. มาร่วมท�างานในวนั Big cleaning Day ทกุภาคเรยีน มภีูมปิัญญา

ท้องถิ่นเข้ามาให้ความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่ อาทิ ทหารมาให้ความรู้เรื่องความรักชาต ิ

ระเบียบวินัย รองนายก อบต. ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อดีตก�านันให้ความรู้เรื่องการเมือง 

การปกครองในพื้นที่ วิศวกรมาให้ความรู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ประธานคณะกรรมการ 

สถานศึกษามาให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชไร่ ช่างมาให้ความรู้เรื่องการซ่อมจักรยาน ซ่อมมอเตอร์ไซค์

เบื้องต้น ข้าราชการบ�านาญมาให้ความรู้เรื่องดนตรไีทย NGO มาให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ปราชญ์

ชาวบ้านมาให้ความรู้เรื่องปุ๋ยชวีภาพ มคันายกมาให้ความรู้เรื่องบทสวดมนต์ บคุคลเหล่านี้มาท�างาน

โดยจิตอาสาไม่มีผลตอบแทนจากโรงเรียน และมีกลไกของครู นักเรียนแกนน�า คณะกรรมการ 

สถานศกึษาเป็นคณะท�างานในการขบัเคลื่อนการท�างาน โดยเป็นผู้คอยสนบัสนนุในการท�างาน คอย

เสรมิแรง สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกดิการท�างานจติอาสาอย่างต่อเนื่อง 
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จากการท�างานในรูปแบบที่ผ่านมา ครู นกัเรยีน ชมุชน มพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์ด้านจติอาสา

เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมของโรงเรยีน สะอาดสวยงาม ร่มรื่นดขีึ้น เอื้อต่อการเรยีนรูม้ากขึ้น เกดิ

กระบวนการมส่ีวนร่วมทั้งในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีน เกดิความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างโรงเรยีนและชมุชน 

ท�าให้ชมุชนเหน็ความส�าคญัของการส่งเสรมิให้ลูกหลานมาเข้าเรยีนต่อในโรงเรยีนมากขึ้น เพราะประทบัใจ 

ในพฤตกิรรมที่ดขีองนกัเรยีน มกีารรวบรวมองค์ความรู้ด้านต่างๆ จากชมุชนที่สามารถน�ามาบรูณาการ

เข้ากบัการเรยีนรูใ้นวชิาต่างๆ ของคร ูและท�าให้บรรลคุณุธรรมเป้าหมายที่ก�าหนดและเชื่อมโยงตรงตาม

คณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนด้านอื่นๆ ด้วย

โรงเรียนบ้านด่านโง  อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงงาน “กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ “เส้นทางคุณธรรม””

โรงเรียนบ้านด่านโง เป็นโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ ในโครงการพัฒนาห้วยแม่เพรียงตาม 

พระราชด�าร ิอ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรุ ีได้เข้าเป็นโรงเรยีนในโครงการกองทนุการศกึษารุน่ที่ 2 ผู้บรหิาร 

คณะบคุลากรและนกัเรยีนได้ก�าหนดคณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน คอื จติอาสา ระเบยีบวนิยั ใฝ่รู้

ใฝ่เรยีน และประหยดั 

“เส้นทางคณุธรรม” เป็นกลไกการขบัเคลื่อนทศิทางการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมของโรงเรยีน

บ้านด่านโง นบัเป็นกระบวนการบรหิารจดัการศกึษาที่เน้นการมสี่วนร่วมของชมุชน น�าโดยตวัแทนของ

ชุมชน ก็คือ คณะกรรมการสถานศึกษาที่ตระหนักถึงบทบาทภาระหน้าที่ของชุมชนที่ควรเป็นผู้ดูแล

ปกป้องผลประโยชน์ส�าหรบัลกูหลานของเขาเมื่อเข้ามาเรยีนในสถานศกึษาแห่งนี้ ด้วยสายสมัพนัธ์และ

ความห่วงใยปรารถนาดีต่อเยาวชนในพื้นที่ จึงชวนกันระดมภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่มีความรู ้

หลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในพื้นที่ ข้าราชการบ�านาญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวไร่ 

ผู้ปกครองนกัเรยีน ช่างพื้นบ้าน วศิวกร นกัสิ่งแวดล้อม NGO ทหาร มคันายก และฝ่ายปกครองในพื้นที่

ทกุภาคส่วนมจีติอาสาเข้ามาให้ความรู้และประสบการณ์ที่ตนเองมอียู่ อาท ิทหารมาให้ความ

รู้เรื่อง ความรกัชาต ิระเบยีบวนิยั รองนายก อบต. ให้ความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ อดตีก�านนัให้

ความรูเ้รื่องการเมอืงการปกครองในพื้นที่ วศิวกรมาให้ความรู้เรื่อง ความรูเ้รื่องทางวทิยาศาสตร์เบื้องต้น 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษามาให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชไร่ ช่างมาให้ความรู้เรื่องการซ่อม

จกัรยาน ซ่อมมอเตอร์ไซค์เบื้องต้น ข้าราชการบ�านาญมาให้ความรู้เรื่องดนตรไีทย NGO มาให้ความรู้

เรื่องสิ่งแวดล้อม ปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้เรื่องปุ๋ยชวีภาพ มคันายกมาให้ความรู้เรื่องบทสวดมนต์ 

เป็นต้น โดยภมูปิัญญาเหล่านี้หมนุเวยีนสบัเปลี่ยนกนัมาให้ความรู้ตามวนัเวลาที่เขาว่าง เป็นเวลาบ่าย 



139

หรอืเยน็ หรอือาจจะเป็นวนัหยดุ ยดืหยุ่นตามเวลาที่เขาสะดวก และโรงเรยีนสามารถจดัสรรช่วงเวลา

ที่เหมาะสมสอดคล้องกบัสาระการเรยีนรู้ที่เน้นการปฏบิตัจิากประสบการณ์ และทกัษะการเรยีนรู้ด้าน

ต่างๆ ที่สอดคล้องกบัการด�ารงชวีติในสงัคมโดยคณุครมูส่ีวนร่วมอ�านวยความสะดวกและร่วมเรยีนรูก้บั

นกัเรยีนด้วย การจดักจิกรรมที่สมัพนัธ์กบัประสบการณ์ของภมูปัิญญาดงักล่าวส่งผลปรากฏชดัโดยตรง

ต่อนกัเรยีน และด้านความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างชมุชนกบัโรงเรยีนอกีด้วย 

ในด้านผลโดยตรงต่อนกัเรยีน : ท�าให้นกัเรยีนมคีวามรู้ ประสบการณ์จากการปฏบิตัเิพิ่มมาก

ขึ้นด้านความรูแ้ละประสบการณ์ ทางทกัษะชวีติ และทกัษะการเรยีนรู้ เพราะได้ครูเพิ่มขึ้นจากในหมู่บ้าน

หรอืชมุชน แล้วมาช่วยสอนเสรมิในโครงการลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู ้ด้านความรูแ้ละประสบการณ์ ทาง

ทกัษะชวีติ และทกัษะการเรยีนรู้ ท�าให้นกัเรยีนมพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์เชงิบวกเพิ่มขึ้น เพราะมคีรูใน

ชุมชนที่คอยอบรมสั่งสอนนอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน มีการอบรมให้ความรู้โดยสอดแทรก

คณุธรรม ที่สอดคล้องกบัคณุธรรมอตัลกัษณ์ที่โรงเรยีนก�าหนดไว้ รวมทั้งมกีารก�ากบัดแูลความประพฤติ

และการปฏบิตัตินของนกัเรยีนในหมู่บ้าน เช่น เมื่อครูภูมปิัญญา เหน็เดก็นกัเรยีนขบัรถเรว็ในหมู่บ้าน 

หรอืเหน็เดก็ทิ้งขยะ กส็ามารถตกัเตอืนและสอนได้ทนัทแีละน�ามาพดูคยุในช่วงการจดัการเรยีนรู ้เป็นการ

สอดแทรกคณุธรรมเหล่านี้ลงไปในวธิกีารสอน ท�าให้ครูได้รบัรู้พฤตกิรรมนกัเรยีนในขณะที่อยู่บ้านด้วย

ส่วนด้านความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างโรงเรยีนและชมุชน : มกีารรวมตวัของกลไกของชมุชนผ่าน

คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามาให้ความรู้และยังเพิ่มสายสัมพันธ์สืบเนื่องน�าพาจิตอาสาในรูปแบบ

อื่นเข้ามาให้นกัเรยีน เช่น มาเลี้ยงอาหาร มาสอนการท�าขนม ชกัชวนเพื่อนๆ ศษิย์เก่ามาเลี้ยงอาหาร

นักเรียน ชักชวนองค์กรเอกชนมาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน น�าแรงงานและทรัพยากรมาร่วมพัฒนา

โรงเรยีนในทกุๆดา้น ในรปูแบบของจติอาสา และในชมุชนเองเกดิมคันายกน้อยท�าหน้าที่แทนมคันายก

ที่วดัได้เป็นอย่างด ีผลงาน คอืได้ไปเป็นผูน้�าในการสวดมนต์กบัผูป้กครอง ชมุชนและทกุภาคส่วนในพธิี

ต่างๆ ในทั้งสองหมู่บ้านและที่วดัในหมู่บ้าน

นอกจากนี้ยงัมกีารตอบสนองต่อพฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ต่อกนัเรว็ขึ้นมาก และร่วมช่วยแก้ไข

ปัญหาอย่างทนัท่วงท ีเช่น นกัเรยีนชั้นอนบุาลมพีฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้ปกครองจะเริ่มมปีัญหากนั

กไ็ด้คณะกรรมการสถานศกึษาและครูมาช่วยไกล่เกลี่ยและอธบิายถงึเหตแุละผลของพฤตกิรรม ท�าให้

ผู้ปกครองมคีวามเข้าใจและมคีวามสมัพนัธ์ที่ดตี่อกนั

จากการมส่ีวนร่วมขบัเคลื่อนกจิกรรมเหล่านี้ของผูค้นในชมุชน ถอืว่าเป็นเส้นทางที่เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของนักเรียนอันส่งผลต่อการเป็นคนดีในชุมชนปัจจุบันและคาดหวังว่าจะต่อเนื่องในอนาคต 

ท�าให้นกัเรยีนสามารถเดนิทางไปในเสน้ทางที่เรยีกว่าเส้นทางคณุธรรม โดยมทีกุภาคส่วนคอยประคอง

ดแูลก�ากบัเส้นทาง และชี้แนะแนวทางการเดนิในเส้นทางคณุธรรมที่ด ีที่สามารถประพฤตปิฏบิตัไิด้เป็น

ที่ยอมรบัของสงัคมส่งผลดตี่อ ตวันกัเรยีน ครู ผู้ปกครอง ชมุชนในทกุภาคส่วนเช่นกนั 
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ภาคกลาง
โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ�าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงงาน “หลักสูตร วิชางาน วิชาชีวิต”

เนื่องจากปัญหาพื้นที่อ�าเภอศรสีวสัดิ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ฝั่งต�าบลท่ากระดาน ซึ่งเป็น 

ที่ตั้งโรงเรยีนศรสีวสัดิ์พทิยาคม และฝั่งที่ว่าการอ�าเภอศรสีวสัดิ์ ที่มอี่างน�้าใหญ่กั้น เนื่องจากการสร้าง

เขื่อนศรีนครินทร์ ต้องอาศัยการคมนาคมด้วยการข้ามแพขนานยนต์หรือใช้เส้นทางอ้อมรอบขอบอ่าง

ระยะทาง 30 กโิลเมตร พื้นที่ดงักล่าว ชมุชนด�ารงชพีด้วยการเกษตรเชงิเดี่ยวมกีารแผ้วถางท�าลายป่า

เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก ก่อให้เกดิปัญหาสงัคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกจิ ปัญหาความยากจนตามมา 

จงึจดัท�าโครงงานการบรูณาการวชิางานวชิาชวีติลงในหลกัสตูรชั้นมธัยมศกึษาตอนปลาย แผนการเรยีน

เกษตรกรรม

นอกจากนี้ ปัญหาสังคมปัจจุบัน ผู้เรียนและเยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เนื่องจากการ

จัดการเรียนการสอนเน้นให้ความรู้เป็นส่วนใหญ่ แต่ขาดทักษะการท�างาน ขาดการพัฒนาคุณธรรม

จรยิธรรมอย่างพอเพยีง โรงเรยีนศรสีวสัดิ์พทิยาคม จงึได้รเิริ่มจดัการเรยีนรู้ เพื่อให้เกดิการพฒันาเดก็

แบบองค์รวม คอื ด้านความรู้ ด้านทกัษะการท�างานและด้านคณุธรรมจรยิธรรม ให้เกดิขึ้นควบคู่กนั

ภายใต้หลักสูตร “วิชางาน วิชาชีวิต” โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการ ความรู้สู่ผู้เรียน 

ด้วยการน�าการเกษตรแบบยั่งยนืภายใต้วถิคีวามพอเพยีงเป็นแกนหลกั

นกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 ในพื้นที่ฝ่ังที่ตั้งอ�าเภอศรสีวสัดิ์ มฐีานะยากจน ขาดโอกาสในการ

ศกึษาต่อ เพราะเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก ขาดรถประจ�าทาง ไม่สามารถเดนิทางข้ามฝั่งไปเรยีนต่อ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมได้ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการข้ามแพ

ขนานยนต์ โรงเรยีนจงึสร้างโอกาสให้แก่นกัเรยีนดงักล่าวด้วยการเปิดการสอนระดบัชั้นมธัยมศกึษาตอน

ปลาย แผนการเรยีนเกษตรกรรมที่ห้องเรยีนสาขา ด่านแม่แฉลบในพื้นที่ใกล้ที่ตั้งที่ว่าการอ�าเภอศรสีวสัดิ์

(พื้นที่โรงเรยีนประถมศกึษาเดมิที่ปิดท�าการสอนไปแล้ว) โรงเรยีนจดัหลกัสูตร “วชิางาน วชิาชวีติ” เป็น

วชิาบงัคบัในกลุ่มสาระเพิ่มเตมิ โดยมกีารบูรณาการในการเรยีนการสอน ดงันี้

1. รวมกลุ่มครูทั้ง 8 กลุ่มสาระเพื่อร่วมสอนเป็นทมี 

2. ทมีบูรณาการหลกัสูตร “วชิางาน วชิาชวีติ” ร่วมกนัคดัเลอืกหวัข้อการเรยีนรู้ที่จะบูรณาการ

ร่วมกนัในแต่ละภาคเรยีน โดยที่ยดึการท�าเกษตรกรรมเป็นกรอบใหญ่

3. ทมีบูรณาการร่วมกนัออกแบบการจดัการเรยีนรู้ในแต่ละภาคเรยีน

4. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อย่อยของการจัดการเรียนรู้ให้ครูแต่ละคนในทีม 

ทั้งนี้ครูในทมีแต่ละคนจะมบีทบาทเป็นทั้งครพูี่เลี้ยงให้ผูเ้รยีนแต่ละกลุม่ และดแูลจดัการเรยีนรูใ้นแต่ละ

หวัข้อย่อยที่ได้รบัมอบหมาย
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5. การจดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมการเรยีนรู ้ผู้เรยีนจะได้รบัมอบหมายภาระงานให้รวมกลุม่กนั

ท�า ดงัต่อไปนี้

 1)  ผู้เรยีนรวมกลุ่มกนัเพื่อจดัตั้งบรษิทัจ�าลองในการท�าธรุกจิการเกษตร

 2)  ผู้เรยีนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการท�างานแต่ละภาคเรยีน ซึ่งเป็นการจ�าลองการวาง

เป้าหมายในการท�าธรุกจิ

 3)  กลุ่มบริษัทแต่ละกลุ่มด�าเนินกิจกรรมด้านเกษตรกรรมปลูกผักและดูแลผักที่กลุ่มได้

วางแผน ให้เจรญิเตบิโต

 4)  เกบ็เกี่ยวผลผลติและหรอืแปรรูปผลติภณัฑ์ ออกแบบบรรจภุณัฑ์และน�าไปจ�าหน่าย

 5)  จดัท�าบญัชรีายได้จากการจ�าหน่ายผลผลติ

 6)  น�ารายได้จากการจ�าหน่ายสินค้ามาจัดสรร โดยการแบ่งเงินเป็นเงินส�าหรับการลงทุน 

เงนิส�าหรบับ�ารงุโรงเรยีน เงนิส�าหรบัท�าประโยชน์ส่วนรวม และเงนิส�าหรบัปันผลให้กบัสมาชกิทกุคน

 7)  จดัท�าการสรปุผลประกอบการตลอดทั้งภาคเรยีน แล้วน�าเสนอต่อทมีบรูณาการเพื่อการ

ประเมนิผลและตดัสนิผลการเรยีน

6. เมื่อผู้เรียนได้ด�าเนินการใน 7 ขั้นตอนนี้แล้ว แต่ละกลุ่มจะต้องถอดบทเรียนจากการจัด

กระบวนการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ สรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจบหน่วยการเรียนรู้ 

ที่ได้จากการเรยีนรู้และน�าเสนอเป็นแผนผงัความคดิ จากการที่ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ตามหลกัสูตร “วชิางาน 

วชิาชวีติ” ท�าให้เกดิการพฒันาที่ครบทั้ง 3 ด้าน คอื

 1) ความรู้ความเข้าใจในด้านเกษตรแบบยั่งยนืภายใต้วถิคีวามพอเพยีง

 2) มทีกัษะและความสามารถในการท�างานด้านการเกษตร จนสามารถน�าไปประกอบอาชพี

เมื่อจบการเรยีน

 3) คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ได้แก่

  3.1) มคีวามอดทนและรกัการท�างานเกษตร

  3.2) มคีวามสามคัคใีนการท�างานเป็นทมี

  3.3) มคีวามซื่อสตัย์สจุรติในฐานะผู้ประกอบการ

  3.4) เกดิคณุธรรมตามที่ก�าหนดไว้ในคณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน 

(1) ความรับผิดชอบ : ปลูกผักให้เจริญเติบโตและท�างานให้ส�าเร็จตามที่ได้รับ 

มอบหมาย

(2)  ระเบยีบวนิยั : ปฏบิตัติามกฎของความปลอดภยัในการท�างาน

(3)  จติสาธารณะ : แบ่งเงนิที่ได้รบัจากการขายผกัมาท�าประโยชน์เพื่อสงัคม

(4)  ความพอเพยีง : ท�าการเกษตรโดยยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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ภาคกลาง
การบรูณาการเรยีนรูห้ลกัสตูร “วชิางาน วชิาชวีติ” ที่เน้นให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ด้วยการลงมอืปฏบิตัิ

จรงิจากการท�างานเกษตร โดยจ�าลองบรบิทจากชวีติจรงิของมนษุย์ว่า ในที่สดุแล้วผู้เรยีนทกุคนเมื่อจบ

การศึกษาไปแล้วก็ต้องออกไปท�างานประกอบอาชีพ เพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยวิถีทางอันสุจริตและยึด

คุณธรรมเป็นที่ตั้ง การเรียนรู้ด้วยการท�างานจริงของผู้เรียนจึงก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตไปด้วย

พร้อมๆ กนั

โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”  อ�าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
โครงงาน “ผ้ายางเสริมสร้างระเบียบวินัย”

สภาพปัญหา 

การเข้าแถวในการท�ากิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน พบว่านักเรียนเข้าแถวไม่เป็นระเบียบ 

เสยีเวลาในการจดัแถวค่อนข้างมาก ต้องยนืสวดมนต์ไหว้พระ บางส่วนคยุและเล่นกนั เนื่องจากโรงเรยีน

เป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่นกัเรยีนมจี�านวนมาก ครทูี่ปรกึษาไม่สามารถมองเหน็ภายในแถวได้อย่างทั่วถงึ 

ท�าให้ไม่สะดวกในการก�ากบัดูแล เกดิความไม่พร้อมเพรยีง ความไม่เป็นระเบยีบ และความศกัดิ์สทิธิ์

ในการจดักจิกรรม

เป้าหมาย 

นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีระเบียบวินัยปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เกิดความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติกิจกรรม จึงน�านวัตกรรมโครงงาน 

“ผ้ายางเสรมิสร้างระเบยีบวนิยั” โดยมนีกัเรยีนแกนน�าเป็นตวัขบัเคลื่อนโดยผสมผสานกบัโรงเรยีนเลก็

ในโรงเรยีนใหญ่

ขอบข่ายกิจกรรม

3.1 ศกึษาสภาพปัญหาในการท�ากจิกรรมหน้าเสาธง

3.2 วางแผนในการพฒันากจิกรรมให้มปีระสทิธภิาพ มกีารประชมุคณะผูบ้รหิาร คร ูผูป้กครอง

เครอืข่าย ผูแ้ทนคณะกรรมการนกัเรยีน ก�าหนดรูปแบบแนวปฏบิตั ิวตัถปุระสงค์ การประเมนิผลกจิกรรม 

โดยก�าหนดไว้ในแผนปฏบิตักิารประจ�าปี โดยจดัท�าเป็นขั้นตอนดงันี้
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 1) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน งานเสริมสร้างระเบียบวินัยจัดหาผ้ายางที่จะใช้ในกิจกรรม

แจกให้กบันกัเรยีนทกุคนคนละ 1 ผนื โดยผ้ายางจะต้องมขีนาด 60 × 90 เซนตเิมตร โดยนกัเรยีนต้อง

รกัษาผ้ายางของตนเองให้ครบ 3 ปี ทั้งระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและมธัยมศกึษาตอนปลาย ถ้านกัเรยีน

ท�าหายจะต้องซื้อที่ฝ่ายกจิการนกัเรยีนของโรงเรยีน

 2) ขั้นตอนในการปูผ้ายางคอื

  07.40 น. ให้นกัเรยีนทกุคนทกุห้องเรยีนเริ่มปผู้ายางในเวลาหลงัเพลงมาร์ชประจ�าโรงเรยีน

เริ่มดงัขึ้นและใช้เวลาในการปูผ้ายางประมาณ 5 นาท ี ระยะห่างระหว่างผนืต้องห่างกนัประมาณ 30 

เซนตเิมตร เพื่อไม่ให้เกดิการคยุกนัในระหว่างแถว ระยะห่างระหว่างแถวต้องห่างกนัประมาณ 1 ช่วง

แขน หลังจากปูผ้ายางเสร็จให้นักเรียนถอดรองเท้าวางไว้ด้านขวามือ วางกระเป๋าหนังสือไว้ด้านหน้า 

แล้วนั่งบนผ้ายาง โดยในแต่ละห้องเรยีนจะต้องมแีกนน�านกัเรยีนคอยช่วยครทูี่ปรกึษาจดั และตรวจเพื่อ

ดูความเรยีบร้อย เมื่อห้องเรยีนใดปูผ้ายางและเข้าแถวเรยีบร้อย แกนน�านกัเรยีนที่เป็นตวัแทนจะออก

ไปรายงานการเข้าแถวประจ�าวนักบัคณะกรรมการนกัเรยีนเพื่อจดสถติกิารเข้าแถวประจ�าวนั

  07.50 น. นกัเรยีนทั้งหมดยนืขึ้นเริ่มกจิกรรมร�าลกึพระคณุพระครูสรกจิพมิลผู้รเิริ่มก่อตั้ง

โรงเรยีน ร้องเพลงชาต ิ เพลงสรรเสรญิพระบารม ี เพลงมาร์ชโรงเรยีน กล่าวค�าปฏญิาณตน นกัเรยีน

ทั้งหมดนั่งลงเพื่อสวดมนต์ไหว้พระ (ชายนั่งท่าเทพบุตร หญิงเทพธิดา) นั่งสมาธิ อัญเชิญพระบรม 

ราโชวาทฯ (รชักาลที่ 9)

  08.05 น. ครูเวรพบนกัเรยีนหน้าเสาธง

3.3 ในการรายงานแถว ถ้าแกนน�านกัเรยีนพบนกัเรยีนคนใดคนคนหนึ่งในแถวไม่น�าผ้ายางมา

ปู ให้ถอืว่าห้องนั้นไม่ต้องออกมารายงายแถวในวนันั้น (สร้างความซื่อสตัย์) และจะมกีารรวบรวมสถติิ

การรายงานแถวแล้วประกาศผลห้องเรียนที่มีการรายงานแถวล�าดับที่ 1 - 3 ประจ�าเดือนทุกเดือน 

แล้วแจกเกยีรตบิตัรเพื่อสร้างก�าลงัใจให้กบันกัเรยีน

การประเมิน

4.1 จดัท�าแบบประเมนิในการรบัรายงานแถวประจ�าวนั

4.2 คณะกรรมการนกัเรยีนรบัรายงานแถวประจ�าวนั

4.3 คณะกรรมการรวบรวมสถติกิารรายงานแถวเพื่อสรปุการรายงานแถวเป็นรายเดอืน

4.4 ประกาศรายชื่อห้องเรยีนที่มกีารเข้าแถวเป็นระเบยีบเรยีบร้อยล�าดบัที่ 1-3 เพื่อให้นกัเรยีน

เกดิขวญัก�าลงัใจในการสร้างความด ีโดยการแจกเกยีรตบิตัร
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ก่อนน�าโครงงาน “ผ้ายางเสริมสร้างระเบียบวินัย” มาใช้โรงเรียนค่อนข้างจะมีปัญหามากใน

การจดักจิกรรมหน้าเสาธงเพราะนกัเรยีนมปีรมิาณมาก ขาดความมรีะเบยีบวนิยัในการเข้าแถว คยุ เล่น

กันในแถว การควบคุมนักเรียนในแถวไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ แต่พอน�าโครงงาน “ผ้ายางเสริมสร้าง

ระเบยีบวนิยั” มาใช้ระยะแรกค่อนข้างใช้เวลามากในการปผู้ายาง รวมถงึการจดัระเบยีบแถว ต้องคอย

ให้ครูที่ปรึกษาและนักเรียนแกนน�าช่วยกันดูแลและควบคุม จนนักเรียนปรับตัวได้ก็จะใช้เวลาในการปู

ผ้ายางเรว็ขึ้น นกัเรยีนมรีะเบยีบมากขึ้น โดยอาศยัผ้ายางเป็นตวัช่วยในการเสรมิสร้างระเบยีบวนิยั 

โรงเรียนบ้านป่าเด็ง  อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงงาน “เรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์ความดี (กิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตามรูปแบบป่าเด็งโมเดล 

Pa-Deng Model)”

โรงเรียนบ้านป่าเด็ง เป็นโรงเรียน “กองทุนการศึกษา” เมื่อปีพ.ศ. 2555 มีนักเรียนมากกว่า 

ร้อยละ 50 เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะกร่าง หรือ ปาเกอะยอ ทุกปีนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่จะมีปัญหา 

ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ท�าให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนและ 

คณะกรรมการสถานศกึษาจงึได้ร่วมกนัคดิรูปแบบบรหิารจดัการเรยีนรู้ เพื่อยกระดบัคณุภาพผู้เรยีนให้

เก่ง ด ีมสีขุ จงึเกดิโครงงานเรยีนรู้ร่วมกนั สร้างสรรค์ความด ี โดยมกีระบวนการด�าเนนิงาน “ป่าเดง็

โมเดล (Pa-Deng Model)” ที่เน้นกระบวนการกลุ่มในการเรยีนรู้ข้ามวฒันธรรมและแบ่งปันกนั (Cultural 

Learning and Sharing) โดยมขีั้นตอนการจดัท�า ดงันี้

1. จดักลุ่มนกัเรยีนทกุห้องเรยีนเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 5 – 6 คน

2. ทกุกลุ่มให้มนีกัเรยีนที่มผีลการเรยีนอยู่ในระดบัด ีขึ้นไป อยู่ประจ�าแต่ละกลุ่ม

3. ในกระบวนการเรยีนการสอน นกัเรยีนที่มผีลการเรยีนอยูใ่นระดบัด ีขึ้นไป จะช่วยเหลอืเพื่อน 

โดยมีเงื่อนไขการส่งงานที่รับผิดชอบหากกลุ่มใดสมาชิกท�างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จไม่ครบทุกคน 

สมาชกิทั้งกลุ่ม จะไม่ได้รบัคนืผลงานที่ครูตรวจแล้ว หากพบว่าปัญหาใดที่เกี่ยวข้องกบัการเรยีน กลุ่ม

เพื่อนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกลุ่มของตนเอง ให้แจ้งครูที่ปรกึษาเพื่อแก้ไข/แนะน�า และเสรมิแรงทนัที

4. ในกระบวนการจัดกิจกรรม นักเรียนภายในกลุ่มจะท�าหน้าที่สอดส่องดูแลพฤติกรรมที่ 

พงึประสงค์และไม่พงึประสงค์ภายในกลุ่ม และดูแลตกัเตอืนช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั หากพบว่าปัญหา

ใดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยกลุ่มของตนเอง ให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อ

ร่วมกบัเพื่อนในกลุ่มช่วยแก้ไขปรบัพฤตกิรรมและร่วมกนัเสรมิแรงทนัท ี



145

 5. การวดัและประเมนิผลกระบวนการตามรูปแบบ “ป่าเดง็โมเดล” มผีู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 3 

ฝ่าย ได้แก่ นกัเรยีน คร ูและผูป้กครอง เป็นผูว้ดัและประเมนิผลเพื่อสะท้อนพฤตกิรรมที่พงึประสงค์และ

ไม่พงึประสงคข์องนกัเรยีนตามพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกในคณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน เพื่อน�าข้อมลู

ไปปรบัปรงุพฤตกิรรมนกัเรยีน เพื่อให้นกัเรยีนเป็นผู้ “มมีารยาทด ีมวีนิยั และใส่ใจความสะอาด” 

กระบวนการป่าเด็งโมเดล พัฒนาคุณธรรมนักเรียน ดังนี้

1. การมีน�้าใจ (ดี) : นักเรียนทุกคนได้ฝึกการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปันและม ี

จติอาสา เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของนกัเรยีนเก่งและมนีสิัยโอ้อวด ส�าคญัตนว่าเก่งกว่าเพื่อน

ให้กลายเป็นคนที่รกัเพื่อนและช่วยเหลอืเพื่อน นกัเรยีนที่รูส้กึว่าตนเองด้อย เรยีนไม่เก่ง เกดิความมั่นใจ

และรู้คณุค่าของตนเองมากขึ้น

2. การใฝ่ศกึษา (เก่ง) : นกัเรยีนทกุคนได้ฝึกพฤตกิรรมการใฝ่เรยีนรู้ ตั้งใจเรยีน มคีวามรบัผดิชอบ

ท�างานและส่งงานตามก�าหนดได้โดยเพื่อนให้ค�าแนะน�า พากันท�างาน/การเรียน/กิจกรรมโครงงาน

คณุธรรม เป็นการเปลี่ยนพฤตกิรรมนกัเรยีนที่ไม่ตั้งใจเรยีนเพราะเรยีนไม่เก่ง หรอืไม่ชอบท�ากจิกรรมให้

กลบัมาเรยีนรู้ร่วมกบัเพื่อนได้

3. การพาเพื่อนด ี(มสีขุ) : นกัเรยีนทกุคนได้เรยีน ได้ท�างานเป็นกลุ่ม ได้ดูแลพฤตกิรรมซึ่งกนั

และกนั เป็นการส่งเสรมิให้นกัเรยีนปรบัปรงุพฤตกิรรม ชวนกนัท�าความด ี เสรมิสร้างความสามคัคใีน

หมู่คณะ
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มนี�้าใจ

นกัเรยีน เรยีน
เป็นระบบกลุ่ม
ภายในกลุ่มมี

นกัเรยีน
เก่ง ปานกลาง 

อ่อน 
กลุ่มละ 5-6 คน 
คอยดูแลกนั

ใฝ่ศกึษา

ตวัชี้ความส�าเรจ็

นกัเรยีน เรยีน ท�างาน 
ส่งงานเป็นระบบกลุ่ม

ผลสมัฤทธิ์
ทาง

การเรยีน
สูงขึ้น

นกัเรยีนเก่ง นกัเรยีนดี นกัเรยีนมคีวามสขุ

นกัเรยีนมคีณุภาพ

นกัเรยีน เรยีนเป็นระบบกลุ่ม
ภายในกลุ่มมนีกัเรยีน
เก่ง ปานกลาง อ่อน 

กลุ่มละ 5-6 คน คอยดูแลกนั

การประเมนิผล สรปุการเรยีนเป็น
กลุ่ม จดัรางวลัให้กบันกัเรยีนกลุ่ม
ที่มคีะแนนสูงสดุ เพื่อเป็นการจูงใจ

ให้นกัเรยีนมนี�้าใจ 
ใฝ่ศกึษา หาเพื่อนดี

นกัเรยีนมพีฤตกิรรมรบัผดิชอบงาน
ที่ได้รบัมอบหมาย

และส่งงานตามก�าหนด

นกัเรยีนมพีฤตกิรรมช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั
ในการเรยีนการท�างานและการพฒันา

คณุธรรม จรยิธรรม

หาเพื่อนดี

กระบวนการขับเคลื่อนป่าเด็งโมเดล
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โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น  อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

โครงงาน “เข็มทิศพิชิตคุณภาพ”

การจดัการศกึษาในปัจจบุนั ได้มกีารพฒันาเปลี่ยนแปลงไปตามยคุตามสมยัและความก้าวหน้า

ทางด้านเทคโนโลยตีลอดจนความต้องการของตลาดแรงงาน การจดัการศกึษาในสถานศกึษา จ�าเป็น

ต้องปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ปัจจบุนั ผู้บรหิาร ครูและบคุลากร จ�าเป็นต้องได้รบัความรู้

เพิ่มเตมิ ให้มคีวามรู้ความสามารถเท่าทนัเหตกุารณ์ อยู่ตลอดเวลา 

สิ่งส�าคญัประการหนึ่ง ที่จะช่วยให้คร ูอาจารย์ในโรงเรยีนสามารถปฏบิตังิานได้บรรลเุป้าหมาย

ตามความคาดหวงัของหลกัสูตร ในยคุของการปฏริูปการศกึษากค็อื การนเิทศการศกึษา ปัจจบุนัการ

นเิทศการศกึษาโดยศกึษานเิทศก์จากส่วนกลาง ไม่สามารถจะท�าได้อย่างทั่วถงึ เนื่องจากการขยายตวั

ในด้านจ�านวนโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน ตลอดจน สาขาวิชาในโรงเรียนนั้น ท�าให้ครูอาจารย์ใน 

โรงเรียนเพิ่มจ�านวนมากขึ้น การนิเทศการศึกษาจากภายนอกหรือจากศึกษานิเทศก์จึงไม่เพียงพอ 

เมื่อเปรียบเทียบกับครู อาจารย์ของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ โรงเรียนชุมชนบ้าน 

แก่งเสือเต้น จึงจ�าเป็นต้องมีการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อที่จะก่อให้เกิดการร่วมมือ การ 

ช่วยเหลือ แนะน�า และให้ค�าปรึกษาหารือ เพื่อช่วยให้ครูสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ และ

พฤตกิรรมการสอนได้ด้วยตนเอง อนัจะส่งผลต่อคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีน ท�าให้ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนเพิ่มสูงขึ้น

ระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญคือ เพื่อ

กระตุ้นและส่งเสรมิให้ครูได้พฒันาตนเอง พฒันารูปแบบและเทคนคิกระบวนการจดัการเรยีนการสอน

ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส�าคญั สอดคล้องตามเป้าหมายของหลกัสตูร ควบคูไ่ปกบัการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม

ให้เกดิขึ้นกบันกัเรยีน โดยใช้การบรูณาการคณุธรรมจรยิธรรมในการจดัเรยีนการสอนทกุกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ภายใต้นวัตกรรมการจัดการศึกษาชื่อ “เข็มทิศ..พิชิตคุณภาพ” ซึ่งมี 

รูปแบบและวิธีด�าเนินการที่ส�าคัญคือ การปฐมนิเทศครู บุคลากร/นักศึกษาฝึกสอนทุกคนที่มา 

ปฏิบัติงานในโรงเรียน และสังเกตการจัดการเรียนการสอนโดยผู้อ�านวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหาร 

ตลอดจนเพื่อนครดู้วยกนั โดยขณะที่ด�าเนนิการสอนมกีารบนัทกึภาพวดีโีอเพื่อให้ครูผู้สอนได้ดยู้อนหลงั

และน�าไปพฒันาปรบัปรงุการสอนให้ดยีิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

 กระบวนการที่ส�าคญัอกีประการ คอื การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ตามรูปแบบที่โรงเรยีน

ก�าหนดไว้ โดยในแผนการจัดการเรียนรู้ครูทุกคนจะต้องระบุจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านความรู้ (K) 

กระบวนการ (P) และด้านคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ (A) ที่ชดัเจน ตลอดจนการระบคุวามสอดคล้องไว้

ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ด้วยว่า สนองคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง ใน
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ด้านการจดับรรยากาศในการเรยีนรูน้ั้น ครผูู้สอนทกุคนต้องจดันทิรรศการแสดงผลงาน สื่ออปุกรณ์การ

สอนที่จดัหาหรอืผลติขึ้นเอง พร้อมสาธติวธิกีารใช้สื่อแต่ละชนดิให้ดตูามขั้นตอน เน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี

ที่ทนัสมยั มกีจิกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้แสดงออกและร่วมกจิกรรมอย่างมี

ความสขุ ครทูกุคนได้น�าแผนการจดัการเรยีนรู้ไปใช้สอนจรงิ มกีารตรวจสอบให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะ

เพิ่มเตมิโดยทมีบรหิารอย่างเป็นกลัยาณมติร 

 ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนิเทศภายในนี้ ช่วยให้คุณครูทุกคนได้พัฒนากระบวนการ

จดัการเรยีนรูข้องตนเองให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนัทั้งในสายชั้น

เดียวกันและต่างสายชั้น มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ

คณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนในวงกว้างมากขึ้น นกัเรยีนส่วนใหญ่เรยีนรู้อย่างมคีวามสขุ มพีฤตกิรรม

เชงิบวกเพิ่มมากขึ้น มจีติอาสาช่วยเหลอืคณุครูและเพื่อนๆ ในระหว่างจดักจิกรรมการเรยีนการสอน มี

ระเบยีบวนิยัไม่พูดคยุส่งเสยีงดงัแต่กล้าพูด กล้าตอบค�าถาม และกล้าแสดงออกมากขึ้น 

โรงเรียนรุจิรพัฒน ์ อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โครงงาน “คนดี ศรีรุจิฯ”

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ได้ก�าหนดคุณธรรมเป้าหมาย 7 ประการ ได้แก่ วินัย ใฝ่เรียนรู้ ความ 

รบัผดิชอบ จติอาสา สะอาด ซื่อสตัย์ สามคัค ีเพื่อให้ครูและนกัเรยีนใช้คณุธรรมทั้ง 7 ประการดงักล่าว

เป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ อนัจะน�าไปสู่การเป็นคนเก่ง ด ีมคีวามสขุ ตามเป้าหมายที่หลกัสูตรได้

ระบไุว้ 

ในการนี้ คณะนกัเรยีนแกนน�าการปลูกฝังคณุธรรมจงึจดัท�าโครงงานคณุธรรม “คนด ีศรรีจุฯิ” 

ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุน้ เน้นย�้า คณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน ยกย่องเชดิชนูกัเรยีนและคร ูที่มคีณุธรรม

เป้าหมาย ครบทกุด้าน และประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ดแีก่ผู้อื่น

ขั้นตอนการด�าเนินโครงงาน

1. ครูและนักเรียนแกนน�าก�าหนดตัวชี้วัดตามคุณธรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ซื่อสัตย์ 

สามคัค ีมวีนิยั ใฝ่เรยีนรู้ ความรบัผดิชอบ จติอาสา สะอาด และจดัท�าแบบประเมนิพฤตกิรรม

2. ครูและนกัเรยีนทกุคนประเมนิตนเองตามแบบประเมนิพฤตกิรรมที่ก�าหนด

3. น�าผลการประเมนิแยกเป็นกลุม่ครูและนกัเรยีน และจดัล�าดบัผลการประเมนิของแต่ละกลุม่ 

คดัเลอืกคะแนนสูงสดุกลุ่มละ 20 คน
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4. ประเมนิสภาพจรงิด้วยการจดัตั้งคณะกรรมการประเมนิพฤตกิรรมในการตดิตาม ตรวจสอบ 

และประเมนิพฤตกิรรมของบคุคลทั้ง 2 กลุ่ม โดยแบ่งผลการประเมนิเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัทอง 

ระดบัเงนิ และระดบัทองแดง ท�าการประเมนิเดอืนละ 1 ครั้ง ตลอดปีการศกึษา

5. ประกาศผลคะแนนการประเมนิพฤตกิรรมรายเดอืน โดยตดิดาว (ทอง, เงนิ, ทองแดง) 

6. สิ้นภาคเรยีนที่ 1 สรปุผลและประกาศชื่อนกัเรยีนและครทูี่มคีะแนนสงูสดุ เพื่อเป็นการกระตุน้

ให้ทกุคนเกดิการปรบัปรงุ

7. สิ้นปีการศกึษามอบเกยีรตบิตัรให้กบันกัเรยีนและครทูี่มคีะแนนสะสมสงูสดุ ประกาศยกย่อง

เชดิชูเกยีรต ิในกจิกรรมหน้าเสาธง

 เป้าประสงค์หลกัของโครงงานคณุธรรม “คนดศีรรีจุ”ิ เพื่อเป็นการกระตุ้น เน้นย�้า คณุธรรม

เป้าหมายของโรงเรียน การประกาศยกย่องนักเรียนและครูที่มีคุณธรรมเป้าหมาย ปฏิบัติตนเป็นแบบ

อย่างที่ด ีเป็นการสร้างขวญัก�าลงัใจ และเป็นการกระตุ้นให้คนอื่นๆ เกดิการปรบัปรงุตนเอง

 ผลจากการด�าเนนิงานโครงงานคณุธรรม “คนดศีรรีจุ”ิส่งผลให้ครูและนกัเรยีนมพีฤตกิรรม

ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ครูสอนศิษย์ด้วยความตั้งใจ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 

มจีติอาสาต่อเพื่อนร่วมงาน ไม่เอาเปรยีบผู้อื่น นกัเรยีนตั้งใจเรยีน มจีติอาสา โดยมคีรูและนกัเรยีนเป็น

แบบอย่าง 

โรงเรียนรุจิรพัฒน์  อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
โครงงาน “ค�าสอนของพ่อ”

นกัเรยีนโรงเรยีนรจุริพฒัน์ส่วนใหญ่เป็นชนกลุม่น้อย ซึ่งประกอบด้วย ชนเผ่ากะเหรี่ยง กะหร่าง 

และพม่า ฟังภาษาไทยไม่เข้าใจและพูดภาษาไทยไม่ได้ นักเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ ผู้ปกครองไม่

สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ขาดการอบรมบ่มนิสัยลูก-หลาน ให้รู้จักการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ใน

ระเบยีบวนิยัของสงัคม และการด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ด้วยความซาบซึ้งและส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล-

อดุลยเดชที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โรงเรียนรุจิรพัฒน์จึงได้น้อมน�าหลักค�าสอน พระราชจริยวัตร และ

พระราชกรณยีกจิมาสูก่ารเรยีนรูแ้ละการปฏบิตัจิรงิ โดยการออกแบบการจดัการเรยีนรูเ้ป็นรายชั้นเรยีน 

ด้วยวธิกีารดงันี้ 

1. ศกึษาตวัชี้วดัและสาระการเรยีนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 

2551 ในแต่ละรายวชิาของแต่ระดบัชั้น เพื่อเลอืกตวัชี้วดัที่สามารถน�าหลกัค�าสอน พระราชจรยิวตัร และ

พระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชมาออกแบบการจดัการเรยีนรู้
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2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โดยน�าพระราชจริยวัตรในด้านที่พระองค์ทรงเป็นครู เป็นแบบอย่างให้แก่พสกนิกรในหลายๆ ด้าน 

ทรงใช้ชวีติเรยีบง่าย พึ่งตนเอง มคีวามพอเพยีง ลงมอืท�าเป็นแบบอย่าง และมกีารน�าพระราชนพินธ์

พระมหาชนก มาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนด้านการทรงเป็นแบบอย่างของความเพยีร การใช้ชวีติ

ตามหลักของความพอเพียง การทรงงาน รวมไปถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของพระองค์มา 

บูรณาการเข้ากบัการจดัการเรยีนการสอนจดัท�า mind mapping ของแต่ละระดบัชั้น ดงัตวัอย่าง

3. ด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ตาม mind mapping เช่นระดบั

ของชั้นประถมปีที่ 2

 ภาษาไทย : เรารกัพ่อหลวง เป็นการเขยีนนทิานหน้าเดยีว และน�าเสนอหน้าชั้นเรยีน 

 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี: วาดภาพพ่อหลวงด้วยโปรแกรม Paint2

 ศลิปศกึษา : ศลิปะในใจพ่อ และการขบัร้องเพลงพระราชนพินธ์

 สขุศกึษาและพลศกึษา : อาหารหลกั 5 หมู่ (พระกระยาหารของพ่อหลวง)

 ภาษาต่างประเทศ : Kings of the world 2 การจดัท�าหนงัสอืเล่มเลก็ 2 ภาษา

 วทิยาศาสตร์ : รกัษ์ดนิตามรอยพ่อ เป็นการเรยีนรู้การรกัษาดนิตามโครงการพระราชด�าริ

 คณิตศาสตร์ : การท�าบัญชีรายรับรายจ่าย การออมเงิน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพยีง

 สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม : เรยีนรู้โครงการพระราชด�าริ

 ซึ่งนกัเรยีนได้ประสบการณ์ตรงในการศกึษาค้นคว้า อ่าน จดบนัทกึ วางแผนการท�างานร่วม

กนั ในการจดัท�านทิานหน้าเดยีว น�าเสนอหน้าชั้นเรยีน จดัท�าหนงัสอืเล่มเลก็ 2 ภาษา และการร่วม

กจิกรรมกบัชมุชน และการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ การท�าฝายชะลอน�้า และการปลูกหญ้าแฝก ฯลฯ

4. การประเมนิผลและพฒันา มกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตักิจิกรรมของผู้เรยีนและ

ครูผู้สอน เพื่อการพฒันากจิกรรมการบูรณาการ มุ่งให้ผู้เรยีนได้เกดิการเรยีนรู้จากการปฏบิตัแิละน�าไป

ใช้ในชวีติจรงิ

จากการจัดการเรียนรู้โดยน�าหลักค�าสอน พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช มาบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ส่งผลให้

นักเรียนมีทักษะปฏิบัติจริงในการแสวงหาความรู้ (ใฝ่เรียนรู้) ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองด้านการ

เรยีนและกจิกรรมต่างๆ ทั้งภายในโรงเรยีนและชมุชนอย่างมนี�้าใจ จติอาสา ร่วมกนัสร้างความด ีตาม

รอยพ่อ เพื่อสานต่อสิ่งที่พ่อท�า
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โรงเรียนรุจิรพัฒน์  อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อโครงงาน “สร้างทายาทแกนน�า”

กิจกรรมโครงงานคุณธรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนรุจิรพัฒน์ เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน

ทกุโครงงาน โดยเริ่มต้นจากคณุธรรมเป้าหมาย คอื ความมวีนิยั ด้วยความคดิของนกัเรยีนแกนน�า 2 

คน ที่เป็นนกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2556 หลงัจากที่กลุ่มนกัเรยีนแกนน�าได้เข้ารบัการ

อบรมพฒันานกัเรยีนแกนน�าเดก็ดสีร้างได้ จงึจดุประกายโครงงานคณุธรรมอนัเกดิจากความคดิเดมิที่

เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และเป็นการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่นักเรียนและคณะครูได้พยายามมาเป็นเวลา

นาน เดก็ดสีร้างได้โดยมคีรเูป็นต้นแบบ ที่เกดิขึ้นได้ไม่ยากนกั และด้วยค�าสอนของผู้อ�านวยการโรงเรยีน

รจุริพฒัน์ ที่กล่าวว่า “แบบอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าค�าสอน” ทกุกจิกรรมที่นกัเรยีนท�า ครูลงมอืท�า

ด้วยอนัเป็นการเรยีนรู้และช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ช่วยให้งานส�าเรจ็ลลุ่วงอย่างรวดเรว็ มคีณุภาพ ด้วย

บรรยากาศความร่วมมอืดแูลช่วยเหลอื และเสรมิสร้างก�าลงัใจ ช่วยสร้างความสมัพนัธ์ ซึ่งครรูกันกัเรยีน

และนกัเรยีนรกัครู (ครูรกัเดก็, เดก็รกัครู) 

ปัญหาที่พบเป็นประจ�าในการด�าเนินงานโครงงานคุณธรรมคือการย้ายออกของครูเก่าที่มี

ประสบการณ์และครูมาบรรจุใหม่มีประสบการณ์น้อยและยังไม่เข้าใจกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม 

นกัเรยีนแกนน�ารุ่นก่อนจบการศกึษา ท�าให้การด�าเนนิโครงงานคณุธรรมประสบปัญหาเป็นระยะๆ

โรงเรยีนจงึมแีนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว โดยการสร้างผู้สบืทอดหรอืสร้างทายาทแกนน�า

ด้วยกระบวนการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทุกปีการศึกษา (ช่วงปิด 

ภาคเรยีนสิ้นปีการศกึษา) มคีรูแกนน�าและนกัเรยีนแกนน�าเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และกระบวนการ

ปลูกฝังคณุธรรมให้กบัครูและนกัเรยีนใหม่ๆ ของโรงเรยีน นอกจากนี้นกัเรยีนแกนน�าที่จะจบ ม.3 จะ

ต้องเตรยีมหาน้องๆ (ทายาท) ที่จะสบืทอดหน้าที่ต่อจากน้องที่มคีวามสนใจ มคีวามรบัผดิชอบ สามารถ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้และการกระจายการให้ความร่วมมือ ตลอดจนความส�าคัญของงาน มาปฏิบัติ

หน้าที่ร่วมกนัโดยมคีรูที่ปรกึษาร่วมดูแลเป็นพี่เลี้ยง ในการวางแผน ด�าเนนิงาน ร่วมแก้ไขปัญหา และ

ฝึกการน�าเสนอ ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะได้รบัการดูแลและตดิตามจากท่านผู้อ�านวยการอย่างสม�่าเสมอ 

โดยเฉพาะในการน�าเสนอจะได้รบัการแก้ไขลลีาและเทคนคิการน�าเสนอผลงานโครงงานคณุธรรม ก่อน

ที่จะเป็นตวัแทนโครงงานคณุธรรมแก่ผู้มาเยี่ยมเยยีนและศกึษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรยีน 

เพื่อเป็นการสร้างนกัเรยีนแกนน�ารุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสดุ ด้วยการดูแลเอาใจใส่ของครูที่ปรกึษาและได้

รบัการตดิตามอย่างใกล้ชดิจากผู้อ�านวยการอย่างต่อเนื่องในการกระตุน้และใช้วธิกีารใหม่ๆ มาเพิ่มเตมิ

แม้กาลเวลาเปลี่ยนผ่าน นกัเรยีนแกนน�าจบการศกึษา ครูรุน่เก่าย้ายไป มคีรูรุน่ใหม่และนกัเรยีน

รุน่ใหม่เข้ามาทดแทน แต่คณุธรรมได้ซมึซบัอยู่ในนกัเรยีนรุน่ที่ยงัเรยีนอยูแ่ละครทูี่ยงัคงปฏบิตัหิน้าที่อยู่ 
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ภาคกลาง
โครงงานคณุธรรมต่างๆ จงึยงัคงอยู ่และต่อยอดทกุภาคเรยีน ยงัคงมนีกัเรยีนและครทูี่คอยสบืทอดและ

ขยายผลต่อไป เกดินกัเรยีนแกนน�ารุน่ใหม่ที่มาท�าหน้าที่ช่วยสานต่อคณุธรรม และยงัคงมคีรูรุน่พี่ที่ช่วย

เป็นพี่เลี้ยง คอยช่วยเสรมิแรงให้กบัผู้อ�านวยการในการแนะน�าสิ่งด ีความด ีให้แก่ครูรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้า

มา ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร คณะครู และ

นกัเรยีน ร่วมมอืกนัขบัเคลื่อนอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง จงึจะเกดิผลส�าเรจ็ได้และเป็นโรงเรยีนคณุธรรม

จรยิธรรมจนทกุวนันี้

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ ์ กรุงเทพมหานคร

โครงงาน “การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม”

สภาพปัญหาด้านคุณธรรมของโรงเรียน

ในปัจจุบันนักเรียนเรียนรู้ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว เก่งในการแข่งขันเพื่อให้ตัวเองอยู่เหนือ 

คนอื่นและชนะคนอื่นให้ได้ ส่วนความรู้ที่จะน�าไปสู่การนกึถงึคนอื่นหรอืมจีติสาธารณะและความรู้ที่จะ

ช่วยเหลอืเกื้อกลูกนัมนีอ้ย ขาดปฏสิมัพนัธ์กบัคนอื่น ขาดการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ขาดการประสานใจ

ต่อใจ มุ่งสนใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกตวั ไกลตวั จนท�าให้จติใจแขง็กระด้าง คดิแต่เรื่องตวัเอง ไม่สนใจ

คนอื่น ดังนั้นสิ่งส�าคัญที่สุดคือการสอนให้นักเรียนหันมาสนใจจิตใจและเข้าถึงคนอื่นๆ มีจิตอาสาต่อ

คนอื่นๆ และสงัคมให้มากขึ้น

ดงันั้น ครอบครวั โรงเรยีน และสงัคมต้องช่วยกนัปลูกฝังให้นกัเรยีนมคีวามรู้ที่จะน�าไปสู่การ

ช่วยเหลอืคนอื่นช่วยเหลอืสงัคมมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม รู้จกัแบ่งปัน ปัญหาการท�าลาย

สาธารณะสมบตัติ่างๆ ลดลง เพื่อเดก็จะมคีวามสขุภาคภูมใิจในตวัเอง 

การด�าเนินการ

1. ครู นักเรียนร่วมกันค้นหาปัญหา แนวทางแก้ไข ก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนา

คุณธรรมตามตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ต่อไปนี้

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก

ผู้บริหาร ครู นักเรียน

1. ความมีวินัย แต่งการถูกต้องตาม
ระเบียบสถานศึกษา

แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบสถานศึกษา

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน

2. ความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ ท�าการบ้านด้วยตนเอง

3. ความพอเพียง ใช้จ่ายประหยัด ใช้จ่ายประหยัด ใช้จ่ายประหยัด
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 2. ด�าเนนิการเพ่ือบรรลเุป้าหมายด้วยโครงงานคณุธรรม หนึง่ห้องเรยีนต่อหน่ึงโครงงาน 

จ�านวน 54 โครงงาน ดังตัวอย่างโครงงานคุณธรรม ดังนี้

1) ส่องเพื่อน 2) ระเบยีบวนิยัของนกัเรยีน 3) ทิ้งให้ถูกที่แยกให้ถูกถงั 4) หนึ่งคน หนึ่งครูตรง

เส้น 5) สมุนไพรพิชิตกลิ่น 6) คิดดี ท�าดี มีจิตสาธารณะ 7) เก็บขยะก่อนขึ้นห้อง 8) คิดดี ท�าด ี

มจีติสาธารณะ 9) The Tolet @ มพ. 10) การท�าความสะอาดทางเดนิบนอาคาร

3. จดักจิกรรมท่ีเกีย่วข้องกบัหลกัธรรมในการด�าเนนิชวีติ เพราะหลกัธรรมหรอืค�าสั่งสอน

ในทกุศาสนาที่นบัถอื สอนให้คนท�าความดทีั้งสิ้น ถ้าปฏบิตัไิด้จะท�าให้ตนเองมคีวามสขุ เกดิประโยชน์

ต่อสงัคมท�าให้เราสามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ เช่น การนั่งสมาธใินทกุเช้าวนัจนัทร์ ครั้งละ 

10 – 15 นาท ีเพื่อเตรยีมความพร้อมทางจติใจก่อนการท�ากจิกรรมการเรยีนการสอนหรอืกจิกรรมในชวีติ

ประจ�าวนั

4. การมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงาน โครงการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมนั้น เน้นการน�าปัญหา

ในโรงเรยีนมาจดัท�าเป็นโครงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้น รวมทั้งให้นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันา

ทักษะชีวิตด้วยการใช้วิธีคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และใช้หลักการประชาธิปไตยในกระบวนการคิด 

โครงงานอย่างอสิระโดยน�าปัญหาของตนเองมาวเิคราะห์ สงัเคราะห์ร่วมกนัในชั้นเรยีนจงึเกดิโครงงาน

ขึ้นอย่างหลากหลาย และไม่ท�าอะไรที่ยากและซับซ้อนเพื่อเชิญชวนให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดี อยาก

ท�างานที่เกดิประโยชน์และไม่กดดนัตนเอง สรปุได้เป็นล�าดบัขั้น

5. การนิเทศติดตาม 

 5.1 ติดตามงานจากหัวหน้างานคุณธรรม โดยการประชุมสรุปความก้าวหน้าอย่างน้อย 

เดอืนละ 1 ครั้ง

 5.2 เดนิส�ารวจสภาพแวดล้อมภายในบรเิวณโรงเรยีนโดยผู้บรหิาร หวัหน้างานคณุธรรม ครู

และนกัเรยีนแกนน�า

 5.3 นกัเรยีนน�าเสนอความคบืหน้าให้ครูที่ปรกึษาโครงงานรบัทราบเป็นระยะๆ

6. การประเมินผล จัดท�าแบบสอบถามและรวบรวมข้อมูลน�ามาจัดท�ารายงานเป็นรูปเล่ม 

และเดนิส�ารวจสภาพแวดล้อมภายในบรเิวณโรงเรยีนโดยผู้บรหิาร หวัหน้างานคณุธรรม ครูและนกัเรยีน

แกนน�า และประเมนิความพงึพอใจ และผลตามเป้าหมาย

ผลการด�าเนินงาน

นกัเรยีนมพีฤตกิรรมดขีึ้น มวีนิยั รูจ้กัรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม มกีารท�างานเป็นทมี ท�าให้

เกิดความรักสามัคคี และร่วมท�างานจิตอาสากับมูลนิธิฉือจี้ในประเทศไทย สภาพแวดล้อมมีการ

เปลี่ยนแปลงที่ดขีึ้น โดยห้องเรยีนเป็นระเบยีบ โรงเรยีนสะอาดขึ้น
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โครงงาน “โพธารามโมเดล”

สภาพปัญหาก่อนเข้าสูก่ารพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมของวทิยาลยัเทคนคิโพธาราม คอื ส่วนใหญ่

ไม่เข้าใจที่มาที่ไปของการพฒันาคณุธรรม เรยีกว่ามแีรงต้านพอสมควร วทิยาลยัฯ จงึได้จดัอบรมเชงิ

ปฏบิตักิารเรื่องการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมจรยิธรรมขึ้นโดยใช้การมส่ีวนร่วมของทกุคนในองค์กรตั้งแต่

ผู้บรหิาร ครู บคุลากรทางการศกึษา พ่อค้า แม่ค้า เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยั เพื่อท�าความเข้าใจ

และสร้างข้อตกลงร่วมกนัได้การขบัเคลื่อนโรงเรยีนคณุธรรม

ในการด�าเนินงานการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ได้ใช้หลักการ

ปฏบิตังิาน 4 ขั้นตอน คอื 

ขั้นที่ 1 ตระหนัก: ผู้บรหิาร ครู นกัเรยีน นกัศกึษา ศกึษาดูงาน อบรมและรายงานความ

ก้าวหน้า

ขั้นที่ 2 เรียนรู้ : ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมคิดค้นคุณธรรมอัตลักษณ์ที่ได้จาก

ปัญหา จงึได้คณุธรรมเป้าหมายคอื วนิยั พอเพยีง จติอาสา

ขั้นที่ 3 ปฏิบัติ : ครู นกัเรยีนนกัศกึษา ได้ปฏบิตัริ่วมกนัอย่างสม�่าเสมอ คดิบวก ให้แรงเสรมิ

ทางบวก นกัเรยีนคดิ ท�า น�าเสนอ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดทีี่อยากท�า” ดงันี้

ด้านวนิยั : นกัเรยีนมสีัมมาคารวะ แต่งกายถูกต้องตามระเบยีบ ไม่ทะเลาะววิาท

ด้านพอเพยีง : ของหายได้คนื ไม่ลกัขโมย ประหยดัอดออม 

ด้านจติอาสา : เสยีสละแบ่งปัน ช่วยเหลอืโดยความสมคัรใจไม่หวงัผลตอบแทน 

ขั้นที่ 4 ประเมินผล : ประเมนิผลตามคณุธรรมอตัลกัษณ์ (คณุธรรมเป้าหมาย+พฤตกิรรม 

บ่งชี้เชงิบวก) กระบวนการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม 4 ขั้นตอนนี้จงึเรยีกว่า “โพธารามโมเดล” น�าไป

สู่การขบัเคลื่อนการพฒันาคณุธรรมของวทิยาลยั โดยมกีลุม่แกนน�าที่เข้มแขง็ (ผูบ้รหิาร ครแูละนกัเรยีน

นกัศกึษา) ที่ให้การสนบัสนนุด้านความรู้ ฝึกปฏบิตั ิการตดิตามและร่วมชื่นชม โดยมกีารส่งต่อรุ่นต่อ

รุ่นอย่างต่อเนื่อง

ผลจากการใช้ “โพธารามโมเดล”เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม

จริยธรรมท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงเช่นการทะเลาะวิวาทลดลง 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น เช่นนักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น ครูและนักเรียนมี 

จติอาสามากขึ้น 

ปัจจุบัน มีโรงเรียน วิทยาลัย และองค์กร บริษัท โรงงาน จ�านวนมากมาขอดูงานที่ 

วทิยาลยัเทคนคิโพธาราม เป็นประจ�า
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โครงงาน เรื่อง “ธรรมดา ธรรมดา”

จากปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เช่น 

การทะเลาะววิาท การแต่งกายผดิระเบยีบ ไม่มสีมัมาคารวะ ไม่มนี�้าใจ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ก่อนที่เข้าสู่

การพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ได้มีกระบวนการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณธรรมในทุกภาคส่วนตั้งแต่ 

ผู้บรหิาร คร ูนกัเรยีน นกัศกึษาและสภาพแวดล้อมและน�าสู่การปฏบิตัอิอกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคอืการ

ลงมือปฏิบัติทุกวันเช่นการเดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งเข้าสู่วิทยาลัยฯ การยิ้มไหว้ทักทายทั้งครูและ

นกัเรยีน การเข้าร่วมกจิกรรมหน้าเสาธง น้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง ส่วนที่สองคอืการลงมอืปฏบิตักิารสร้าง

ความดด้ีวยโครงงานคณุธรรมโดยนกัเรยีนนกัศกึษาจะน�าไปสูโ่ครงการชมรมวชิาชพีโดยใช้หลกั เดก็คดิ 

เดก็ท�า เดก็น�าเสนอ ครูเป็นผู้ดูแล ให้แรงเสรมิทางบวก ท�าให้เกดิกระบวนการเรยีนรู้ทั้งครูและนกัเรยีน 

ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมในโครงงานคุณธรรมที่นักเรียนเป็นผู้คิดขึ้นเอง เช่นโครงการจัดท�าบัญชี 

ครัวเรือนให้กับชุมชนของชมรมจิตอาสาแผนกวิชาการบัญชี การซ่อมแซมหลังคาและเดินระบบไฟฟ้า

แสงสว่างวัดพระศรีอารย์ของชมรมจิตอาสาแผนกโครงสร้างและแผนกไฟฟ้าก�าลัง การซ่อมแซมรถ

จักรยานยนต์ของชมรมจิตอาสาแผนกยานยนต์ เป็นต้น และมีการขยายผลการสร้างความดี ด้วย 

โครงงานในทกุแผนกวชิาอย่างต่อเนื่องทกุปีการศกึษา นอกจากนี้ ยงัเข้าร่วมประกวดแข่งขนั โครงงาน

อวดด ีอาชวีะปีที่ 2 ของทวีบีรูพา ได้รบัรางวลัพธิกีรยอดเยี่ยมและสดุยอดเนื้อหา โครงการด้านจติอาสา 

ซึ่ง สอศ.ได้มอบให้เป็นพธิกีรด้วย

ผลจากการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมจรยิธรรมของวทิยาลยัเทคนคิโพธารามตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 

จนถงึปัจจบุนั ท�าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงทั้งผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน นกัศกึษาและสภาพแวดล้อมโดยรวม

ของวิทยาลัยฯ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียน 

 การสอน จากการท�าโครงงานของนักเรียน นักศึกษาไปสู่ชุมชน ท�าให้ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักเรียน 

นักศึกษาของวิทยาลัยฯอีกทั้งยัง เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับหน่วยงานต่างๆที่จะน�าองค์ความรู้ไปพัฒนา

เรื่องคณุธรรมจรยิธรรมต่อไป 
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โครงงาน “หลัก 5 อ่อน 3 ทิ่ม”

จากสภาพปัญหาด้านคณุธรรมจรยิธรรมของนกัเรยีน นกัศกึษาวทิยาลยัเทคนคิโพธาราม ก่อน

เข้าสู่กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คือการไม่มีสัมมาคารวะต่อครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา 

ไม่แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ที่ไม่ได้สอนโดยตรง แต่งกายผดิระเบยีบ ทะเลาะววิาทกนัเองภายใน

วทิยาลยัฯ ทิ้งขยะตามที่นั่งและบรเิวณทั่วๆไป ไม่มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 

พอเริ่มเข้าสู่กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา ตามพระราช

ประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วิทยาลัยได้ใช้หลักปฏิบัติ 5 อ่อน คือ 

มืออ่อน ปากอ่อน กายอ่อน หัวอ่อน ใจอ่อน และกลยุทธ์ 3 ทิ่มคือทิ่มหู ทิ่มตา ทิ่มใจ ซึ่งได้ 

จากการร่วมคิด วิเคราะห์ของผู้บริหารครูแกนน�าและนักศึกษาแกนน�า ซึ่งขยายความดังนี้ มืออ่อน

หมายความว่าการแสดงความเคารพด้วยการไหว้ ปากอ่อนหมายความว่าการพูด สวสัดคีรบั สวสัดคี่ะ 

กายอ่อนหมายความว่าการอ่อนน้อมถ่อมตน หวัอ่อนหมายความว่าการยอมรบัในสิ่งที่ดงีามที่ครอูาจารย์

ได้อบรมสั่งสอน ใจอ่อนหมายความว่าการเป็นคนที่มจีติใจดงีามพร้อมที่จะพฒันาเป็นคนดมีคีณุธรรม 

ด้วยความเชื่อและตั้งปณิธานว่า “เด็กดีสร้างได้” ส่วนกลยุทธ์ ทิ่มหู หมายความว่าครูต้องพูดแต่ 

เรื่องดดี ีทิ่มตาหมายถงึมป้ีายข้อความค�าสอน พระบรมราโชวาท “คณุธรรมทกุพื้นที่ ความดทีั้งวทิยาลยั” 

และคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ติดทั่วบริเวณวิทยาลัย ฯ ทิ่มใจหมายความว่าครูจะได้น�า 

เรื่องดีดีมาเป็นแบบอย่างให้นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักในการท�าความดี เช่นนักเรียนเก็บเงิน เก็บ

โทรศพัท์มอืถอืได้กจ็ะน�ามาส่งครู จะมรีางวลัเป็นแรงเสรมิมอบให้ในระยะแรกๆ ที่ด�าเนนิการ สิ่งที่ครู

และนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันปฏิบัติทุกวันคือการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันด้วยการยิ้มไหว้ 

ทกัทาย การเดนิเป็นแถวเมื่อเข้าสู่วทิยาลยั เน้นการมวีนิยัและมารยาทไทย คณุครูที่ไปยนืรบัไหว้นกัเรยีน

นกัศกึษา เป็นครูที่มจีติอาสามารบัไหว้ด้วยความเตม็ใจไม่มคี�าสั่งใดๆ

ผลของการใช้หลกัปฏบิตั ิ5 อ่อนและกลยทุธ์ 3 ทิ่ม ท�าให้นกัเรยีน นกัศกึษาวทิยาลยัเทคนคิ

โพธาราม มีระเบียบวินัย มีสัมมาคารวะ การทะเลาะวิวาทลดน้อยลง มีความสะอาด เป็นระเบียบ

เรยีบร้อย
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โรงเรียนบ้านหนองใหญ ่ อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงงาน “จิตอาสา พาเพื่อนท�าดี มีความรับผิดชอบ รอบคอบเรื่องคุณธรรม น�าสู่วิถีไทย ใส่ใจ

เศรษฐกิจพอเพียง”

1. การสร้างความตระหนัก เข้าใจ และยอมรับ 

  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ มีกลไกในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมที่

เกดิจากการปฏบิตัจิรงิโดยใช้ แผนกลยทุธ์และแผนปฏบิตักิารประจ�าปี เป็นเครื่องมอืที่ส�าคญั ที่ใช้ใน

การขบัเคลื่อนโรงเรยีนคณุธรรม จนประสบความส�าเรจ็สามารถสรปุเป็นแนวทางการด�าเนนิงานให้แก่

คณะผู้ศกึษาดูงานน�าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาโรงเรยีนของตนได้ เรยีกว่า “หนองใหญ่โมเดล” 

ซึ่งมกีจิกรรมส�าคญัที่ใช้ในการสร้างความตระหนกั เข้าใจ และยอมรบั ดงันี้

 1.1 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องน�าเองในเรื่องนี้ คือ 

รวมใจเป็นหนึ่ง เป็นข้อแรกและข้อส�าคญัที่สดุของแนวทางการด�าเนนิงานของหนองใหญ่โมเดล เพื่อ

สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน จะต้องสร้างความตระหนักและสร้าง 

แรงจูงใจในการขับเคลื่อนงานด้วยกัลยาณมิตร ชี้ให้เห็นความส�าคัญของสภาพปัญหาสังคมที่เป็น 

อยู่ในปัจจบุนัจะส่งผลกระทบต่อใคร ชี้ให้เหน็ว่า การขบัเคลื่อนโรงเรยีนคณุธรรมนั้นเป็นการสร้างคนดี

ให้แก่บ้านเมือง โรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตรและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ที่หลกัสูตรก�าหนดไว้ และให้เชื่อมั่นว่า “เดก็ดสีร้างได้” การสร้างความตระหนกัแก่คณะครแูละบคุลากร

ของโรงเรยีน อาจท�าได้โดยการประชมุชี้แจงให้เหน็ความส�าคญั อบรมโดยผูบ้รหิารโรงเรยีนเองหรอืโดย

วทิยากรภายนอก รวมทั้งการพาไปศกึษาดูงาน 

  1.2 ด้านนักเรียน มีการจัดค่ายคุณธรรม ประชุมชี้ให้เห็นความส�าคัญ โดยครูผู้สอน 

ผู้บรหิารโรงเรยีน จดัอบรมสร้างความตระหนกัสร้างแรงจูงใจโดยวทิยากรภายนอก หรอืพาไปศกึษาดู

โรงเรยีนอื่นๆ

  1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้บรหิารโรงเรยีนต้องประชมุ

ชี้แจงท�าความเข้าใจ ให้เหน็ความส�าตญัของการส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม อาจจะมกีารพาไปศกึษา 

ดูงานโรงเรยีนต่างๆ

  1.4 ผูป้กครองและชมุชน ประชมุชี้แจงให้เหน็ความส�าคญัไม่ให้เข้าใจว่าท�านอกหลกัสตูร

การเรยีนการสอนหาแนวร่วม รวมผู้น�าของชมุชนมาท�าด ีมอีาสา พาให้เหน็ตวัอย่าง จะท�าให้คนอื่นๆ 

เข้าใจ ตระหนกั เหน็ความส�าคญั และท�าตาม 
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2. การสร้างแกนน�า

  กลไกการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งตามแนวทางของหนองใหญ่

โมเดล คอื ยทุธศาสตร์การสร้างแกนน�าดงันี้คอื

 1) ด้านครแูละบุคลากร สร้างแกนน�าคร ูโดยการกระตกุต่อมคดิ ปลกุจติส�านกึ ฝึกนกัเรยีน

ท�าดี มีจิตอาสาพาให้เห็นตัวอย่าง หมายถึง การให้มีครูแกนน�าเป็นผู้รับผิดชอบส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม มีความรู้ในการฝึกนักเรียนให้เป็นนักเรียนแกนน�าในการท�าดวามดีมีจิตอาสา โดยครูท�าตัว

เป็นตวัอย่างด้วย 

  ครูแกนน�าจะด�าเนินการดังนี้ เมื่อสิ้นปีการศึกษาด�าเนินการให้สรุปผลการด�าเนินงานในปี

การศกึษาที่ผ่านมาเพื่อน�าปัญหาที่พบ มาปรบัปรงุและพฒันาต่อ ในปีการศกึษาใหม่ และจดัหาแกนน�า

รุ่นใหม่

  2) แกนน�านักเรียน ด�าเนนิการตามยทุธศาสตร์ โมเดลหนองใหญ่ ดงันี้ สร้างแกนน�า ท�า

ต้นแบบ หาแนวร่วม รวมก�าลงัคน คดิค้นโครงงาน บูรณาการคณุธรรม ฝึกท�าจนเป็นนสิยั หมายถงึ 

อบรมนักเรียนให้สามารถเป็นผู้น�าพานักเรียนอื่นๆ ท�ากิจกรรมคุณธรรมตามได้ โดยการประกาศ 

รับสมัครแกนน�ารุ่นใหม่แล้วอบรมกระบวนการท�าโครงงานคุณธรรมให้แกนน�าโดยให้น�าปัญหาใน 

ปีที่ผ่านมา ผสมกบัความดทีี่แกนน�ารุ่นใหม่อยากท�า แล้วไปชวนเพื่อนๆ มาเข้ากลุ่มของตนเองเพื่อท�า

เป็นโครงงานคณุธรรม

  3) ด้านผู้ปกครองและชุมชน มีกระบวนการสร้างแกนน�าด้วยการสร้างความตระหนัก 

หาแนวร่วม รวมผู้น�า พาท�าดี มีอาสา โดยการประชุมชี้แจง ท�าความเข้าใจแก่ผู้ปกครองและชุมชน 

โรงเรยีนคดัเลอืกชมุชนและผูป้กครองส่วนหนึ่ง มาเป็นแนวร่วมการขบัเคลื่อนโรงเรยีนคณุธรรมด้วยการ

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมของโรงเรยีน มาร่วมกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัคณุธรรม

จรยิธรรมหรอืงานจติอาสาต่างๆ ที่โรงเรยีนจดัขึ้น 

3. การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

โรงเรยีนบ้านหนองใหญ่จดัให้มแีผนพฒันาสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกบัการพฒันาคณุธรรม

คือ ปรับปรุงซ่อมแซมให้ปลอดภัย ใส่ใจรักษาความสะอาด ท�าให้ปราศจากมลพิษ ประดิษฐ์แหล่ง 

เรียนรู้(หมายถึงจัดท�าป้ายความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมติดไว้ตามบริเวณโรงเรียนในต�าแหน่งที่

เหมาะสม จดัท�าศูนย์การเรยีนรู้/ฐานการเรยีนรู้คณุธรรม) ดูแลบรเิวณให้ร่มรื่น (ปลูกไม้ดอกไม้ประดบั

ไม้ให้ร่มเงา) 

ผลที่เกดิขึ้นพบว่า พฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกเกดิขึ้นแก่นกัเรยีนตามคณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน 

ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และการมีจิตอาสา
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โรงเรียนวัดถ�้าองจ ุอ�าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงงาน “เดินตามรอยเท้าพ่อด้วย “อัฎฐออม””

ความเป็นมา

โรงเรยีนวดัถ�้าองจเุป็นโรงเรยีนขนาดเลก็อยูบ่นพื้นที่สงู มนีกัเรยีนบ้านไกลพกัในบ้านพกัโรงเรยีน 

ส่วนใหญ่มฐีานะยากจน ชมุชนเป็นชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง นบัถอืศาสนาพทุธ มวีถิชีวีติที่เรยีบง่าย 

พึ่งพงิธรรมชาต ิถ่ายทอดส่งต่อศลิปวฒันธรรมอนัดงีามที่เป็นเอกลกัษณ์สู่ลูกหลาน มวีดัเป็นศูนย์รวม

จติใจทกุวนัพระชาวบ้านจะเตรยีมสิ่งของแต่งกายด้วยชดุพื้นบ้านมาท�าบญุที่วดัเป็นประจ�า โดยเฉพาะ

ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

จากปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมาที่โรงเรยีนได้น�านกัเรยีนเข้าร่วมท�าบญุกบัชมุชนที่วดัถ�้าองจใุนทกุ

วนัพระ ก่อให้เกดิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบ้าน วดั และโรงเรยีน เป็นการปลูกฝังการท�าความด ีการ

เสียสละ การแบ่งปันและเห็นความส�าคัญของการท�าบุญเพื่อสืบทอดพระศาสนา จึงเกิดการออมบุญ

ตั้งแต่บดันั้นเป็นต้นมา

ต่อมาในปี 2555 โรงเรียนวัดถ�้าองจุได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา  

ที่จะช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง จึงเกิดแรงบันดาลใจในการร่วมกันท�าความดี โดยมีเป้าหมาย 

เพื่อ 1) พฒันานกัเรยีนแบบองค์รวม ทั้งกาย จติใจและปัญญา ให้มคีวามรอบรู้ มทีกัษะชวีติและมี

คณุธรรมผ่านกจิกรรมการเรยีนรู้ การท�างานและการใช้ชวีติประจ�าวนั 2) พฒันาและแก้ปัญหาชมุชน

สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมสี่วนร่วม บ้าน วดัและโรงเรยีน 3) พฒันารูปแบบการพฒันาคณุธรรมที่

เกิดจากกิจกรรมการออมให้ครอบคลุมทั้งนักเรียน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เกิดนวัตกรรมออม 

8 ประการ( อฏัฐออม) คอื ออมบญุ ออมความด ีออมสต ิออมทรพัย์ ออมสขุภาพ ออมป่า ออมน�้าและ

ออมสิ่งแวดล้อม

1. ออมบุญ ทุกวันพระขึ้น 15 ค�่าและแรม 15 ค�่า ครู นักเรียนทุกคนไปท�าบุญร่วมกันที่ 

วัดถ�้าองจุ ซึ่งเป็นศูนย์รวมปลูกฝังเรื่องการท�ากิจกรรมทางศาสนา การเป็นพุทธมามกะที่ดี ระเบียบ 

วิธีปฏิบัติของชาวพุทธ การอบรมสั่งสอนให้ท�าความดีการไหว้พระ สวดมนต์สมาทานศีล 5 การฟัง 

ธรรมเทศนา และการเจรญิสตแิผ่เมตตา จากเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ที่วดั

2. ออมความดี กจิกรรมส่งเสรมิให้นกัเรยีนรูค้ณุค่าของความดทีี่ท�าต่อตนเองและต่อผูอ้ื่น การ

เสยีสละ การแบ่งปัน ให้นกัเรยีนท�าความดทีกุครั้งที่มโีอกาส เพราะการท�าความด ีท�าให้เรามคีวามสขุ

และจดบนัทกึในสมุดบันทึกความดี

3. ออมสติ การฝึกให้นักเรียนรู้จักสติผ่านการลงมือปฏิบัติทุกวันตอนเช้าก่อนเข้าเรียน ผู้น�า

นกัเรยีนจะน�าไหว้พระสวดมนต์ ฝึกเจรญิสตไิด้แก่ลลีาสมาธ ิBrain Gym โยคะธรรม ฝึกจติผลติผลงาน 
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ตั้งแต่ชั้นอนบุาล ถงึชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 ทกุคน เป็นการรกัษาจติใจให้นกัเรยีนมสีตทิี่มั่นคงท�าเป็น

วถิชีวีติประจ�าวนัได้อย่างมคีวามสขุ ส่งผลนกัเรยีนมพีฤตกิรรมนิ่งมากขึ้น การเรยีนการปฏบิตั ิกจิกรรม

ต่างๆ ดขีึ้น

4. ออมทรัพย์ ฝึกให้นกัเรยีนรู้จกัการพึ่งตนเองโดยแบ่งค่าขนมฝากไว้กบัโรงเรยีนสะสมไว้ใช้

ในเรื่องที่จ�าเป็น ฝึกการใช้เงนิอย่างประหยดัเหน็คณุค่าของเงนิ และมกีารส่งเสรมิรายได้ระหว่างเรยีน 

จากการฝึกทกัษะการท�างาน ทกัษะอาชพี เกดิรายได้ ให้ความส�าคญัในการออมเงนิ นกัเรยีนเกดิความ

ภาคภูมใิจ ส่วนรวมนกัเรยีนอนบุาล - ป.6 น�าขยะที่ทิ้งมาออกแบบ สร้างมูลค่าผ่านกจิกรรมโครงงาน

คณุธรรมระดบัในชั้นเรยีน

5. ออมสุขภาพ ร่างกายเป็นสิ่งที่มคี่าที่สดุของชวีติโรงเรยีนจดักจิกรรมส่งเสรมิสขุภาพ โดย

บูรณาการฝึกท�าโครงการเกษตรกับโครงการอาหารกลางวัน จากการปลูกผักปลอดสารพิษเอง เลี้ยง 

ไก่ไข่อารมณ์ดี ช่วยกันท�าอาหารสะอาดถูกต้องตามหลักโภชนาการทุกวันและท�าให้นักเรียนได้ 

รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพ และส่งเสริมการออกก�าลังกายและเล่นกีฬาในตอนเช้าและหลัง 

เลิกเรียนก่อนท�าภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกวัน ท�าให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สถิติการ 

เจบ็ป่วยลดลง ภาวะทพุโภชนาการลดลง

6. ออมป่า ส่งเสริมความร่วมมือให้ผู้ปกครองกับนักเรียน ครูกับนักเรียนร่วมกันปลูกป่าทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรยีนในวนัเข้าพรรษา วนัพ่อ วนัแม่ และวนัครู และร่วมดูแลรกัษาต้นไม้ที่ปลูก 

ท�าให้เพิ่มขึ้นทกุปี และขยายการปลูกสวนป่าเพิ่มขึ้น

7. ออมน�้า ชมุชนมกีารแผ้วถางป่าเพื่อปลูกพชืเศรษฐกจิเชงิเดี่ยว เกดิภาวะฝนแล้งเมื่อป่าไม้

ถูกท�าลาย ขาดแคลนน�้าในฤดูแล้ง เกดิผลกระทบกบัชมุชนและโรงเรยีน จงึได้ร่วมกบัชมุชนและวดั ใช้

ศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาด้วยการสร้างฝายชะลอน�้า เพื่อเกบ็กกัน�้าไว้ใช้ในยามขาดแคลน มหีน่วยงาน

ภายนอกร่วมด้วยช่วยกนัมากมาย สร้างจติอาสาทั้งในโรงเรยีน ชมุชนและเอกชน บคุคลภายนอกได้

มากมาย และช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน�้าได้อย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนและชุมชนเกิดการเรียนรู้ 

ปัญหาใกล้ตวัและแนวทางการแก้ปัญหา

8. ออมส่ิงแวดล้อม ได้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางด�าเนินงาน

ด้วยการบรหิารจดัการขยะอย่างเป็นรปูธรรม ครบวงจร ด้วยการท�าปุย๋หมกัชวีภาพจากเศษพชืและใบไม้ 

การใช้พลงังานทดแทนจากแก๊สชวีภาพหงุต้มในโรงอาหาร การใช้ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ ช่วย

ประหยัดค่าใช้จ่าย รักษาหน้าดินโดยไม่ใช้สารเคมี การใช้เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษ ช่วยลดปริมาณ

ควนัพษิในสิ่งแวดล้อม 

วธิกีารคอื ให้ผู้เรยีน เรยีนรู้การออม โดย ฝึกหดัให้ร่วมเรยีนรู้ ฝึกหดัร่วมกนัคดิ ฝึกหดัให้ท�า

ประโยชน์ร่วมกนั 
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นวตักรรมการออมทั้ง 8 ประการ(อฏัฐออม) ที่ด�าเนนิการมาอย่างต่อเนื่อง สม�่าเสมอจนเกดิ

เป็นวถิชีวีติ ท�าให้เกดิการพฒันา ดงันี้

1. นักเรียนมีทักษะในการท�างานและทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข มี

ช่องทางในการประกอบอาชพี

2. นักเรียนเป็นคนดีตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน ผ่านการท�ากิจกรรมอัฏฐออม คือ 

สามคัค ีมวีนิยั ใฝ่ใจรบัผดิชอบ

โรงเรียนบ้านเขาขวาง อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

โครงงาน “1 ชั้น 1 อาชีพ”

นวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรม

เป็นนวตักรรมที่เกดิจากความต้องการของผู้ปกครอง ชมุชน ที่ต้องการให้โรงเรยีน สอนอาชพี

ให้กบันกัเรยีนเพื่อเป็นเครื่องมอืท�ามาหากนิในอนาคต และการปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม อย่างจรงิจงั 

เพื่อให้นกัเรยีนเป็นคนดขีองหมู่บ้าน ทั้งนี้เพราะนกัเรยีนส่วนใหญ่ มฐีานะค่อนข้างยากจน ไม่มโีอกาส

ได้เรยีนต่อในระดบัสูงๆ 

วธิกีารด�าเนนิการ โรงเรยีนได้น�าความต้องการดงักล่าวของชมุชน ผู้ปกครอง มาก�าหนดเป็น

ทิศทางการด�าเนินงานของโรงเรียน โดยการสอนอาชีพควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้

กบันกัเรยีน เริ่มจากการสร้างความตระหนกัให้กบัครแูละบคุลากรทางการศกึษาทกุคน เหน็ความส�าคญั

ของความจ�าเป็นต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว การแสวงหา ความร่วมมือ 

จากภาคส่วนต่างๆ มาช่วย สนับสนุนการด�าเนินงาน และการวางแผนด�าเนินการอย่างรอบคอบ 

ภายใต้ความเชื่อที่ว่า นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้และทุกคนจะต้องได้รับโอกาสที่เหมือนกัน 

ตามศกัยภาพที่มดีงันี้

 ชั้นอนบุาล : อาชพีเพาะถั่วงอก

 ชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 : อาชพีเพาะทานตะวนังอก

 ชั้นประถมศกึษาปีที่ 2 : อาชพีเพาะเหด็

 ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 : อาชพีเลี้ยงไส้เดอืน 

 ชั้นประถมศกึษาปีที่ 4 : อาชพีปลูกผกัไฮโดรโปนกิส์

 ชั้นประถมศกึษาปีที่ 5 : อาชพีเลี้ยงปลาดกุ

 ชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 : อาชพีเลี้ยงไก่พนัธุ์ไข่
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ภาคกลาง
 โรงเรยีนได้สร้างพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกตามคณุธรรมอตัลกัษณ์ที่ก�าหนดไว้ โดยปลูกฝังผ่าน

การด�าเนนิงาน “1 ชั้น 1 อาชพี” ได้แก่

 การมวีนิยั : นกัเรยีนลงท�างานตามแหล่งเรยีนรู้อาชพีของตนตรงเวลา

 ใฝ่เรยีนรู้ : นกัเรยีนได้เรยีนรูง้านอาชพี รูจ้กัการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นในการฝึกอาชพีของตนเอง 

จากผู้รู้หรอืแหล่งข้อมูลอื่นๆ และมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกนัและกนั

 อยู่อย่างพอเพยีง : นกัเรยีนรู้จกัการใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 2 : 3 : 4 มาเป็น

แนวทางในการเรยีนรู้การท�าอาชพีของตนเอง และเป็นแนวทางในการด�ารงชวีติระหว่างเรยีน

 นวตักรรม “1 ชั้น 1 อาชพี” จะให้ความส�าคญัของคณุธรรมอตัลกัษณ์ “อยู่อย่างพอเพยีง” 

คอื นกัเรยีนรู้จกัใช้หลกัพอเพยีง 2 : 3 : 4 ในการปฏบิตังิานมากเป็นพเิศษ กล่าวคอื 2 เงื่อนไข คอื 

นกัเรยีนจะท�าสิ่งใด ต้องมคีวามรูใ้นเรื่องนั้นเป็นอย่างดเีสยีก่อน และต้องมีคณุธรรมในการท�างานนั้นๆ 

เช่น ขยนั อดทน ซื่อสตัย์ เป็นต้น

 ในขั้นตอนการท�างานต้องใช้หลกั 3 ห่วง คอื ความพอประมาณ ไม่มากไม่น้อยเกนิไป ใช้

เหตุผลเป็นตัวก�าหนดความพอดี รู้ว่าท�าไมต้องท�า คุ้มค่าหรือไม่อย่างไร และมีภูมิคุ้มกันคือการ

วางแผนการท�างานที่ด ีเพื่อป้องกนัผลกระทบที่จะเกดิขึ้นในอนาคต

 และต้องค�านงึถงึผลที่ตามมา เรยีกว่า 4 มติ ิได้แก่ วตัถ ุสงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรม 

จงึรวมเป็นหลกัพอเพยีง 2 : 3 : 4 ดงักล่าวข้างต้น

 นอกจากนี้โรงเรียนได้ใช้นวัตกรรม “1 ชั้น 1 อาชีพ” เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 

โครงการอื่นๆ ที่โรงเรียนด�าเนินการอยู่หลายโครงการ เช่น โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง, 

โครงการโรงเรยีนสจุรติ หรอื โครงการลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้ ฯลฯ โดยด�าเนนิการผ่านนวตักรรมนี้ 

เช่นกัน ช่วยให้ลดภาระงานของครูและโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนโรงเรียนกลายเป็นแหล่ง 

เรยีนรู้ของชมุชนในด้านการสร้างอาชพีแก่ชมุชนอกีด้านหนึ่งด้วย

 นวตักรรมนี้ ท�าใหโ้รงเรยีนสามารถปลูกฝังคณุธรรมให้นกัเรยีนเกดิคณุธรรมอตัลกัษณ์ตาม

ที่ก�าหนดไว้ได้อย่างดี จนเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม ศรัทธา จากชุมชน สื่อมวลชน และหน่วยงานอื่นๆ 

ทั่วประเทศในปัจจบุนั
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โรงเรียนสียัดพัฒนา อ�าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงงาน “เด็กดี ศรี ส.ย. ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง”

การสร้างความตระหนัก เข้าใจและยอมรับ

ในการขบัเคลื่อนและพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมให้เกดิขึ้นเป็นรูปธรรมที่ชดัเจนนั้นจะต้อง อาศยั

ปัจจยัต่างๆ ในการสนบัสนนุเพื่อให้การด�าเนนิงานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยและบรรลตุามเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้ การสร้างความตระหนกั เข้าใจและยอมรบั กบักลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องหรอือาจจะเรยีก

ได้ว่าเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบัทางโรงเรียน (Stakeholder ) ซึ่งประกอบไปด้วย คณะกรรมการสถาน

ศกึษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครูและบคุลากรในโรงเรยีน นกัเรยีน ทั้ง 4 กลุ่มนี้ คอืผู้ที่จะร่วมมอืกนัใน

ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมในโรงเรียนให้ประสบความส�าเร็จและยั่งยืน มีความจ�าเป็น 

อย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องประสานความเป็นหนึ่งเดียวกับบุคคลทั้ง 4 กลุ่มนี้ โดยการประชุมพบปะ 

แลกเปลี่ยนแนวความคดิที่มอีย่างหลากหลาย จะต้องหาวธิกีารสร้างความตระหนกั เข้าใจ และยอมรบั

ในสิ่งที่ทางโรงเรยีนจะด�าเนนิการด้านคณุธรรมกบันกัเรยีนในโรงเรยีนซึ่งเป็นเป้าหมายเดยีวกนัระหว่าง

คร ูและผูป้กครอง ที่มคีวามต้องการให้บตุรหลานของตนเป็นคนด ีเป็นคนเก่ง โดยทางโรงเรยีนประกอบ

ด้วย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียนได้สร้างความมั่นใจว่าจะพัฒนานักเรียนที่มีปัญหา

พฤตกิรรมขาดระเบยีบวนิยั กริยิามารยาทไม่เรยีบร้อย ไม่สนใจการเรยีนตลอดการช่วยเหลอืงานบ้าน

ต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาพฤตกิรรมเชงิลบของนกัเรยีนที่ผู้ปกครองได้พบเหน็ในชมุชน

เมื่อผูป้กครองนกัเรยีนมองเป็นปัญหาตรงกบัทางโรงเรยีนแล้วจงึเกดิความเข้าใจและยอมรบัใน

สิ่งที่ทางโรงเรียนจะส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ทาง

โรงเรยีนและผูป้กครองตอ้งการ ในขณะเดยีวกนัทางโรงเรยีนกไ็ด้น�ากระบวนการโรงเรยีนคณุธรรมผ่าน

โครงงานคณุธรรมมาเป็นสื่อการเรยีนการสอนบรูณาการกบัรายวชิาต่างๆ ตลอกจนกจิกรรมของนกัเรยีน

ตั้งแต่เดินเข้าประตูโรงเรียนตอนเช้าไปจนกลับบ้าน ในระยะเวลา 1 วันที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนจะได้

เข้าร่วมกจิกรรมด้านคณุธรรมตลอดเวลาตามกจิวตัรและภารกจิของนกัเรยีนในแต่ละชั้นเรยีน นอกเหนอื

จากการสร้างความตระหนกั เข้าใจ และยอมรบั ของผู้ปกครองแล้ว ภายในโรงเรยีน ผู้บรหิารจะต้อง

สร้างทีมงานคือครู ให้มีแนวความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามที่ได้สร้างความเชื่อมั่น ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทั้ง 4 กลุม่นี้ได้พบปะพดูคยุแลกเปลี่ยนกนับ่อยครั้ง และมแีนวความคดิตรงกนัเป็นไปในทศิทาง

เดียวกันแล้ว การด�าเนินงานด้านคุณธรรมในโรงเรียนจึงเกิดความตระหนัก เข้าใจ และยอมรับ กับ

ภารกจิที่จะสร้างสรรค์ขึ้นร่วมกนั
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ภาคกลาง
1. การสร้างแกนน�า

การสร้างแกนน�า ในการด�าเนนิงานโรงเรยีนคณุธรรม นั้นมคีวามจ�าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะขบัเคลื่อน

กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้สร้างแกนน�าในการขับเคลื่อน 

จาก ผู้ปกครอง ครู และนกัเรยีน ที่จะเป็นผู้น�าในการประสานงาน และความร่วมมอืต่างๆ

ในการจดักจิกรรมส่งเสรมิคณุธรรมให้แก่นกัเรยีนในบทบาทที่แตกต่างกนั ดงันี้

- แกนน�าผู้ปกครอง มีหน้าที่ ติดตามพัฒนาการของนักเรียนในปกครองเมื่ออยู่ที่บ้านว่ามี

พฤตกิรรมดขีึ้นด้านใดบ้าง หากมพีฤตกิรรมไม่เป็นที่น่าพอใจจะแนะน�า อบรมให้เปลี่ยนพฤตกิรรมให้ดี

ขึ้น และน�าประเดน็ต่างๆ ที่ได้สงัเกตตดิตามพฤตกิรรมของนกัเรยีนนั้นมาแลกเปลี่ยนกบัผู้ปกครองคน

อื่นๆ ตลอดจนครูประจ�าชั้นที่ดูแลนกัเรยีน

- แกนน�าครู เคยได้รับการอบรมจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ แล้วน�ามาขยายผลให้ครูในโรงเรียน 

ทุกคนให้ทราบแนวทางการด�าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โดยครูทุกคนจะต้องเป็นที่ปรึกษาโครงงาน

คณุธรรมโดยจะตอ้งน�าแนวคดิการด�าเนนิงานจากครูแกนน�าไปขยายผลยงันกัเรยีนในความรบัผดิชอบ

ของตน ตลอดการก�ากบัให้ค�าแนะน�าการท�าโครงงานและกจิกรรมคณุธรรมด้านต่างๆ

- นักเรียนแกนน�า ได้รับการขยายผลจากครูที่ปรึกษาโครงงานถึงแนวคิดและกระบวนการ 

ด�าเนนิงานคณุธรรมในโรงเรยีน และน�าแนวคดิไปขยายผลให้กบัสมาชกิในกลุม่โครงงานที่มหีลากหลาย

ระดบัชั้นตั้งแต่ ชั้น ป.1 – ชั้น ป.6 สมาชกิในโครงงานจะร่วมกนัขบัเคลื่อนกจิกรรมด้านคณุธรรมตาม

ขั้นตอน ภายใต้การควบคุมของครูที่ปรึกษาโครงงาน นักเรียนแกนน�าจะท�าหน้าที่ควบคุมสมาชิกใน

โครงงานและในโรงเรียนให้แสดงออกในพฤติกรรมพึงประสงค์ตามแต่เป้าหมายของโครงงานนั้นๆ 

ก�าหนด ซึ่งประกอบด้วย 1. โครงงานพี่น�าท�าด ีมจีติอาสา 2. โครงงานแต่งกายดมีรีะเบยีบ เชดิชูเกยีรติ

สียัด 3. โครงงานพูดทัก รักสามัคคี น้องพี่สียัด 4. โครงงานโรงอาหารรักสะอาด ปราศจากเสียง 

5. โครงงานจติอาสาพากนัอ่าน 6. โครงงานห้องเรยีนของหนู 7. โครงงานลดเวลาสาย เพิ่มเวลาเช้า 

8. โครงงานโรงเรยีนปราศจากขยะ

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตลอดจนการพัฒนา 

คุณธรรม นั้นเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องพัฒนาและสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่น 

น่าอยู่ และกระตุน้การเรยีนรู ้ทั้งบรเิวณทั่วไปในโรงเรยีนและภายในห้องเรยีน เพื่อที่จะส่งผลให้นกัเรยีน

ได้เรยีนรูท้ี่จะควบคมุตวัเองได้มากขึ้น ที่จะเข้าใจและยอมรบัผลการกระท�าของตวัเอง ตลอดจนรบัผดิชอบ

ตวัเอง และพึ่งพาคนอื่นตามจ�าเป็นอย่างเหมาะสม ที่ส�าคญัเพื่อเป็นการสนบัสนนุและกระตุน้ให้นกัเรยีน

สนใจการเรยีนและมคีวามรกัให้กบัสิ่งของ สถานที่ต่างๆ ในโรงเรยีนที่ใช้ร่วมกนั ครูจะต้องสร้างความ

ตระหนกัให้นกัเรยีนมคีวามรู้สกึเป็นเจ้าของสถานที่และสิ่งของต่างๆ ในโรงเรยีน จะต้องมพีฤตกิรรมที่

แสดงออกในการรกัและหวงแหนและรกัษา โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้ผ่านโครงงาน
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การด�าเนนิงานโรงเรยีนคณุธรรมให้เกดิความชดัเจน เป็นรูปธรรมตลอดจนส่งผลสู่การพฒันา

อย่างต่อเนื่องและยั่งยนื เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย บคุลากรทกุฝ่ายให้ความร่วมมอื ตั้งแต่

ครอบครวั ชมุชน ผู้ปกครอง ครู และนกัเรยีน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องตระหนกัถงึความ

ส�าคญัในการพฒันาคณุธรรมในสถานศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชน โดยให้การสนบัสนนุด้านต่างๆ เพื่อ

ให้การพฒันาและขบัเคลื่อนงานคณุธรรมในโรงเรยีนเพื่อให้เกดิความยั่งยนื

“ การสรรสร้าง โรงเรยีนคณุธรรม ให้ล�้าค่า

ต้องพึ่งพา ร่วมใจ ให้เหมาะสม

ผู้ปกครอง ครูนกัเรยีน ต้องชื่นชม

ร่วมเพาะบ่ม สร้างคนด ีศรสีงัคม”





ภาคใต้



168

ภาคใต้
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม  อ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

โครงงาน “ขยะสร้างสัจธรรม”

กจิกรรมชมรม รกัษ์น�า้ รกัษ์ป่า รักษ์ฟ้า รักษ์แผ่นดนิ เป็นกจิกรรมที่นกัเรยีนทมีป่ันจกัรยาน

ของโรงเรยีนครุะบรุชียัพฒันาพทิยาคม ร่วมกบัทมีนกัป่ันจกัรยานเสอืครุะบรุ ีและนกัป่ันจกัรยานอ�าเภอ

คุระบุรีซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันปั่นจักรยานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อมาเมื่อโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา

พทิยาคมเข้าสู่โรงเรยีนคณุธรรม กไ็ด้น�าเอากจิกรรมนี้มาบูรณาการเข้ากบั โรงเรยีนคณุธรรม โดยจดั

กจิกรรม โครงงาน “ขยะสร้างสจัธรรม” ขึ้นเพื่อน�านกัเรยีนทมีปั่นจกัรยาน ปั่นจกัรยานไปเกบ็ขยะ และ

ดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยงัได้ออกก�าลงักายและช่วยท�าให้ร่างกายแขง็แรง

กระบวนการด�าเนินโครงงาน

วิธีการด�าเนินโครงงาน โดยเริ่มจากนักเรียนทีมปั่นจักรยานของโรงเรียนที่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อ

ออกก�าลังกาย เพราะเห็นว่ากีฬาปั่นจักรยานเป็นกีฬา/กิจกรรมที่ก�าลังนิยมกันมากในปัจจุบัน ได้ 

รวมกลุ่ม ระดมความคิด และเสนอความคิดเห็นร่วมกันที่จะแก้ปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งในปัจจุบัน

อ�าเภอครุะบรุ ีมแีหล่งท่องเที่ยว หลายแห่ง มนีกัท่องเที่ยวมากมาย สิ่งที่เกดิขึ้นตามมา คอื เกดิขยะ

เกลื่อนกลาด ไม่ว่าจะเป็นบรเิวณชายหาด หรอืแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ท�าให้ดแูล้วไม่สะอาดตา เป็นแหล่ง

มลพิษ และท�าลายสิ่งแวดล้อมในที่สุด โดยนักเรียนได้ด�าเนินโครงงาน “ขยะสร้างสัจธรรม” คือ 

ปั่นจักรยานไปเก็บขยะบริเวณชายหาด และสถานที่ต่างๆ เพื่อน�าขยะไปแลกกับพันธุ์กล้าไม้ ที่ 

ศูนย์เพาะพนัธุ์กล้าไม้ต�าบลล�าเลยีง อ�าเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง จากนั้นจงึน�าพนัธุ์กล้าไม้ที่ได้มา มา

ปลูกที่โรงเรยีน ที่บ้าน และในชมุชนต่างๆ ท�าให้เกดิสภาพแวดล้อมที่ด ี

ผลการด�าเนินโครงงาน

จากการด�าเนนิโครงงาน “ขยะสร้างสจัธรรม” โดยการสอบถามความพงึพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง 

การประชาสมัพนัธ์โครงการอย่างทั่วถงึ อยู่ในระดบั มากที่สดุ ร้อยละ 92.50 กจิกรรมที่ด�าเนนิโครงการ

เป็นกจิกรรมที่ด ีมปีระโยชน์ต่อสงัคม อยูใ่นระดบั ดมีาก ร้อยละ 88.60 การจดักจิกรรมมคีวามเหมาะสม 

อยู่ในระดบั มากที่สดุ ร้อยละ 89.95 กจิกรรมที่ด�าเนนิการมปีระโยชน์ต่อชมุชนและสิ่งแวดล้อม อยู่ใน

ระดับ ดีมาก ร้อยละ 90.85 นักเรียนให้ความสนใจและอยากให้มีการด�าเนินการต่อไป อยู่ในระดับ 

ดมีาก ร้อยละ 100

จากผลการด�าเนนิโครงงาน “ขยะสร้างสจัธรรม”เป็นกจิกรรมที่สร้างให้นกัเรยีนเกดิจติสาธารณะ 

อกีทั้งยงัท�าให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมจีติอาสาในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ทกุคน
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ให้ความสนใจและเกดิความสนกุสนาน ความสามคัคกีนัในหมูค่ณะและเกดิเครอืข่ายที่ให้ความร่วมมอื

ในการรกัษาสิ่งแวดล้อม

การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน

จากการด�าเนินโครงงาน “ขยะสร้างสัจธรรม” ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ครูและ

นกัเรยีนได้ด�าเนนิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้ห้เกดิขึ้นภายในโรงเรยีน โดยการน�าไปขยายผลต่อในระดบัชั้น

อื่นๆ เช่น จดัตั้งชมุนมุต้นกล้าความด ีและบูรณาการร่วมกบัการเรยีนการสอน เป็นต้น

โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม  อ�าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

โครงงาน	“สร้างค่านิยมใหม่ มีวินัยใส่ใจการมาโรงเรียนตรงเวลา”

การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของนกัเรยีนให้มพีฤตกิรรมที่ดขีึ้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกระเบยีบ

วนิยัให้เกดิขึ้นในตวัของนกัเรยีนทกุคน เช่นเดยีวกบัโครงงานสร้างค่านยิมใหม่ มวีนิยัใส่ใจการมาโรงเรยีน

ตรงเวลา ของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการมาโรงเรยีนของนกัเรยีนให้มพีฤตกิรรมที่ดขีึ้น และปลูกฝังความมรีะเบยีบวนิยั

ให้เกดิขึ้นกบันกัเรยีน

กระบวนการด�าเนินโครงงาน

การด�าเนนิโครงงาน สร้างค่านยิมใหม่ มวีนิยัใส่ใจการมาโรงเรยีนตรงเวลา ซึ่งผู้รบัผดิชอบได้

ด�าเนนิกจิกรรมตามขั้นตอน คอื ประชมุชี้แจงเกี่ยวกบัโครงการวนิยัการมาโรงเรยีนตรงเวลาให้กบันกัเรยีน

ร่วมกันรับรู้และรับทราบเกี่ยวกับการด�าเนินงาน และจัดป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งพูดคุยท�าความ

เข้าใจให้นกัเรยีนทกุคนทราบ และด�าเนนิการโดยสร้างข้อตกลงกบันกัเรยีนร่วมกนัในการมาโรงเรยีนคอื 

นกัเรยีนจะต้องมาถงึโรงเรยีนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาต ินกัเรยีนที่มาโรงเรยีนไม่ทนัเข้าแถวเคารพธงชาติ

ให้ถอืว่ามาสาย ให้รายงานตวัและลงชื่อต่อครูเวรประจ�าวนั และให้เข้าแถวอยู่ต่างหากเฉพาะนกัเรยีน

มาสาย นักเรียนที่มาสายจะถูกพิจารณาโทษในแต่ครั้งโดยอยู่ในดุลยพินิจของครูเวรประจ�าวัน และ

เสนอให้หวัหน้าช่วงชั้น ด�าเนนิการตามขั้นตอนต่อไป คอื การใช้กฎเกณฑ์และกตกิาร่วมกนัของโรงเรยีน 

การใช้กิจกรรมจิตอาสา หรือ สาธารณประโยชน์ การขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง จนนักเรียนมี

พฤตกิรรมที่ดขีึ้น
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ภาคใต้
ผลการด�าเนินโครงงาน

จากการด�าเนินโครงงาน สร้างค่านิยมใหม่ มีวินัยใส่ใจการมาโรงเรียนตรงเวลา ซึ่งมีผลการ

ด�าเนนิงานดงันี้ สถติเิดอืนพฤศจกิายน 2559 – เดอืนกมุภาพนัธ์ 2560 พบว่า จ�านวนนกัเรยีนที่มาสาย

ในแต่ละเดอืนลดลงและนกัเรยีนในระดบัชั้น ม.6 มสีถติกิารมาสายมากที่สดุ รองลงมาคอืนกัเรยีนระดบั

ชั้น ม.3 ม.4 ม.5 ม.1 และ ม.2 ตามล�าดบั โดยปัญหาที่ท�าให้นกัเรยีนมาสายคอื ตื่นสาย มภีาระงาน

ที่บ้าน ระยะทางจากบ้านมาโรงเรยีนไกล รอเข้าโรงเรยีนพร้อมเพื่อน 

การสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน

ผู้รบัผดิชอบโครงงาน สร้างค่านยิมใหม่ มวีนิยัใส่ใจการมาโรงเรยีนตรงเวลา ได้น�ากระบวนการ

นี้ไปปรบัใช้กบันกัเรยีนที่มพีฤตกิรรมขาดระเบยีบวนิยัในเรื่องต่างๆ เช่น การเข้าห้องเรยีนสาย การส่ง

งานไม่ทนัเวลา เป็นต้น

โรงเรียนคุรุชนพัฒนา  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

โครงงาน “การมีส่วนร่วมขององค์กร”

การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนคุรุชนพัฒนา โรงเรียนในโครงการกองทุน 

การศึกษา ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 

อดุลยเดช ท�าให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความตระหนักเป็นอย่างสูงต่อ 

พระราชปณิธาน ในการช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง จึงเป็นที่มาของความร่วมมืออย่างแข็งขัน 

เพื่อช่วยกนัสร้างคณุธรรมเตม็พื้นที่ ความดทีั้งโรงเรยีน โดยร่วมกนัระดมพลงัความคดิ และตรวจสอบ

ทบทวนสภาพที่พึงประสงค์ ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประกอบด้วยการศึกษาสถานภาพ

ของโรงเรียน โดยให้ความส�าคัญระหว่างสภาพแวดล้อมในเชิงโอกาส และอุปสรรคที่เปลี่ยนแปลงไป 

ก�าหนดภารกิจเป็นแผนพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ เครื่องมือส�าคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม 

ประกอบด้วย แผนพฒันาโรงเรยีน แผนปฏบิตักิารประจ�าปี บูรณาการคณุธรรมจรยิธรรมไว้ในชั้นเรยีน 

ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นจริง จะเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจในความหมายต่างๆ แก่ผู้เรียน ซึ่ง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะเน้นที่ Cognitive domain ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติจากวิชาให้เป็นวิถีได้จริง ด้วย Psychomotor domain และ 

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างความตระหนัก และปลูกจิตส�านึกความเป็นมุสลิมที่ดีแก่ผู้เรียน 
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เน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปที่ Affective Domain เพื่อผลิตผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มี 

ความสมบูรณ์ด้านร่างกาย จติใจ จติวญิญาณ และสตปิัญญา มคีณุธรรมจรยิธรรมมมีารยาทที่ดงีาม 

มีความศรัทธาและย�าเกรงต่อ อัลลอฮฺ ซึ่งสุดท้ายจะส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้า 

ได้อย่างมคีวามสขุ พฒันาครแูกนน�าและนกัเรยีนแกนน�า สร้างการมส่ีวนร่วมทกุภาคส่วน ร่วมการนเิทศ

ติดตามการส่งเสริม สนับสนุนและการเสริมแรง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนหลังการ 

ปฏบิตังิาน (AAR) 

โรงเรยีนได้ก�าหนดวสิยัทศัน์คณุธรรม และ พนัธกจิ ดงันี้  

1. จดัการศกึษาโดยมุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของทกุส่วน 

2. สร้างเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ศลีธรรม ให้นกัเรยีน มวีนิยั อ่อนน้อมถ่อมตน และมจีติอาสา 

3. พฒันาระบบการบรหิารการจดัการโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. พฒันาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรยีนรู้และปลอดภยั

ก�าหนดกลยุทธ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทย 

บนวิถีชีวิต แบบอิสลาม อยู่อย่างพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ

จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้

โรงเรียนประสบความส�าเร็จส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการด�าเนินงาน ตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

คุณธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยก�าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 

คุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน 

โรงเรียนคุรุชนพัฒนาได้จัดกิจกรรมการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้วย

โครงการสามประสาน โรงเรยีน บ้าน มสัยดิโดยมวีตัถปุระสงค์ เพื่อให้บ้าน โรงเรยีน ชมุชนมสี่วนร่วม

ในการสืบสานวัฒนธรรมและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 

กจิกรรมจดัท�า AAR ในหวัข้อ ท่านได้อะไรเมื่อส่งลูกมาเข้าเรยีนในโรงเรยีนครุชุนพฒันา เสวนาใน 4 

ประเด็นหลัก คือ ความพึงพอใจในกิจกรรมที่โรงเรียนจัด กิจกรรมที่โรงเรียนควรเพิ่มเติม และควร 

งดเว้น ปัญหาอปุสรรคหรอืข้อจ�ากดัของท่านที่โรงเรยีนต้องการ และข้อเสนอแนะ โดยแบ่งผู้ปกครอง

ออกเป็น 3 กลุ่มในการจัดท�า AAR และโรงเรียนได้ด�าเนินการประชุมร่วมกับฝ่ายต่างๆ เพื่อดูแล 

สอดส่อง และส่งเสรมิบตุรหลาน เยาวชน ให้เป็นคนด ีมคีณุธรรม ตั้งแต่ ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ทหาร 

อบต. ร่วมกนัเป็นประชารฐัเพื่อหาแนวทางป้องกนั และป้องปราม เยาวชนให้ปลอดภยั และห่างไกล

จากอบายมขุ ด้วยหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ด้วยความร่วมมอืกนัทกุภาคส่วน ประกอบด้วย ผู้บรหิาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ค้นหาคุณธรรมเป้าหมายและก�าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

ในการพฒันาคณุธรรม น�าเสนอต่อภาคประชารฐั คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานให้ความเหน็

ชอบและน�าเสนอผู้ปกครองรบัทราบ แล้วน�าไปปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง
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ภาคใต้
โรงเรียนคุรุชนพัฒนา  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

โครงงาน “พี่รักน้อง น้องรักพี่ เรารักกัน”

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด�ารัส ที่ว่า “ครูต้องรัก 

นกัเรยีนและนกัเรยีนต้องรกัคร,ู ครตู้องสอนให้นกัเรยีนมนี�้าใจกบัเพื่อน เช่น ให้เดก็เก่งสอนเพื่อนที่เรยีน

ช้า ไม่แข่งกนั แต่ให้แข่งกบัตวัเอง และ ครูต้องจดักจิกรรมให้นกัเรยีนรู้จกัการท�างานเป็นหมู่คณะ เพื่อ

ให้เหน็คณุค่าของความสามคัค”ี

โรงเรียนคุรุชนพัฒนา เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีนักเรียนช่วงวัยที่ต่างกัน เนื่องจากเป็นโรงเรียน

ขยายโอกาส มนีกัเรยีนตั้งแต่ชั้นอนบุาล 1 ถงึชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 ช่วงอาย ุ5 ปี ถงึ 15 ปี นกัเรยีน

ส่วนใหญ่จะรู้จักสนิทสนมกันในระดับชั้นของตัวเองเท่านั้น รุ่นพี่ รุ่นน้องไม่ค่อยได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน 

รุ่นพี่ชอบแกล้งรุ่นน้อง น้องๆ กไ็ม่ให้ความเคารพรุ่นพี่ จากปัญหาดงักล่าว จงึท�าให้ได้คดิท�าโครงงาน 

“พี่รกัน้อง น้องรกัพี่ เรารกักนั” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาดงักล่าว โดยแบ่งกลุ่มนกัเรยีนทั้งโรงเรยีนเป็นกลุ่มส ี

12 ส ีโดยแต่ละสคีละนกัเรยีนชั้น ป.1-ม.3 กลุ่มสลีะ 20-25 คน สญัลกัษณ์ของกลุ่มสใีช้ ID Card เพื่อ

ให้นกัเรยีนรุ่นพี่รุ่นน้องได้อยู่ร่วมกนั ท�ากจิกรรมร่วมกนั ด�าเนนิโครงงานคณุธรรมร่วมกนั เมื่อเข้ามาอยู่

ภายในโรงเรยีน

จากการด�าเนินโครงงาน “พี่รักน้อง น้องรักพี่ เรารักกัน” พบว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

นักเรียนมีจิตอาสาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการที่รุ่นพี่ได้สอนรุ่นน้องอ่านหนังสือ โรงเรียน

สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบยีบเรยีบร้อย นกัเรยีนมาโรงเรยีนเช้า เพื่อมาปฏบิตัเิขตรบัผดิชอบความสะอาด 

ทานข้าวเช้าร่วมกนั และเข้าแถวได้ทนัเวลาอย่างเป็นระเบยีบเรยีบร้อย และนกัเรยีนมคีวามอ่อนน้อม

ถ่อมตน มมีารยาทงามในการทกัทายด้วยการไหว้และการสลาม

ภาพรวมผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤตกิรรมที่เกดิขึ้นของนกัเรยีน ผู้บรหิาร ครู และชมุชน

ผู้บริหาร

ก่อนด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม หลังด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม

ท�างานตามปกตติามบทบาทหน้าที่และ
บรหิารงานภายใต้โครงการโรงเรยีนอสิลาม
แบบเข้ม 

จดักระบวนทศัน์ใหม่ในการบรหิาร ภายใต้โรงเรยีน
โครงการกองทนุการศกึษา ก�าหนดคณุธรรมเป้าหมาย 
พนัธกจิ และตวัชี้วดัด้านคณุธรรมจรยิธรรม ที่เป็นรูปธรรม
มากขึ้น

เน้นผู้เรยีนด้านคณุธรรมจรยิธรรม เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบรหิารที่จะต้องเป็นแบบอย่าง 
และเป็นผู้น�าในการขบัเคลื่อนสู่โรงเรยีนคณุธรรมอย่างเตม็
รูปแบบตามคณุธรรมอตัลกัษณ์
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ครู

ก่อนด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม หลังด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม

ปฏบิตังิานตามบทบาทที่ได้รบัมอบหมาย ร่วมกนัก�าหนดบทบาทหน้าที่ในการท�างานให้เป็น
แบบอย่างที่ดแีก่นกัเรยีน ปฏบิตังิานที่ได้รบัมอบหมาย
ด้วยความรบัผดิชอบ

การตรงต่อเวลาไม่สม�่าเสมอ ตรงต่อเวลา สม�่าเสมอ

การเป็นแบบให้แก่นกัเรยีนยงัไม่เตม็ที่ เป็นแม่แบบที่ด ีในทกุด้าน แก่นกัเรยีน

นักเรียน

ก่อนด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม หลังด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม

การแต่งกาย การรักษาวินัยและ
ความรับผิดชอบ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ

มีระเบียบวินัย เรียบร้อย และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
อย่างน่าพอใจ

มาโรงเรียนสายค่อนข้างมาก นักเรียนส่วนมากมาโรงเรียนทันเวลา

การช่วยเหลือผู้อื่นยังไม่น่าพอใจ มีจิตอาสามากขึ้น เป็นที่น่าพอใจ

ภาพรวมการรับรู้ของชุมชน

ก่อนด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม หลังด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม

ชุมชน ท�าหน้าที่ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ลูก
เข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

ชุมชนทราบ และตระหนัก ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน
มากขึ้นเมื่อได้สัมผัสพฤติกรรมนักเรียนที่เปลี่ยนไปในทาง
ที่น่าพอใจ ทั้งวินัย ความรับผิดชอบ และมารยาท

นิยมส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนราษฎร์สอน
ศาสนาเมื่อจบ ป.6

ผู้ปกครองส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนคุรุชนพัฒนาในชั้น ม.1 
เพิ่มขึ้น 

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนไม่มาก
นัก

ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นที่น่าพอใจ และ
ชื่นชมต่อการอบรม บ่มเพาะด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียน

 

โรงเรียนคุรุชนพัฒนา  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา
โครงงาน “ความรัก ความสามัคคี”

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่

ประชาชนชาวไทย เนื่องในวนัขึ้นปีใหม่ 2532 “...ความสามคัคปีรองดองเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีว กับความ

รกัใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลอืกนัฉนัญาตพิี่น้องสองประการนี้ คอื คณุลกัษณะส�าคญัของไทย ที่ช่วยให้ชาติ

บ้านเมอืงอยู่รอดเป็นอสิระ และเจรญิมั่นคงมาตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจบุนั...” ถงึแม้จะผ่านมาหลายปีแต่



174

ภาคใต้
ก็ยังคงทันสมัยอยู่ อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่มีความส�าคัญในการสร้างความ

เป็นปึกแผ่นมั่นคงให้ประเทศชาติ

โรงเรยีนครุชุนพฒันาได้เป็นหนึ่งในอกีหลายโรงเรยีนที่เข้าโครงการโรงเรยีนคณุธรรม โดยมกีาร

ขบัเคลื่อนตามกระบวนการจากการได้เข้ารบัการอบรม ศกึษาดงูาน การตดิตามแนะน�าของนเิทศอาสา 

รวมถึงการได้ประสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆ โดยเริ่มจาก “ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่ 

อยากท�า” ปัญหาเลก็ๆ ที่สามารถแก้ไขได้ เมื่อแก้ไขได้หลายๆ ปัญหา จากนกัเรยีน ครู ผู้บรหิาร ท�าให้

มองเหน็คณุธรรมอตัลกัษณท์ี่เดน่ชดัของโรงเรยีนครุชุนพฒันา ได้แก่ มวีนิยั จติอาสา อ่อนน้อมถ่อมตน 

โดยพฤตกิรรมเชงิลบลดน้อยลง และพฤตกิรรมเชงิบวกสูงขึ้น เมื่อมาถงึจดุนี้ท�าให้ค้นพบว่า โรงเรยีนที่

สามารถเป็นโรงเรยีนคณุธรรมได้นั้น ไม่ใช่เพยีง ผู้บรหิาร 1 คน ครู 1 คน นกัเรยีน 1 คน ที่มคีณุธรรม

เท่านั้น แต่หมายถึง นักเรียนทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อสร้างคุณธรรมโดยอาศัยพื้นฐานความรัก 

ความสามัคคี และที่ขาดไม่ได้เลย ผู้บริหารและคณะครูก็ต้องเกิดคุณธรรมเพื่อเป็นต้นแบบในด้าน

คุณธรรม โดยต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมกันบนพื้นฐานความรักความสามัคคี  ความพร้อมเพรียง 

กลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้น�าและผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่น 

ต่อการรวมพลงั ช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัเพื่อให้การงานส�าเรจ็ลลุ่วง พร้อมที่จะปรบัตวัเพื่ออยู่ร่วมกนัอย่าง

สนัต ิการสร้างความเข้าใจในเรื่องความสามคัคใีห้เดก็

โรงเรยีนได้จดักจิกรรมให้นกัเรยีนจดัแบ่งกลุม่กนั ด้วยกจิกรรม แบ่งคน แบ่งส ีตั้งแต่ชั้นประถม

ศกึษาปีที่ 1 – ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 ออกเป็น 12 กลุม่ส ีหลงัจากนั้นแต่ละกลุม่/สเีลอืกผูน้�า เช่นเดยีวกนั

ครูที่ปรกึษากต็้องเลอืกสดี้วยโดยไม่ทราบว่าจะได้สอีะไร มอบหมายงานให้เดก็ได้ท�างานเป็นกลุ่ม เริ่ม

จากการท�างานเป็นคู่ และเป็นกลุ่มเลก็ๆ 3 - 5 คน เมื่อเหน็ว่าเดก็ๆ สามารถดูแลรบัผดิชอบต่อหน้าที่

ของตวัเองได้แล้ว การร่วมกนัท�างานเป็นกลุ่มส ีสลีะ 20 -25 คน แบ่งความรบัผดิชอบต่อหน้าที่ที่ได้รบั

มอบหมาย จะช่วยให้เดก็สามารถท�างานให้ส�าเรจ็ได้ ช่วยให้เดก็เกดิความมั่นใจในตนเอง ผลดจีากการ

ช่วยกนัท�างานเป็นกลุ่ม คอื เดก็ๆ จะได้สมัผสัความคดิเหน็และวธิกีารท�างานที่แตกต่างกนั เป็นการ

ขยายมมุมองและประสบการณ์ให้กว้างขึ้น ช่วยให้เกดิการเรยีนรูท้ี่ จะยอมรบัความแตกต่าง ท�าให้ค�านงึ

ถงึความคดิและความต้องการของผูอ้ื่นมากขึ้น แทนที่จะยดึตดิกบัความคดิและความต้องการของตนเอง

อย่างเดยีว ซึ่งแต่ละสรี่วมใจกนัคดิโครงงาน ยกตวัอย่างโครงงานสเีหลอืง “โครงงานพี่รกัน้อง น้องรกั

พี่ เรารกักนั” ซึ่งเป็นโครงงานที่โดดเด่น เน้นกจิกรรมที่พี่กบัน้องท�างานด้วยกนั ตั้งแต่การปฏบิตัใินเขต

งาน การเข้าแถว การดูแลช่วยเหลอืด้านการเรยีน และความเป็นอยู่ ซึ่งพี่กบัน้องจะดูแลกนัตลอดภาค

เรยีน ลดช่องว่างระหว่างวยั แก้ปัญหาการทะเลาะววิาท ต่างช่วยเหลอืเกื้อกูล มจีติอาสา ดูแลซึ่งกนั

และกนั ฉายภาพความรกั ความสามคัค ีคาดหวงัว่าจะเป็นส่วนช่วยให้สงัคมเกดิสนัตสิขุ
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การแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละความคดิเหน็ หลงัจากที่เดก็ๆ ท�างานร่วมกนัแล้ว ครูจดัให้มี

ช่วงเวลาของการทบทวน ไตร่ตรอง พจิารณา ร่วมกนัแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคดิเหน็ต่างๆ 

จากการท�างานร่วมกนั อะไรเป็นข้อดจีากการท�างานครั้งนี้ และมอีะไรที่ต้องปรบัปรงุเพื่อจะท�าให้งาน

ดขีึ้นได้ การทบทวนนี้จะท�าให้เดก็ๆ ได้แง่คดิ ความรู้ หรอืบทเรยีนอนัหลากหลายจากเพื่อน ครู ซึ่งเป็น

ประโยชน์แก่ตนเอง และยังช่วยให้เด็กแต่ละคนได้ทบทวนประสบการณ์ของตนเอง สามารถสรุปเป็น

ข้อคดิและบทเรยีนส�าหรบัตวัเอง เพื่อน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไปได้

โรงเรียนคุรุชนพัฒนา  อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา

โครงงาน “การแก้ปัญหาวิชาภาษาไทยทั้งโรงเรียน”

โรงเรยีนครุชุนพฒันา เป็นโรงเรยีนขยายโอกาส ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนบุาลถงึมธัยมศกึษาปีที่ 

3 นกัเรยีนทั้งหมดนบัถอืศาสนาอสิลาม ใช้ภาษามลายูถิ่นในชวีติประจ�าวนั ภาษาไทยเป็นภาษารอง 

ในการตดิต่อสื่อสาร ซึ่งท�าให้นกัเรยีนส่วนใหญ่มปีัญหาในการใช้ภาษาไทย ทั้งการอ่าน การเขยีน และ

การสื่อสาร ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีการด�าเนินการแก้ปัญหาภาษาไทยทั้งระบบ

โดยเน้นการบรูณาการทั้งการเรยีนการสอน ควบคูค่ณุธรรม มุง่เน้นให้นกัเรยีนเป็นคนดมีคีณุธรรม เป็น

คนเก่ง โดยมกีารด�าเนนิการ ดงันี้

การบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ตามโรงเรียนวิถีอิสลาม ได้จดัการเรยีนสนองความ

ต้องการของชมุชน โดยจดัหลกัสูตรอสิลามศกึษา ตามหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 (หลกัสูตร

อสิลามแบบเข้ม) เพื่อให้เป็นโรงเรยีนวถิอีสิลาม จดักจิกรรมการเรยีนรู้ศาสนาอสิลามควบคู่วชิาสามญั 

กจิกรรมนกัเรยีนเน้นการปฏบิตัติามหลกัศาสนาอสิลาม บ่มเพาะให้นกัเรยีนมศีลีธรรม มวีนิยั คณุธรรม

จรยิธรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชมุชนและสงัคม น�ามาซึ่งจดุเด่น ที่ปรบัวชิาให้เป็นวถิ ีด้วย

การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจในความหมายต่างๆ แก่ผู้เรยีน พฒันาผู้เรยีนให้สามารถปฏบิตัจิาก

วิชาความรู้ให้เป็นวิถีได้จริง และ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างความตระหนัก และปลูกจิตส�านึก

ความเป็นมสุลมิที่ดแีกผู่เ้รยีนทั้งสามรปูแบบจะมจีดุเน้นในกระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่แตกต่าง

กนัไป แต่เป้าหมายทั้งหมดของกระบวนการ Ta’lim, Tarbiyah, และ Ta’dib เพื่อผลติผู้เรยีนให้เป็นมนษุย์ 

ที่มีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรมมีมารยาท 

ที่ดงีาม มคีวามศรทัธาและย�าเกรงต่อ อลัลอฮ ฺเพื่อให้ผู้เรยีนเปลี่ยนแปลงตวัเองไปสู่ความเป็นอสิลาม

ที่ดี และประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ส่งผลให้สามารถใช้ชีวิต 

ทั้งโลกนี้และโลกหน้าได้อย่างมคีวามสขุ
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กจิกรรมพี่สอนน้อง ซึ่งเป็นกจิกรรมหนึ่งในโครงงานคณุธรรมของโรงเรยีน กจิกรรมพี่สอนน้อง 

จดัขึ้นในเช้าวนัจนัทร์ทกุสปัดาห์ โดยพี่ๆ  จะสอนน้องๆ อ่าน เขยีนภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกที่รุ่นพี่และ

ครูภาษาไทยร่วมกนัจดัท�าขึ้น กจิกรรมนี้ได้ผลดเีป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากน้องๆ กล้าอ่าน กล้าออกเสยีง 

กล้าพูด กล้าถามมาก นอกจากจะท�าให้น้องๆ อ่าน เขยีนได้ดแีล้ว กจิกรรมนี้ท�าให้นกัเรยีนรู้จกัการ 

เสยีสละมจีติอาสา เกดิความรกัใคร่สามคัคกีนัมากยิ่งขึ้น

จากการด�าเนนิงานแก้ปัญหาวชิาภาษาไทยทั้งโรงเรยีนโดยการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ด้วย

ความมุ่งมั่น จรงิจงั จรงิใจและความช่วยเหลอืของทกุฝ่าย ท�าให้การอ่านเขยีน ภาษาไทยของนกัเรยีน

ทั้งโรงเรียนอยู่ในระดับดีขึ้น เป็นที่พอใจ ผลการทดสอบ ONET วิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 

เปรยีบเทยีบระหว่างปีการศกึษา 2558 กบัปีการศกึษา 2559 และจากการจดัประชมุผู้ปกครอง เพื่อ 

จัดกิจกรรมถอดบทเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2559 พบว่าผู้ปกครองต้องการให้โรงเรียนเพิ่มชั่วโมง 

พี่สอนน้อง วนัละ 1 ชั่วโมงตลอดสปัดาห์ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าการบรูณาการคณุธรรมจรยิธรรม สูช่ั้นเรยีน

ของโรงเรยีนครุชุนพฒันา สามารถแก้ปัญหาภาษาไทยได้ทั้งระบบ และสร้างคณุธรรมจรยิธรรมให้เกดิ

ขึ้นในลกัษณะคณุธรรมเตม็พื้นที่ ความดทีั้งโรงเรยีน

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง  อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง

โครงงาน	 “วิถีชีวิต วิถีธรรมชาติ วิถีพอเพียง” 

จากการได้ศกึษาบรบิทของโรงเรยีนต้นบากราษฎร์บ�ารงุ พบว่า โรงเรยีนด�าเนนิการเช่นเดยีวกบั

โรงเรยีนอื่นทั่วไป บางเรื่องบางกจิกรรมไม่สามารถด�าเนนิการได้ เนื่องจากบรบิทของโรงเรยีนต้นบาก-

ราษฎร์บ�ารุงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร แหล่งน�้าก็ไม่เอื้อต่อการเกษตร สภาพชุมชนส่วนใหญ่อาชีพกรีด

ยางพาราต้องตื่นนอน ตี 2 ตี 3 ไปกรีดยางพารา ทิ้งเด็กในความปกครองนอนอยู่โดยล�าพังตื่นมา 

ตอนเช้ากอ็าบน�้าแต่งตวัไปโรงเรยีนไม่ได้รบัประทานอาหารเช้า

สรปุผลการจดักจิกรรมเวทเีสวนาชมุชน โรงเรยีนต้องสนองความต้องการของชมุชนคอืการสร้าง 

วนิยัให้กบันกัเรยีนในโรงเรยีน วนิยัเกดิขึ้นครั้งแรก โดยเริ่มจากสิ่งเลก็ๆใกล้ตวัมากที่สดุคอืวนิยัรองเท้า 

นกัเรยีนทกุคนสวมรองเท้า นกัเรยีนอนบุาลหนึ่งมาโรงเรยีนครั้งแรกปีแรกผู้ปกครองให้ความสนใจมาก

รองเท้าของนกัเรยีนอนบุาลจ�าไม่ได้ว่าคูไ่หนเป็นของตนเองผู้ปกครองมารบัตอนเยน็กบ็อกไม่ได้บางครั้ง

นักเรียนสวมผิดข้างหรือสวมของเพื่อนกลับบ้านไปเด็กคนอื่นก็ต้องค้นหาเป็นปัญหา เหตุนี้เป็นจุด 

เริ่มต้นของการสร้างวนิยัรองเท้าในโรงเรยีนจดัระเบยีบการวางรองเท้า เป็นรองเท้าที่แสนสวย จดัที่วาง

รองเท้า กระบวนการขั้นตอนการวางรองเท้า
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ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาวางแผนร่วมกันเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน 

ต้นบากราษฎร์บ�ารงุ จดัท�าแผนงาน โครงการเสรมิสร้างวนิยัในโรงเรยีน มคี�าสั่งมอบหมายงานให้คณุครู

แต่ละท่านด�าเนนิการส่งเสรมิวนิยัในโรงเรยีน ได้แก่วนิยัรองเท้า วนิยัการรกัษาสาธารณสมบตั ิวนิยัการ

ท�าความสะอาด การจัดระเบียบแถว เดินแถวเข้าห้องเรียนท�าอย่างไร เดินแถวกลับบ้าน เข้าแถว 

รบัอาหารมื้อกลางวนั 

การขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม

1. ส�ารวจความต้องการของชมุชน โดยจดัเวทเีสวนาชมุชนร่วมกนั อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ใน

การจดัเวทเีสวนาชมุชน จะมนีกัเรยีนแกนน�า ร่วมรบัรู้ 

2. ประชมุบคุลากรครู คณะกรรมการสถานศกึษา จดัท�า AAR ร่วมกนั ประเมนิผลการด�าเนนิ

งาน และสรุปผลการด�าเนินจัดกิจกรรมในปีต่อไป จัดวางแผนในปีต่อไป โครงการใดบ้าง กิจกรรม 

งบประมาณ หน่วยงานที่สนบัสนนุ ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านวชิาการ การนเิทศตดิตาม

3. กิจกรรมการเรียนรู้ยามเช้าหลังเคารพธงชาติ อย่างน้อยวันละ 1 กิจกรรม โดยคุณครูเวร 

ประจ�าวัน หรือคุณครูที่ได้รับการมอบหมายด�าเนินการ ให้ความรู้ ให้การอบรม พูดตอกย�้า พูดซ�้าๆ 

ย�้าบ่อยๆ เพราะนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา พดูแล้วกป็ฏบิตัไิประยะหนึ่งกล็มืต้องเน้นย�้าพดูซ�้าตอกย�้า

บ่อยๆ พฤตกิรรมกจ็ะเปลี่ยนแปลง

4. นักเรียนค้นหาปัญหาของนักเรียนด้วยตนเอง (ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�า) 

ช่วยกันค้นหาปัญหา ระดมความคิดหาทางแก้ร่วมกัน และได้ข้อตกลงร่วมกัน โดยมีนักเรียนแกนน�า

เป็นหลกั ให้โอกาสนกัเรยีนได้ตดิตามกนัเอง โดยมคีณะกรรมการนกัเรยีนตดิตามเช่นโครงการพลงัคดิ

สะกิดโลก นักเรียนช่วยกันประหยัดไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง ปิดก่อนไปทุกครั้ง 

ก่อนออกจากห้องเรยีน ตอนพกัรบัประทานอาหารกลางวนั หรอืตอนเยน็ก่อนเข้าแถวกลบับ้าน กจ็ะมี 

คณะกรรมการโดยนักเรียนแกนน�าและหัวหน้าชั้นเรียน ออกตรวจเยี่ยมห้องเรียนส�ารวจดูว่าห้องเรียน

ห้องไหนปฏบิตัติามข้อตกลงร่วมกนั นกัเรยีนกเ็กดิความภาคภูมใิจมขีวญัก�าลงัใจ นกัเรยีนได้มโีอกาส

นเิทศกนัเอง พึ่งพาตนเองอยู่ได้ พึ่งพากนัเองอยู่รอดและอยู่ได้ 

5. การรายงานผลการด�าเนินงาน นักเรียนแกนน�ารายงานผลยามเช้าหน้าเสาธงหลังเคารพ

ธงชาต ินกัเรยีนเกดิความภาคภมูใิจอยากท�าด ีส่วนบางห้องเรยีนที่ไม่ได้รบัการชมเชยกร็่วมกนัปรบัแก้

พฤตกิรรม ร่วมด้วยช่วยกนัทั้งห้องเรยีน ต่อไป 

6. การสร้างเครอืข่ายและการขยายผล เป็นขวญัและก�าลงัใจให้กบับคุลากรในโรงเรยีน นกัเรยีน

ได้มีโอกาสบอกเล่าความดีของนักเรียนว่านักเรียนมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมเป้าหมาย

อย่างไร และถอืได้ว่าเป็นการสร้างความตระหนกัให้มโีอกาสทบทวนปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมตลอดเวลา
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การขับเคลื่อน วิถีชีวิต วิถีธรรมชาติ วิถีพอเพียง ประสบความส�าเร็จได้ ด้วยความ 

ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมด้วย ช่วยกัน บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน และเครือข่ายองค์กรภาครัฐ ภาค

ประชาน อย่างเป็นระบบ

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง  อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง
โครงงาน	“วิถีชีวิต วิถีธรรมชาติ วิถีพอเพียง”

ความรู้ : บทเรยีนได้รบัความรู้จากสิ่งใกล้ตวัมากที่สดุ เริ่มแรกเข้าเรยีนอนบุาล กร็บัการฝึก

พึ่งพาตนเอง คอืการถอดรองเท้า การวางรองเท้า การสวมรองเท้าด้วยตนเอง โดยมกีระบวนการสร้าง

วนิยัในการวางรองเท้า คอื นั่ง ถอดรองเท้า หยบิรองเท้าไปวางยงัที่วางรองเท้าของตนเอง และหนัส้น

รองเท้าเข้าหาตกึ หรอืฝาผนงั เวลาจะสวมรองเท้ากเ็ช่นกนั มขีั้นตอน หยบิรองเท้า นั่งสวมรองเท้าให้

เรยีบร้อย ไม่เหยยีบสน้รองเทา้ แลว้เข้าแถวเดนิไปรบัประทานอาหารกลางวนั การฝึกวนิยัข้อตกลงร่วม

กนัในโรงเรยีน และการร่วมกนัท�าโครงงานส�ารวจปัญหาที่อยากแก้ และความดทีี่อยากจะท�า ร่วมกนั

วเิคราะห์ปัญหาที่อยูใ่กล้ตวั และเริ่มจากปัญหาเลก็ที่สามารถแก้ได้ นกัเรยีนได้เรยีนรู้การแก้ปัญหาจาก

โครงงานคณุธรรม 

คุณธรรม : ความมีวินัย วนิยัและความรบัผดิชอบ เกดิการเรยีนรู้จากการวางรองเท้าที่แสน

สวย ความพอเพียง ได้ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนพอเพียงในกิจกรรมการจัดระเบียบการรับประทาน

อาหารมื้อกลางวนั 3 ประการคอื ไม่หก ไม่เหลอื และไม่ส่งเสยีงดงั การรบัประทานอาหารไม่ให้เหลอื

ต้องรู้ว่าต้องการอาหารเท่าไหร่ก็รับเท่าที่เราต้องการจะรับประทานเพื่อไม่ให้เหลือ และรู้คุณค่าของ

อาหารต้องไม่ทานอาหารใหห้ก ขณะรบัประทานอาหารกไ็ม่ส่งเสยีงดงัจะท�าให้ผู้อื่นเดอืดร้อน กจิกรรม

พลังคิดสะกิดโลก (ปิดก่อนไป) ทุกครั้งที่ออกจากห้องเรียนเป็นคนสุดท้าย ไปพักรับประทานอาหาร 

กลางวนั หรอืกลบับ้านตอนเยน็ กจ็ะช่วยกนัปิดไฟ ปิดพดัลม ปิดคอมพวิเตอร์ ปิดหน้าต่าง ทกุคนต้อง

มีความรับผิดชอบร่วมกัน เกิดการประหยัด ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่พอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริตต่อ

ตนเองและผู้อ่ืน พักรับประทานอาหารกลางวัน มีนักเรียนรุ่นพี่และหัวหน้าชั้นเรียน เป็นกรรมการ 

ตรวจเยี่ยมห้องเรียนให้ก�าลังใจแก่ห้องเรียนที่ปิดก่อนไป และตอนเย็นก่อนกลับบ้านก็ติดตาม 

ความเรียบร้อยของห้องเรียน รายงานผลหน้าเสาธงตอนเช้าอย่างตรงไปตรงมา ความรับผิดชอบ 

ต่อหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมายมาถงึโรงเรยีนตอนเช้าก่อนเข้าแถวหน้าเสาธงกต้็องท�าความสะอาดบรเิวณ

ที่รับผิดชอบซึ่งแบ่งเขตเป็นชั้นเรียน มีหัวหน้าชั้นและรุ่นพี่คอยให้ก�าลังใจเกิดจิตอาสาและซื่อตรงต่อ 

หมู่คณะไม่เอาเปรียบกันและกัน ถ้าเขตพื้นที่รับผิดชอบไม่สะอาดก็ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ต้องมา
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โรงเรยีนก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาท ี จะได้มเีวลาดูแลความสะอาดบรเิวณที่รบัผดิชอบร่วมกนั เกิด 

จติอาสาจากกจิกรรมพี่ช่วยน้อง นกัเรยีนได้ศกึษาปัญหาที่อยากจะแก้ ความดทีี่อยากท�าโดยกลุม่ระดม

ความคดิแก้ปัญหาของน้องๆ ที่มปีัญหา เช่น อ่านหนงัสอืไม่ออก พวกหนูกช็่วยสอนน้องอ่านหนงัสอื

เวลาหลังพักรับประทานอาหารกลางวัน เชิญน้องๆ เข้าห้องประชุมท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่นกิจกรรม 

พี่ช่วยน้อง กจิกรรมเล่านทิานให้น้องฟังและกจิกรรมอื่นๆ หลายกจิกรรมที่ช่วยน้องได้ท�ากจิกรรม 

ความพอประมาณ : จากกิจกรรมต่างๆ ที่นักเรียน เกิดความพอประมาณในตัวเองเพราะ

กิจกรรมที่ท�าไม่มากเกินความจ�าเป็นพวกเรามีเวลาน้อยก็ด�าเนินการตามข้อตกลงร่วมกัน ตามระยะ

เวลา เช่นรับประทานอาหารแบบพอประมาณ การใช้จ่ายเงินในโรงเรียนก็พอประมาณ มีเงินเหลือ 

เกบ็ออม เมื่อก่อนคณุครูให้ออมในกระปกุออมสนิ แต่ปัจจบุนัธนาคารออมสนิ สาขาตรงั ส่งเจ้าหน้าที่

มารับฝากที่โรงเรียนทุกวันอังคาร นักเรียนต้องเก็บเงินสะสมไว้ทุก 7 วันฝากกับธนาคารหนึ่งครั้ง 

ต้องอาศยัการออม การอดทน รู้จกัประหยดั

ความมีเหตุผล : โรงเรยีนได้ฝึกฝนให้นกัเรยีนพึ่งพาตนเอง เพื่ออยู่ได้และอยู่รอด การเรยีนรู้

จากการปลูก ผักทรีอินวัน การจัดระเบียบแถว การจัดคิวเข้าแถวรับประทานอาหาร การเดินแถว 

กลับบ้านโครงงานพี่ช่วยน้อง ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�า คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทุก 

หย่อมหญ้า เรียนรู้แก้ปัญหาด้วยการร่วมกันท�าโครงงานคุณธรรม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือสามัคค ี

ช่วยกนัส�ารวจปัญหา รวบรวมปัญหา ร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาด้วยเหตผุล 

ภูมิคุ้มกัน : นกัเรยีนทกุคนจะมภีูมคิุ้มกนัตวัเองในอนาคตเพราะนกัเรยีนส่วนใหญ่จะมาจาก

ครอบครวัที่ไม่สมบูรณ์ร้อยละ 50 เป็นครอบครวัในชนบทผู้ปกครองฐานะปานกลาง อนาคตอาจจะมี

งานท�าหรือไม่แต่เชื่อมั่นว่าการท�าความดี การเป็นเด็กดีมีวินัย มีคุณธรรม ตกน�้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ 

ความดมีคีณุธรรม มวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ มจีติอาสา มคีวามพอเพยีงจะน�าทางไปสู่ความส�าเรจ็ใน

อนาคต 

จากการฝึกระเบียบวินัย รองเท้าที่แสนสวย พี่ช่วยน้อง การจัดระเบียบแถว เขตพื้นที่รักษา

ความสะอาด เรียนรู้แก้ปัญหาด้วยโครงงาน เด็กดีวจีไพเราะ ห้องน�้าสุขสันต์ พลังคิดสะกิดโลก  

(ปิดก่อนไป) ได้สร้างพวกเราให้เป็นเดก็ดมีวีนิยั มคีณุธรรม – ความรบัผดิชอบ – ความมวีนิยั - พอเพยีง 

– ซื่อสตัย์ - สจุรติ – จติอาสา- สามคัคี

โรงเรยีนต้นบากราษฎร์บ�ารงุเป็นโรงเรยีนที่น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น ไม่มขียะ นกัเรยีนพดูจาสภุาพ 

ไพเราะ ไม่มกีารขดีเขยีนฝาผนงั ปลอดขยะ และไม่ทะเลาะกนั ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั และทกุครั้งที่

ออกจากห้องเรยีนกป็ิดก่อนไป พฤตกิรรมเหล่านี้นกัเรยีนน�าไปใช้ที่บ้าน เพราะวนิยัเกดิได้ด ี ต้องร่วม

ด้วยช่วยกนั บ้านโรงเรยีน ชมุชน โดยเฉพาะวนิยัปิดก่อนไป ทกุครั้งที่นกัเรยีนออกจากบ้าน หรอืก่อน

เข้านอน จะต้องปิดโทรทศัน์ ปิดพดัลม ปิดแอร์ ปิดไฟ จนเป็นนสิยั 
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เดก็ด ีมีวนิยั และคณุธรรม สร้างได้ ด้วยกระบวนการสร้างเสรมิวินยัจากการแก้ปัญหา

เล็กๆ ใกล้ตัว เพื่อการพึ่งพาตนเองอยู่ได้ และพึ่งพากันเองอยู่รอด ด้วยการประพฤติ ปฏิบัติ

อย่างพอดพีองามบนพ้ืนฐานของความมวีนิยั เป็น “วถิชีวีติ วถิธีรรมชาต ิวถิพีอเพยีง” ทีส่งัคม 

ชุมชนยอมรับ

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง อ�าเภอเมือง  จังหวัดตรัง
โครงงาน	 “วิถีชีวิต วิถีธรรมชาติ วิถีพอเพียง” 

“วถิชีวีติ วถิธีรรมชาต ิวถิพีอเพยีง” เริ่มแรกจากครอบครวั พ่อแม่คอืแบบอย่างในการฝึกฝน

ลูกของตนเองให้มรีะเบยีบวนิยัในทกุเรื่องของความเป็นบ้านความเป็นครอบครวั ฝึกเดก็ ๆ  ตั้งแต่ยงัเลก็ 

ให้เขาเห็นแล้วปฏิบัติอย่าเห็นว่าสิ่งนี้หนักเกินไปส�าหรับเด็ก แต่จงมองว่าสิ่งนี้เขาท�าได้ประมาณไหน

ควรให้เขาท�า เช่นการให้เดก็ช่วยท�างานภายในบ้าน งานครวั ดูแลความสะอาดบ้าน รบัผดิชอบตนเอง

และช่วยเหลอืผู้อื่น หรอืงานภายนอกบ้านช่วยเหลอืงานพ่อแม่ เช่น ช่วยท�างานแบ่งเบาภาระ ควรให้

เขาเริ่มท�าตั้งแต่เลก็ ๆ ค่อย ๆ ฝึก ฝึกเป็นประจ�าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ในการท�างานคดิเป็น 

ท�าเป็น แก้ปัญหาได้ ท�าให้เดก็รกัการท�างาน รู้การประหยดั ออมตั้งแต่ยงัเดก็ รู้จกัน�าประสบการณ์ไป

ใช้ในชวีติช่วยเหลอืตนเองและผู้อื่นได้ 

“วถิชีวีติ วถิธีรรมชาต ิวธิพีอเพยีง” เริ่มสานต่อที่โรงเรยีน เดก็คอืผ้าสขีาว แต่ผ้าสขีาวนี้จะถูก

บรรจงแต่งให้มสีสีนั ที่เราต้องการให้เป็นได้หรอืไม่ ขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยั จากพื้นฐานของครอบครวัที่

แต่ละคนที่แตกต่างกนัสิ่งนี้คอืจดุใหญ่สดุของการที่จะพฒันาเดก็ให้เป็นเดก็ดมีวีนิยั โรงเรยีนจงึต้องรูจ้กั

พื้นฐานของแต่ละคนที่ได้รบัการพฒันา ดงันั้นการได้รบัการพฒันา วถิชีวีติ วถิธีรรมชาต ิวธิพีอเพยีง ที่

โรงเรียนจึงเริ่มจากจุดเล็ก ๆ ที่ต้องการให้พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนไปในพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

แต่การพัฒนาแต่ละครั้งก็ยังมีนักเรียนที่ต้องคอยดูแลเป็นพิเศษอันเนื่องจากพื้นฐานของครอบครัวที่

กล่าวมา โดยกจิกรรมดงัต่อไปนี้เป็นการฝึกให้นกัเรยีนได้น�าหลกัคณุธรรมจรยิธรรมตลอดจนหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงใช้ในชวีติประจ�าวนัได้ เช่น

 รองเท้าแสนสวยที่เรียบร้อย เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย เพื่อเข้าสู่วิถีชีวิต วิถีธรรมชาติ วิถี 

พอเพยีง ฝึกนกัเรยีนวางรองเท้าให้ถูกต้องตามข้อตกลงร่วมกนั โดยถอดรองเท้า เคาะสิ่งสกปรก น�า

รองเท้าไปวางที่ส�าหรบัจดัที่วางรองเท้า ขณะวางรองไม่ต้องเอามอืไปจบัฝาผนงั โดยหนัส้นรองเท้าไป

ชนฝาผนัง วางตามล�าดับเลขที่ หรืออาจท�าเครื่องหมายไว้ เป็นการป้องกันรองเท้าสูญหาย ไม่หยิบ
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รองเท้าของเพื่อนมาสวมใส่เพราะส�าคัญผิดคิดว่าเป็นรองเท้าของตนเอง รู้ว่าใครขาดเรียนบ้าง เมื่อ

ต้องการสวมใส่รองเท้า หยบิรองเท้า โดยไม่ต้องเอามอืไปจบัฝาผนงั (ป้องกนัการเป้ือนของฝาผนงั) แล้ว

น�ามานั่งสวม ไม่เหยยีบส้นรองเท้าเป็นการป้องกนัไม่ให้รองเท้าพงั ยดือายกุารใช้งานรองเท้า การวาง

แบบนี้เป็นการลดปัญหารองเท้าหายได้อย่างดี

โครงงานท่ีเกิดจากปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากท�า เป็นโครงงานที่นักเรียนคิดเอง 

ท�าเองครูเป็นที่ปรกึษา นกัเรยีนร่วมคดิร่วมท�า ปัญหาที่อยากแก้เช่น ห้องน�้า ห้องส้วมสขุสนัต์เป็นการ

แก้ไขปัญหาช่วยกนัรกัษาความสะอาดของห้องน�้า ห้องส้วม เข้าแถวเป็นระเบยีบเป็นการรกัษาระเบยีบ

แถว เช่นการเข้าแถวตอนเช้า เข้าแถวก่อนกบับ้าน การเข้าแถวรบับรกิารอาหารหรอือื่นๆ ต้องห่างกนั 

1 ช่วงศอก วจดีเีป็นศรแีก่ปาก รณรงค์ให้นกัเรยีนพูดจามหีางเสยีงไพเราะ รู้จกักาลเทศะในการพูดจา 

รองเท้าแสนสวยที่เรียบร้อยฝึกนักเรียนวางรองเท้าให้ถูกต้องตามแบบแผนที่วางไว้ รักกันไว้เถิดเป็น 

โครงงานที่ฝึกให้นักเรียนไม่ทะเลาะเบาะแว้ง อันเนื่องมาจากนักเรียนหยอกล้อเป็นสาเหตุแห่งการ

ทะเลาะววิาท

ทรีอินวัน กจิกรรมการปลูกพชื 3 ชนดิในร่องเดยีวกนั หรอื ล้อยางรถยนต์ โดยพชืที่ปลูกใน 

3 ชนดินั้นจะต้องมพีชืที่มกีลิ่นฉนุเพื่อต้องการไล่แมลง เช่น ดาวเรอืง ผกักาดไร่ ผกัโหระพา ผกัชฝีรั่ง 

กะเพรา เป็นต้น ตวัอย่างเช่น ร่องที่ 1 ปลูกผกัคะน้า ผกัหวาน ผกักาดไร่ ร่องที่ 2 ปลูก ผกัหวาน 

ผกัขม โหระพา และร่องที่ 3 ปลูกพรกิชี้ฟ้า ผกัหวาน ผกัชฝีรั่ง เป็นต้น การปลูกเช่นนี้เป็นการประหยดั

คนที่มเีนื้อที่น้อยสามารถน�าไปปลูกได้ ปลูกในที่เดยีวกนัได้กนิพชื 3 ชนดิ รดน�้าครั้งเดยีว ได้พชื 3 ชนดิ 

ใส่ปุย๋ครั้งเดยีวได้พชื 3 ชนดิเพราะในแต่ละชนดิต้องการธาตอุาหารที่แตกต่างกนั ซึ่งเป็นการพึ่งพาอาศยั

ซึ่งกนัและพึ่งพาตนเองอยู่ได้ พึ่งพากนัเองอยู่รอดและอยู่ได้

หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งกระถาง เป็นกจิกรรมที่ฝึกให้นกัเรยีนเกดิความรบัผิดชอบในการดูแล

เอาใจใส่ในการดูแลต้นไม้ของตนเอง และมีน�้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเมื่อเพื่อนร่วมห้อง 

ไม่มาเรียนตนเองได้ช่วยเหลือดูแลรดน�้าต้นไม้ให้เพื่อนด้วย พร้อมทั้งการมีน�้าใจชุมชนในการบริการ

ต้นไม้ต่อชมุชนในการจดัสถานที่

รับผิดชอบบริเวณสถานที่ เป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลท�าความสะอาดบริเวณที่ 

รับผิดชอบ โดยตอนเช้าแต่คนจะต้องมีไม้กวาด กวาดใบไม้ เพราะให้สถานที่ของตนเองดูสะอาด

เรยีบร้อยสวยงาม แต่ละชั้นจะมหีวัหน้าทมีและเพื่อนร่วมทมีในการช่วยกนัเกบ็กวาด

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน/เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิให้นกัเรยีน

ใช้ทักษะชีวิตในการด�ารงชีวิต เช่นการเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไก่ไข่ บ่อหมักแก๊สชีวภาพ เสาวรส 

ปลูกผกั น�้ายาอเนกประสงค์ น�้าหมกัจลุนิทรยี์ น�้ามนัมะพร้าวสกดัเยน็ การลดต้นทนุการผลติ สหกรณ์ 

การแปรรูป เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติทักษะของกิจกรรมท�าให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ 

มคีณุธรรมจรยิธรรม เมื่อเกดิการเรยีนรู้ นกัเรยีนสามารถน�าไปเผยแพร่สู่ชมุชน
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ภาคใต้
พลังคิดสะกิดโลก เป็นการรณรงค์ให้นักเรียนได้ลดใช้พลังงาน เช่น ปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิก 

ใช้งาน ใช้ฟืนหรอืถ่าน ผลติแก๊สใช้เอง การปฏบิตักิารลดใช้พลงังานให้เกดิเป็นนสิยั การปฏบิตักิจิกรรม

นี้ นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจในการลดใช้พลงังานไฟฟ้านกัเรยีนมคีวามตระหนกั มจีติส�านกึ มคีวาม

รับผิดชอบ มีความรอบรู้รอบคอบในการประหยัดไฟฟ้าที่โรงเรียนที่บ้านและชุมชน มีการแบ่งปัน 

ช่วยกนัดูแลในการประหยดัไฟฟ้า รู้จกัการใช้ไฟฟ้าเท่าที่จ�าเป็น ปิดก่อน ไปปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตาม

ขั้นตอน นักเรียนเข้าใจถึงประโยชน์ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า นักเรียนสามารถน�าความรู้ความ

เข้าใจในการประหยัดพลังงานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เช่น ปิดก่อนไปปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง 

และส่งผลไปยงัครอบครวั สงัคม ชมุชน และประเทศชาต ิส่งผลให้นกัเรยีนใช้อปุกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความรู้ในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ท�าให้สามารถยืดอายุการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ได้นานประหยัดค่าใช้จ่าย ท�าให้นักเรียนร่วมท�างานเป็นกลุ่มเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน นักเรียน

ถ่ายทอดความรูสู้ช่มุชน และน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัของตนเองได้ นกัเรยีนสามารถประหยดัพลงังาน

ท�าให้ทรัพยากรธรรมชาติที่ผลิตกระแสไฟฟ้ายังคงมีใช้ได้นาน สามารถปรับใช้พลังงานทดแทน แทน

การใช้พลงังานไฟฟ้าได้ท�าให้นกัเรยีนได้สร้างความตระหนกั จติส�านกึที่ดใีนตนเอง มคีวามรบัผดิชอบ 

รอบรู้ รอบคอบ น�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัที่มคีวามยั่งยนื

โรงเรียนบ้านโตะบาลา  อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

โครงงาน	 “ความพอเพียงตามรอยพ่อ”

นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านโตะบาลา ส่วนใหญ่เปิดน�้าแรงและปล่อยน�้าไหลออกโดยสิ้นเปลอืงในการ

อาบน�้าละหมาด ไม่ปิดไฟหลงัใช้งาน ใช้จ่ายอย่างสรุุ่ยสรุ่าย โรงเรยีนจงึได้จดัท�าโครงงาน “ความเพยีง

พอตามรอยพ่อ” เป็นโครงงานขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมข้างต้น โดยม ี3 โครงงานย่อย คอื

โครงงานขวดเดยีวกล็ะหมาดได้ โครงงานปิดหลงัใช้ใส่ใจพอเพยีง โครงงานออมวนัละนดิพชิติความจน 

โรงเรยีนได้แต่งตั้งคณะท�างานผู้รบัผดิชอบโครงงาน มกีารเสรมิแรงจูงใจโดยการชมเชย การให้รางวลั 

และการให้คะแนน บุคลากรโรงเรียนทุกคนและนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การด�าเนินงาน 

การแก้ปัญหาและการติดตามและประเมินผล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการประชุมชี้แจงการ 

ด�าเนนิงาน การพูดคยุหน้าเสาธง และการจดันทิรรศการ นอกจากนี้ ทางโรงเรยีนได้รบัการสนบัสนนุ 

อบต. สพฐ.ชุมชน และบุคลากรโรงเรียนทุกคนในการจัดสรรงบประมาณ สิ่งของ อุปกรณ์ และ 

อ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ



183

ขั้นตอนการด�าเนินการ

1. นกัเรยีนแกนน�าได้แบ่งกลุ่มท�าโครงงาน

2. ส�ารวจว่าใครยงัไม่ได้เตรยีมขวดน�้า ส�ารวจการเปิด ปิดไฟ พดัลมแต่ละห้อง ส�ารวจการออม

ของนกัเรยีนแต่ละห้อง ตั้งแต่นกัเรยีนชั้น ป.1 - 6 แล้วแจ้งให้ครูประจ�าชั้นด�าเนนิการ

3. สงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนในโรงเรยีน

 - ในช่วงอาบน�้าละหมาด นกัเรยีนแกนน�าจะไปควบคมุการอาบน�้าละหมาดเพื่อให้อาบน�้า

ละหมาดอย่างถูกวธิแีละประหยดั

 - ตรวจเชค็การเปิด-ปิดไฟในแต่ละห้องว่ามกีารปฏบิตัหิรอืไม่

 - ตดิตามการออมของนกัเรยีนแต่ละห้องแล้วบนัทกึ

4. นกัเรยีนแกนน�าบนัทกึพฤตกิรรมของนกัเรยีนในโรงเรยีน

 - การอาบน�้าละหมาดของนกัเรยีนทกุครั้งเมื่อมกีารอาบน�้าละหมาด

 - การปิดไฟหลงัใช้งานทกุวนั(เช้า เยน็)

 - การออมของนกัเรยีนแต่ละชั้นเรยีนจากครูประจ�าชั้น สปัดาห์ละ 1 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

 - มกีารใช้น�้าอย่างประหยดั

 - ปิดไฟหลงัใช้ทกุครั้ง

 - ใช้จ่ายอย่างประหยดัและมกีารออมเงนิ

โรงเรียนบ้านมูโนะ  อ�าเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

โครงงาน “แผนการจัดการเรียนรู้คุณธรรม”

นักเรียนโรงเรียนบ้านมูโนะ ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้เอง ไม่สามารถน�าความรู้ที่ได้ ไป

ต่อยอด และไม่เข้าใจโครงงาน โรงเรยีนบ้านมูโนะ จงึได้จดัท�าโครงงานแผนการจดัการเรยีนรู้คณุธรรม 

โดยน�าคณุธรรมเป้าหมาย “วนิยั มมีารยาทและมจีติอาสา” บูรณาการในการจดัการเรยีนรู้ ปรากฏใน

แผนการจัดการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น

มธัยมศกึษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการสนองต่ออดุมการณ์ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่มุง่เน้น

คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้เรยีน 8 ประการ ได้แก่ รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ์ ซื่อสตัย์ สจุรติ มวีนิยั 

ใฝ่รู้ อยู่อย่างพอเพยีง มุ่งมั่นในการท�างาน รกัความเป็นไทย มจีติสาธารณะ
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ภาคใต้
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ในแผนการจดัการเรยีนรู้ของโรงเรยีนบ้านมูโนะ ก�าหนดคณุธรรม

เป้าหมายของโรงเรยีนในแผนการจดัการเรยีนรู ้กจิกรรมการเรยีนการสอนใช้โครงงานเป็นกจิกรรมหลกั 

ทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้ดงัเช่น โครงงานอ่านวนัละนดิ พชิติปัญญา ของกลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย 

โครงงานเด็กมูโนะดี มีพลานามัย ใส่ใจสุขบริโภค ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา 

โครงงานนาฏศลิป์พื้นบ้านสู่วถิสีงัคมของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ศลิปศกึษา โครงงาน just speak up ของ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงงานสิ่งประดิษฐ์คณิตสู่คุณธรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ โครงงานฮูลูอาเกาะ ขนมอร่อยที่บ้านฉนัของกลุ่มสาระการเรยีนรู้พื้นฐานอาชพี เป็นต้น

การขบัเคลื่อนโครงงานดงักล่าว มคีรเูป็นที่ปรกึษาและมนีกัเรยีนแกนน�าเป็นผูป้ฏบิตั ิจดักจิกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรม 

จรยิธรรมและมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนสูงขึ้น

วิธีการ

1. ประชมุชี้แจงรายละเอยีดวธิดี�าเนนิโครงงาน รายสาระวชิาและสอดแทรกในสาระวชิาสามญั

2. ครูปฏบิตักิารสอนตามแผนการสอนโครงงาน นกัเรยีนปฏบิตัโิครงงาน

3. ครแูต่ละกลุม่สาระมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ประเมนิผลโครงงาน น�าโครงงานที่ประสบความ

ส�าเรจ็มาเผยแพร่ต่อโรงเรยีนอื่นๆ

4. มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยผู้อ�านวยการให้การสนับสนุนและให้ก�าลังใจในการ

ท�างาน

5. มนีกัเรยีนแกนน�าที่ได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนื่อง

6. ได้รบัความร่วมมอืจากคณะกรรมการสถานศกึษา ครู นกัเรยีนและชมุชน

ผลการด�าเนินงาน

1. นกัเรยีนมคีวามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัโครงงานมากขึ้น

2. นกัเรยีนสามารถสรปุองค์ความรู้และน�าคณุธรรมมาใช้ในการเรยีน

3. นกัเรยีนน�าความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและขยายผลได้

4. นกัเรยีนมวีนิยั มมีารยาทและคณุธรรม
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โรงเรียนบ้านวังกว้าง  อ�าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

โครงงาน “ต้นกล้าแห่งความดีที่วังกว้าง”

การก�าหนดเป้าหมายและวิธีด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

โครงงานเด่นที่สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คอื “ต้นกล้าแห่งความดทีี่

วงักว้าง” ซึ่งเปรยีบเป็นการด�าเนนิกจิกรรมทกุกจิกรรมให้บรรลเุป้าหมายและพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกใน

ด้านคณุธรรมอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนของผูบ้รหิาร คร ูนกัเรยีน ผูป้กครองและชมุชน ที่เริ่มจากการบรรจุ

ภารกิจเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรมไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติราชการรวมทั้งแผนงาน

ของต้นสงักดัอย่างส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาปัตตานเีขต 2 การเปิดใจและยอมรบัท�า

ข้อตกลงร่วมกนัทกุฝา่ยในการสร้างความตระหนกัและจติส�านกึด้านคณุธรรม จรยิธรรม การขบัเคลื่อน

โครงงานคณุธรรมที่ผู้บรหิาร ครู นกัเรยีน ผู้ปกครองและชมุชน ได้ร่วมกนัคดิความดทีี่อยากท�า ปัญหา

ที่อยากแก้ ผ่านโครงงานคณุธรรมประจ�าชั้นเรยีน ผ่านกจิวตัรประจ�าวนัของนกัเรยีนตั้งแต่ตื่นนอน มา

โรงเรยีน ท�ากจิกรรมต่างๆ จนถงึเวลากลบับ้าน มกีารประเมนิวดัผลตามตวับ่งชี้พฤตกิรรม การนเิทศ

ติดตาม การสนับสนุนเสริมแรง ให้ก�าลังใจ ให้ค�าแนะน�าปรึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ 

เสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรม ระหว่างกนั โดยทกุฝ่ายมสี่วนร่วมเป็นภาคเีครอืข่าย ผู้บรหิารพร้อมเป็น

แบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ดูแลให้ค�าปรึกษาและแนะน�า คณะครูร่วมใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับ

นักเรียนโดยบูรณาการลงในแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนในรายวิชาต่างๆ การปฏิบัติตนตาม 

หลักศาสนกิจของนักเรียน สอดแทรกคุณธรรม ให้เกิดขึ้นจากตัวนักเรียนสะสมขึ้นทีละเล็กละน้อย 

มีนักเรียนแกนน�าต้นกล้าที่สามารถดูแล ให้ค�าแนะน�า เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมีส่วนร่วมใน 

การด�าเนินงานโครงงานคุณธรรมได้เป็นอย่างดี ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจให้ความร่วมมือและ

สนบัสนนุโครงงานคณุธรรมที่มาปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ตามอตัลกัษณ์ของโรงเรยีน ชมุชน

หน่วยงานให้ความร่วมมืออนุเคราะห์วิทยากร อุปกรณ์ต่างๆที่จ�าเป็นต้องใช้ในการขับเคลื่อนโรงเรียน

คณุธรรมบ้านวงักว้าง

ซึ่งกระบวนการด�าเนินงานที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น คือ “ต้นกล้าแห่งความดีที่วังกว้าง”  

ต้นกล้าที่ได้วางแผนตั้งวัตถุประสงค์เป้าหมายจากเมล็ดพันธุ์ ถูกปลูกลงในดินที่มีทั้งแร่ธาตุของการ

ยอมรบั การเปิดใจ การมส่ีวนรวม การท�าตวัเป็นแบบอย่างที่ด ีการท�าความตกลงร่วมกนัที่จะปรบัเปลี่ยน

พฤตกิรรมคณุธรรมเชงิบวกของเมลด็พนัธุ์ การเอาใจใส่รดน�้าพรวนดนิเป็นการนเิทศตดิตาม ค่อยดูแล

ให้ได้รับแสงแดดที่เหมาะสมเป็นการวัดผลประเมินผลให้ค�าแนะน�า จนเมล็ดพันธุ์นั้นเจริญงอกงาม

เป็นต้นกล้า ที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน พร้อมที่จะเป็นต้นกล้าแห่ง
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ภาคใต้
ความดทีี่สามารถน�าไปปลูกเป็นต้นไม้คณุธรรมในพื้นที่ต่างๆ สร้างเป็นภาคเีครอืข่าย ต้นกล้าแห่งความด ี

ขยายกิ่งก้านสาขา ออกดอกและผล จากผลเป็นเมลด็ สามารถน�ามาเพาะเมลด็พนัธุ์แห่งความดแีบบ

ยั่งยนืและตลอดไป

“ต้นกล้าแห่งความดทีีว่งักว้าง” จะกลายเป็นต้นไม้คณุธรรมได้นั้น จะต้องมปัีจจยัความส�าเรจ็

จากการร่วมมอืของทกุฝ่าย ความมุ่งมั่นให้เกดิความดทีกุพื้นที่ การสร้างและพฒันาแกนน�าต้นกล้าให้

สามารถขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมบ้านวังกว้างให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป ดังพระราชด�ารัส

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ที่ว่า “เดก็ๆนอกจากจะต้องเรยีนความรู้แล้ว ยงั

ต้องหดัท�าการงาน และท�าความดอีกีด้วย เพราะการท�างานจะช่วยให้ มคีวามสามารถ มคีวามขยนั

อดทน พึ่งตนเองได้ และการท�าดนีั้น จะช่วยให้มคีวามสขุ ความเจรญิ ทั้งป้องกนัตนเองไว้ ไม่ให้ตกต�่า” 

พระราชทานเนื่องในวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2530

โรงเรียนบ้านบูเกะตา  อ�าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

โครงงาน “น�าทางคุณธรรมน�าใจ เพื่อสร้างคนดีแก่บ้านเมือง”

โรงเรียนบ้านบูเกะตา ได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมพิลอดลุยเดช ที่ว่า “ช่วยกนัสร้างคนดใีห้บ้านเมอืง” มาเป็นวสิยัทศัน์ในแผนด�าเนนิงานโรงเรยีน 

ซึ่งใช้กระบวนการมสี่วนร่วม “คดิและท�า” เพื่อพฒันาให้เกดิ “โรงเรยีนคณุธรรม” โดยน�าหลกัวชิาการ

มาสร้างเป็นวรรคทองว่า “ปัญหาที่อยากแก้ ความดทีี่อยากท�า” แล้วน�าปัญหาที่อยากแก้มาร่วมกนัหา

หนทางแก้ไขด้วยวงจรคณุภาพ PDCA และใช้ความดมีาสร้าง “ค่านยิม” ให้เป็น “อตัลกัษณ์” เพื่อเป็น

พลงัผลกัดนัให้งานประสบผลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านบูเกะตา

กระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมของโรงเรยีนบ้านบเูกะตาใช้ “ยทุธศาสตร์ 3-3-12” โดย

ด�าเนนิการตามวงจรคณุภาพ (PDCA - Plan Do Check Action) ประกอบด้วย

3 กลยุทธ์ 1) การพฒันาครู 2) การพฒันานกัเรยีน 3) การพฒันาสภาพแวดล้อม

3 อัตลักษณ์ “พฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวก” ได้แก่ “มวีนิยั ใจซื่อสตัย์ รกัจติอาสา”

12 โครงงาน ซึ่งใช้โครงงานคณุธรรมเป็นเครื่องมอืให้ทกุคนร่วมกนัสร้างสรรค์คณุงามความด ี

ได้แก่ 1) โครงงานมาเข้าแถวกันเถอะ 2) โครงงาน School check in 3) โครงงานรองเท้าน่ารัก 

4) โครงงานไหว้งาม สลามสวย 5) โครงงานละหมาดพร้อมกัน น�าสู่ความดี 6) โครงงานอัลฮาดิษ 
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สอนใจ 7) โครงงานเกบ็ได้ ให้คนื 8) โครงงานออมวนันี้ใช้วนัหน้า 9) โครงงานสะอาดทกุที่ เสรมิราศ ี

ทกุคน 10) โครงงานแก้วฉนั แก้วเธอ 11) โครงงานห้องเรยีนน่าอยู่ น่ามอง 12) โครงงานสขุาน่าใช้

โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเห็นพ้องต้องกันว่า พฤติกรรมบ่งชี้ 

เชงิบวกของผู้บรหิาร ได้แก่ ตรงต่อเวลา แต่งกายสภุาพเรยีบร้อย ไม่เบยีดเบยีนเวลาราชการ เสยีสละ

แรงกายแรงใจ แบ่งปันน�้าใจในยามทุกข์ยาก พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกของครู ได้แก่ มาปฏิบัติงาน 

ตรงเวลา แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ครูเข้าสอนตรงเวลา ไม่เบียดเบียนเวลาราชการ ไม่แสวงหา 

ผลประโยชน์จากนักเรียนและโรงเรียน ไม่โกหก มีสัจจะ เสียสละแรงกายแรงใจ แบ่งปันน�้าใจใน 

ยามทกุข์ยาก เช่น อทุกภยัวาตภยั และในยามเจบ็ไข้ได้ป่วย พฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกของนกัเรยีน ได้แก่ 

วางรองเท้าเป็นระเบียบ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ลักขโมย ไม่พูดโกหก รับผิดชอบเขตพื้นที่ความ

สะอาด ช่วยงานครู พ่อแม่ เพื่อน และชมุชน 

ผลการด�าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ดีเด่น

จากการด�าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพึงประสงค ์

เพิ่มขึ้น พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ลดลง ตามเป้าหมายที่โรงเรียนก�าหนดขึ้น และโรงเรียนยังได้รับ

ประโยชน์อกีหลายประการ ได้แก่ 1) ครตูระหนกัในบทบาทหน้าที่และเหน็คณุค่าของอาชพีคร ูมศีกัยภาพ

ในการออกแบบและจดักจิกรรมการเรยีนรู้ด้านคณุธรรม และปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นที่ยอมรบั

ทั่วกนั 2) นกัเรยีนมทีกัษะกระบวนการคดิ มคีณุธรรมจรยิธรรม มทีกัษะในการด�าเนนิชวีติ พึ่งตนเอง

ได้และช่วยเหลือสังคมได้ 3) พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง

เปลี่ยนแปลงไปในทศิทางที่ดขีึ้น 4) นกัเรยีนมผีลการเรยีนดขีึ้น และผลการสอบทางการศกึษาแห่งชาติ

ขั้นพื้นฐาน (ONET) อยู่ในระดบัที่ดขีึ้น

โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โครงงาน “ความส�าเร็จในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบ “ตะเครียะโมเดล”

โรงเรยีนตะเครยีะวทิยาคม ได้ร่วมกนัขบัเคลื่อนและพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม จรยิธรรม โดยน�า 

6 ขั้นตอนในการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมจรยิธรรม ของมูลนธิยิวุสถริคณุ มาบูรณาการให้สอดคล้อง

กบัสภาพและบรบิทของโรงเรยีน ในที่สดุเกดิคณุธรรมอตัลกัษณ์ (คณุธรรมเป้าหมาย และพฤตกิรรม

บ่งชี้เชงิบวก) ที่เกดิจากการร่วมคดิร่วมเดนิ สู่เป้าหมายเดยีวกนั ในรูปแบบของ “ตะเครยีะโมเดล” ซึ่ง

ได้ก�าหนดคณุธรรมเป้าหมายคอื ซือ่สตัย์ จติอาสา พอเพยีง และยงัแฝงคณุธรรม “ความรบัผดิชอบ” 
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ไว้ด้วย เพื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ได้แก่ ผู้บรหิาร ครู นกัเรยีน สภาพแวดล้อม และการมี

ส่วนร่วมของทกุส่วนรวมทั้งชมุชน 

นอกจากนี้โรงเรยีนได้ร่วมกนัก�าหนดแผนการขบัเคลื่อนตะเครยีะโมเดล อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง

ได้บูรณาการจดักจิกรรมพฒันาผู้เรยีน กจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ และกจิกรรม/โครงการ ในแผน

ปฏิบัติงานประจ�าปีของโรงเรียน เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตามรอยพ่อวิถีพอเพียง จิตอาสาพากันท�า 

วถิพีทุธวถิธีรรม

กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก

โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม และโครงการตามแผนปฏิบัติงานประจ�า

ปี และบรูณาการร่วมกบัหลกัสตูรสถานศกึษา ในกลุม่กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และกจิกรรมลดเวลาเรยีน

เพิ่มเวลารู้ โดยได้ก�าหนดเป็นกลุ่มกจิกรรม 7 กลุ่ม ดงันี้

กิจกรรมส่งเสริม รายละเอียดกิจกรรมที่โรงเรียนจัด

1. วิถีพอเพียง - กิจกรรมวิถี ต.ว. วิถีเกษตร - กิจกรรมต้นกล้าอาชีพ - กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน - กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า - กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 พื้นที่ท�ากิน - 
โครงงาน Idea Green 
- โครงงานกินทุกเม็ด หมดทุกมื้อ - โครงงานโรงเรียนสดใสหัวใจคุณธรรม

2. วิถีพุทธวิถีธรรม - กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งวันธรรมะสวนะ 
- กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน - กิจกรรมมัคทายกน้อย

3. จิตอาสาพากันท�า - กิจกรรมตายายย่าน - กิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน 
- โครงงาน Idea Green - โครงงานSave World Save Tor World
- โครงงาน Good Smell - โครงงานโรงเรียนสดใสหัวใจคุณธรรม 

4. พัฒนาจริยธรรม - กิจกรรมสภานักเรียน - กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
- กิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา

5. ส่งเสริมมารยาทงาม - กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย - กิจกรรมน้องไหว้พี่

6. เสริมสร้างความดี - โครงงานคุณธรรม - กิจกรรมทบทวนความดีวิถี ต.ว.

7. เสริมสร้างระเบียบ
วินัย

- กิจกรรมหน้าเสาธง - กิจกรรมเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
- ระเบียบการเดินแถว - โครงงานแต่งกายสไตล์ ต.ว.
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร

ในการขบัเคลื่อนโรงเรยีนคณุธรรม จรยิธรรม มุ่งสู่ความส�าเรจ็โดยใช้ “5 ส.คณุธรรมสู่ความดี

ที่ยั่งยนื”

1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจ ของบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและ

ชมุชน
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2. การสร้างการมีส่วนร่วม ของนกัเรยีน บคุลากร ผู้ปกครอง ชมุชนและหน่วยงานต่างๆ

3. การสอบถามตดิตามความก้าวหน้าซึ่งด�าเนนิการอย่างต่อเนื่อง ผ่านครูที่ปรกึษาโครงงาน 

ครูแกนน�า และฝ่ายบรหิารตามล�าดบัชั้น ซึ่งมกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ร่วมแก้ปัญหา 

4. การส่งเสริมสนับสนุนและเสริมแรง มีการเสริมแรงเชิงบวกเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่

นกัเรยีน

5. การสร้างเครือข่าย มกีารประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ และสร้างเครอืข่ายโรงเรยีนคณุธรรม

ผลการพัฒนา

จากการพฒันาคณุธรรมด้วยตะเครยีะโมเดล ท�าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของบคุลากร

ทางการศกึษาตามคณุธรรมเป้าหมายตลอดจนมกีารสร้างเครอืข่ายโรงเรยีนคณุธรรม

โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โครงงาน “การบูรณาการโรงเรียนคุณธรรมสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน”

“ก้าวแรกเมื่อย่างเข้าสู่รั้วโรงเรยีนตะเครยีะวทิยาคม นกัเรยีนจะได้รบัการบ่มเพาะความดงีาม

ในจติใจ โดยบรูณาการคณุธรรมเข้าสูท่กุกจิกรรมการเรยีนรู ้เน้นการคดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีง เคยีงคู่คณุธรรมตามวถิ ีต.ว.”

โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมได้บูรณาการกจิกรรมพัฒนาโรงเรยีนคณุธรรมเข้าสู่การจดักจิกรรม

การเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย 

สอดแทรกเข้าไปในหลกัสูตรสถานศกึษา เช่น

1. กจิกรรมต้นกล้าอาชพี (ส่งเสรมิอาชพีอสิระ) เป็นกจิกรรมที่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้การ

ประกอบอาชพีที่นกัเรยีนสนใจ โดยบูรณาการในกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิ่มเวลารู้ และรายวชิาในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ กิจกรรมเพาะเห็ด กิจกรรมเลี้ยงกบในกระชัง 

กจิกรรมเลี้ยงปลาในกระชงั กจิกรรมผลติแก๊สชวีภาพ กจิกรรมจ�าหน่ายน�้าดื่มตราต้นกล้า กจิกรรมท�า

ไข่เค็ม กิจกรรมท�าผ้ามัดย้อม กิจกรรมท�าอุปกรณ์จับสัตว์น�้า และกิจกรรมสานเสื่อ เป็นต้น ซึ่งเป็น

กจิกรรมที่พฒันาคณุธรรม จรยิธรรมนกัเรยีนตามคณุธรรมเป้าหมายของโรงเรยีน คอื ซื่อสตัย์ จติอาสา 

พอเพยีง

2. กจิกรรมชมุนมุโครงงานคณุธรรม โรงเรยีนได้จดัการท�าโครงงานคณุธรรมของนกัเรยีนให้อยู่

ในกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน คอื กจิกรรมชมุนมุ โดยนกัเรยีนทกุคนต้องร่วมกจิกรรมชมุนมุโครงงานคณุธรรม 
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ท�าให้ได้โครงงานคณุธรรม จ�านวน 12 โครงงาน ได้แก่ โครงงานรองเท้าเข้าชั้น โครงงานระเบยีงสวย 

โครงงานห้องเรยีนสะอาดด้วยมอืเรา โครงงาน Idea Green โครงงานสมนุไพรเพื่อการเรยีนรู้ โครงงาน

ตื่นเช้าสกันดิไม่ตดิสาย โครงงานกนิทกุเมด็ หมดทกุมื้อ โครงงานรกนะเดี๋ยวช่วยเคลยีร์ โครงงาน Good 

Smell โครงงานโรงเรยีนสดใสหวัใจคณุธรรม โครงงานแต่งกายสไตล์ ต.ว. และโครงงาน Save World 

Save Tor World

3. จากโครงงานกนิทกุเมด็ หมดทกุมื้อ บรูณาการสู่รายวชิาในกลุม่สาระการเรยีนรู้วทิยาศาสตร์ 

เป็นโครงงานฐานวจิยั จ�านวน 12 โครงงาน โดยได้รบัการสนบัสนนุทนุในการวจิยัจากส�านกังานกองทนุ

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทย ได้แก่ โครงงานการศึกษาสารสกัดที่มีผลต่อการ 

ย่อยสลายฟางในนาข้าว โครงงานการศึกษาวัสดุจากธรรมชาติที่มีผลต่อการลดความเค็มของดินใน 

นาข้าว โครงงานการศกึษาผลการดดูซบัความเคม็ของน�้าจากพชืในท้องถิ่นที่เหมาะสมในการท�านาข้าว 

โครงงานการศึกษาสารสกัดจากยอดอ่อนของพืชที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดข้าว โครงงานศึกษา

ประสทิธภิาพของอปุกรณ์ก�าจดัวชัพชืในนาข้าว โครงงานการศกึษาสารสกดัจากพชืที่สามารถยบัยั้งการ

งอกของหญ้าในนาข้าว โครงงานการศึกษาสารสกัดจากพืชที่มีผลต่อการก�าจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว 

โครงงานการศึกษาสารสกัดจากพืชที่มีผลต่อการก�าจัดเพลี้ยไฟ การศึกษาชนิดของสมุนไพรที่มีผลต่อ

การก�าจัดแมลงในข้าวสาร การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะข้าวกล้องงอกเพื่อใช้ในการผลิต 

น�้าข้าวกล้อง โครงงานการแปรรปูข้าว และโครงงานการศกึษาข้อมลูในการท�านาของเกษตรกรในต�าบล 

ตะเครยีะและต�าบลบ้านขาว

4. จากโครงงาน Idea Green โครงงานโรงเรยีนสดใสหวัใจคณุธรรม โครงงานสมนุไพรเพื่อการ

เรยีนรู้ โครงงาน Good Smell โครงงานรกนะเดี๋ยวช่วยเคลยีร์ บูรณาการกบัวชิาเกษตร วชิางานบ้าน 

และวชิาวทิยาศาสตร์ 

5. จากโครงงานรองเท้าเข้าชั้น โครงงานระเบียงสวย โครงงานห้องเรียนสะอาดด้วยมือเรา 

โครงงานตื่นเช้าสักนิดไม่ติดสาย และโครงงานแต่งกายสไตล์ ต.ว. บูรณาการกับกิจกรรมส่งเสริม 

ระเบยีบวนิยั ของสภานกัเรยีน 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นหลักคิดในการด�าเนินชีวิต ในทุกรายวิชา เช่น การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

หลกัคดิในการจดัฐานการเรยีนรู้ในค่ายเพิ่มเวลารู้ ให้แก่น้องๆ ชั้นประถมศกึษา 

7. การถอดบทเรยีนในทกุรายวชิาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (3 ห่วง 2 เงื่อนไข)

ผลการพัฒนา

จากการบูรณาการจดัการเรยีนการสอน ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมกีารพฒันาตนเองและเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรมด้านความซื่อสตัย์ จติอาสาและพอเพยีง โดยมทีกัษะทางอาชพีอย่างหลากหลาย
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โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม  อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา

โครงงาน “5 ส. คุณธรรม ตะเครียะวิทยาคม สู่ความดีที่ยั่งยืน”

โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมได้พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่องและประสบ 

ผลส�าเรจ็ในระดบัหนึ่ง ซึ่งกระบวนการในการพฒันานั้น จะเน้นการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ทกุฝ่าย ด�าเนนิงานโดยใช้หลกัการมสี่วนร่วมของทกุคนในโรงเรยีน มกีารดูแล สอบถาม แลกเปลี่ยน

เรยีนรูก้นัตลอดเวลา พร้อมทั้งส่งเสรมิ สนบัสนนุ เสรมิแรง ให้ก�าลงัใจแก่ผู้ร่วมงาน เมื่อประสบผลส�าเรจ็

จงึขยายเครอืข่ายความดนีั้นต่อไป 

จากการร่วมแลกเปลี่ยนปรบัปรุงพฒันา และร่วมกนัถอดบทเรยีน ท�าให้เกดินวตักรรมในการ

พฒันาโรงเรยีนคณุธรรม จรยิธรรม ของโรงเรยีนตะเครยีะวทิยาคม ขึ้น เป็น “5 ส. คุณธรรม สู่ความ

ดีที่ยั่งยืน”

1. การสื่อสารสร้างความเข้าใจและแรงบนัดาลใจ ให้แก่บคุลากร นกัเรยีน ผู้ปกครอง ชมุชน 

และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกบัการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม จรยิธรรม 

2. การสร้างการมสี่วนร่วม ผู้บรหิาร ครู นกัเรยีน ผู้ปกครอง ชมุชน และหน่วยงานต่างๆ ที่ 

เกี่ยวกับให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียน 

ทกุคน เป็นคนด ีมคีณุธรรม

3. การสอบถามตดิตามความก้าวหน้า ซึ่งด�าเนนิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของของนกัเรยีน

และคร ูโดยนกัเรยีนจะมกีารรายงานผลการด�าเนนิโครงงานคณุธรรมทกุสปัดาห์ในคาบคณุธรรมน�าชวีติ 

5 ส.
คุณธรรม
สู่ความดี
ที่ยั่งยืน

สื่อสาร
สร้างความ

เข้าใจ

มีส่วนร่วม

สอบถาม
ติดตาม

เสริมแรง

สร้าง
เครือข่าย
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และครูที่ปรกึษาจะมกีารประชมุ ปรกึษาหารอื เกี่ยวกบัปัญหาในการท�ากจิกรรมพฒันาคณุธรรมนกัเรยีน

อย่างสม�่าเสมอ ผ่านการประชมุประจ�าเดอืน และการประชมุกลุ่มย่อย เพื่อร่วมกนัแก้ปัญหา นอกจาก

นี้ยังมีการนิเทศติดตามจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ นิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ ส�านักงาน 

ผู้ตรวจการแผ่นดนิ และส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 16

4. การส่งเสรมิ สนบัสนนุและเสรมิแรง มกีารเสรมิแรงเชงิบวก เพื่อให้ก�าลงัใจแก่นกัเรยีน ครู 

และผู้ที่เกี่ยวข้องทกุฝ่าย

5. การสร้างเครือข่าย เมื่อโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมได้ด�าเนินงานจนประสบผลส�าเร็จใน 

ระดบัหนึ่งแล้ว กม็กีารขยายเครอืข่ายความดสีู่ภายนอก จนมโีรงเรยีนเครอืข่ายคณุธรรม 2 โรงเรยีน 

ได้แก่ โรงเรยีนบ้านดอนแบก (สขุประชา) และโรงเรยีนคลองแดนวทิยา

ผลการพัฒนา

จากการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมด้วยนวตักรรม 5 ส คณุธรรมตะเครยีะวทิยาคม สู่ความดทีี่

ยั่งยืน ด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท�าให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายโรงเรียน

คณุธรรมและพฒันานกัเรยีนเป็นคนดมีคีณุธรรม

โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา
โครงงาน “การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม”

ภาพรวมผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤตกิรรมที่เกดิขึ้นของนกัเรยีน ผู้บรหิาร และครู 

1. ผู้บรหิาร

ก่อนด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม หลังด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม

1. มาปฏิบัติงานตามปกติ/ไม่ได้ยืนนักเรียน 
หน้าโรงเรียนพร้อมครู

1. มาโรงเรียนเช้าขึ้น และร่วมยืนรับนักเรียนพร้อมครู
ในวันที่ไม่ติดราชการ

2. การก�ากับติดตามนักเรียน ครูน้อย 2. การก�ากับติดตามกิจกรรม/โครงการตามแผนงานมากขึ้น
ร่วมกิจกรรมกับชุมชน

3. ร่วมกิจกรรมกับชุมชนน้อย 3. ร่วมกิจกรรมกับชุมชน/กิจกรรมจิตอาสามากขึ้น

4. จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนน้อย 4. มีการจัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมากขึ้น

5. ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้รับการพัฒนา
มากขึ้น
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2.ครู

ก่อนด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม หลังด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม

1. ครูดูแลแถวตอนเช้าน้อย ครูไม่ลงแถว 1. การดูแลแถวและเขตพื้นที่มากขึ้น พร้อมกับนักเรียน

2. ครูออมน้อยคน 2. ครูทุกคนมีการออมเงินมากขึ้น

3. ครูร่วมท�างานกับนักเรียนน้อย ในการท�า
กิจกรรมต่างๆ

3. ครูมีส่วนร่วมดูแลนักเรียนใกล้ชิดมากขึ้น

4. ครูท�างานตามเวลาราชการ 4. ครูอุทิศเวลาส่วนตัวในการท�างานโรงเรียนมากขึ้น

5. มีการเข้าใจผิดระหว่างครูในโรงเรียน 5. ครูมีความรักสามัคคีมากขึ้น

3. นกัเรยีน

ก่อนด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม หลังด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม

1. ระเบียบแถว การเดิน การเข้าคิว พบเห็น
ได้น้อย

1. นักเรียนเดินเป็นแถวเมื่อเปลี่ยนคาบเรียน เดินแถว
เข้าห้องเรียน เข้าคิวซื้ออาหารมากขึ้น

2. นักเรียนไม่ได้ออมทรัพย์ทุกคน ออมบ้าง
เป็นบางโอกาส

2. นักเรียนมีการออมมากขึ้น ออมวันละบาททุกวัน

3. การใช้ห้องน�้า ไม่ค่อยช่วยกนัรกัษาความ
สะอาด

3. นกัเรยีนช่วยกนัรกัษาความสะอาดมากขึ้น
น�าสารหอมระเหยมาแขวน ลดกลิ่นเหมน็ในห้องน�้าได้

4. การแต่งกาย แต่งกายผิดระเบียบอยู่มาก 4. การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมากขึ้น

5. การดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่ ขาด
ความรับผิดชอบ ต้องควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ขยะไม่ถูกจัดการ

5. นักเรียนด�าเนินการท�าความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
มากขึ้น ไม่ต้องควบคุมดูแลมากนัก

6. การเขียนโต๊ะเรียนมีมาก 6. การขีดเขียนโต๊ะเรียนมีน้อยลง และช่วยกันขัดและดูแล
ห้องอื่นๆ ด้วย

7. การรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 
นักเรียนไม่ส่งตามก�าหนดเวลา

7. มีความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลามากขึ้น มีงานค้าง
น้อยลง

8. มีลักษณะผู้น�าน้อย 8. มีความเป็นผู้น�ามากขึ้น สามารถร่วมเสนอแนะ
ความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียนมากขึ้น

4. ภาพรวมการรบัรู้ของชมุชน (อาท ิชมุชนตื่นตวั ชมุชนให้ความร่วมมอืหรอืช่วยแก้ปัญหา) 

ก่อนด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม หลังด�าเนินโครงงาน/กิจกรรม

1. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม
ของโรงเรียนน้อย

1. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมของโรงเรียน
มากขึ้น

2. คนในชุมชนมองโรงเรียนในแง่ลบ 
เนื่องจากพฤติกรรมของนักเรียน

2. คนในชุมชนชื่นชมนักเรียนและโรงเรียนมากขึ้น
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5. การรบัรู้ของชมุชน 

ชมุชนมคีวามตื่นตวัในการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรมนกัเรยีนมากขึ้น ให้ความร่วมมอืกบัทาง

โรงเรียนในการดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานมากขึ้น เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้เรื่องการท�านา

แก่นกัเรยีนและช่วยประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลอืงานโรงเรยีนด้วยความเตม็ใจ

6. ความภาคภูมใิจ

 - นกัเรยีนมคี่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดบัชาต ิระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 3 สงูขึ้น 4 รายวชิา 

และสูงกว่าระดบัประเทศ 3 รายวชิา และระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 สูงขึ้น 2 รายวชิา 

 - นกัเรยีนที่จบชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 สอบเข้าศกึษาต่อในระดบัอนปุรญิญา 

และปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลได้ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาลัยเทคนิค

หาดใหญ่ เป็นต้น

 - ในปีการศกึษา 2559 มนีกัเรยีนเข้าเรยีนเพิ่มขึ้นจากปีการศกึษา 2558 ร้อยละ 12.12 

 - มนีกัเรยีนออกกลางคนัลดลงจากปีการศกึษา 2558 ร้อยละ 80

สรุป

“เมื่อมคีวามดงีามเกดิขึ้นภายในจติใจ สิ่งใหม่ๆ ที่ตามมา กค็อื การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ขึ้นของผู้บรหิาร ครู นกัเรยีน ผู้ปกครอง ชมุชน และสภาพแวดล้อมรอบด้าน ผลส�าเรจ็ที่เกดิขึ้นเป็นที่

น่าชื่นชมยนิดกีบัทกุคน และนี่คอืคนดขีองบ้านเมอืง” 

โรงเรียนนราสิกขาลัย  อ�าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
โครงงาน “รัฐบาลเยาวชนอาสา”

โรงเรยีนนราสกิขาลยั เป็นสงัคมพหวุฒันธรรม นกัเรยีนนบัถอืศาสนาพทุธและอสิลามในสดัส่วน

ที่ใกล้เคยีงกนั และโรงเรยีนมกีารจดัการเรยีนการสอนควบคู่กบัการปฏบิตัศิาสนกจิของนกัเรยีน โดยมี

การน�าเอาโครงงานคณุธรรม เข้าไปบรูณาการในชั่วโมงกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ซึ่งนกัเรยีนทกุคนจะต้อง

เป็นสมาชกิของชมุนมุโครงงานคณุธรรม โดยเข้าเรยีนและปฏบิตักิจิกรรมของชมุนมุ มกีารประเมนิทั้ง

ด้านเวลาเรยีน การปฏบิตักิจิกรรม และผลงานของนกัเรยีน ซึ่งมคีรทูี่ปรกึษากจิกรรมโครงงานคณุธรรม 

ของแต่ละห้องเรยีน โดยก�าหนดให้เป็นกจิกรรม “หนึ่งห้องเรยีน หนึ่งโครงงานคณุธรรม” และมพีื้นที่ใน

การน�าเสนอผลงาน ในตลาดนดัคณุธรรม “ครอบครวัคนด ีนราสกิขาลยั”
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การขบัเคลื่อนโครงงานคณุธรรม สูก่ารเป็นโรงเรยีนต้นแบบคณุธรรม โรงเรยีนได้มกีารขบัเคลื่อน

โครงงานคุณธรรม ควบคู่ไปกับโครงการส่งเสริมคุณธรรมความดี โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็น 

เครื่องมอืหลกั ในการขบัเคลื่อนร่วมกบังานวนิยันกัเรยีน กจิกรรมการเรยีนการสอนที่สอดแทรกคณุธรรม 

จรยิธรรมใน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู้ โดยขบัเคลื่อนผ่านกจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ในส่วนของกจิกรรมชมุนมุ กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

การบูรณาการโครงงานคุณธรรมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อบ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนด ี

และมีคุณธรรมอัตลักษณ์ จึงได้มีการบูรณาการ กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเข้าไปในกิจกรรมพัฒนา 

ผู้เรยีน ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยไม่กระทบกบัเวลาเรยีนในรายวชิา

อื่นๆ และยงัมโีครงงาน “รฐับาลเยาวชนอาสา” โดยกลุ่ม เยาวชน คยส. (คณะเยาวชนอาสา) มกีาร

บรหิารจดัการโครงงานคณุธรรมทั้งระบบ และการมส่ีวนร่วมของนกัเรยีน ทกุระดบัชั้น ในรูปแบบรฐับาล 

โดยมกีระทรวง 6 กระทรวง ซึ่งมหีน้าที่ ดงันี้ 1) กระทรวงวชิาการ มหีน้าที่ จดัอบรมโครงงานคณุธรรม

แก่เพื่อนนกัเรยีน และขยายผลสู่ โรงเรยีนในสงักดัต่างๆ และโรงเรยีนเครอืข่าย 2) กระทรวงปกครอง 

มหีน้าที่ดูแล ระเบยีบวนิยั และคณุธรรมของเพื่อนนกัเรยีน ในการท�าโครงงานคณุธรรม และกจิกรรม

คณุธรรม 3) กระทรวงประชาสมัพนัธ์ มหีน้าที่ประชาสมัพนัธ์ โครงงานคณุธรรม และสื่อสารความด ี

4) กระทรวงดจิทิลั มหีนา้ที่ จดัท�าฐานข้อมลูโครงงานคณุธรรมทั้งระบบ และให้บรกิารทางเทคโนโลยี

สารสนเทศโครงงานคณุธรรม 5) กระทรวงกจิกรรม มหีน้าที่จดักจิกรรมโครงงานคณุธรรม และกจิกรรม

คุณธรรม 6) กระทรวงความดี มีหน้าที่ คัดกรอง สอดส่องพฤติกรรม การท�าความดีของนักเรียน

โรงเรียนนราสิกขาลัย และเชิดชูเกียรติให้คนดี โดยประสานงานกับครูที่ปรึกษา ซึ่งโครงงานรัฐบาล

เยาวชนอาสา ได้มบีทบาทในการจดักจิกรรม ตลาดนดัคณุธรรม “ครอบครวัคนด ีนราสกิขาลยั” ที่เปิด

โอกาสให้นักเรียนแต่ละห้อง ได้น�าผลงานความดี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการประเมินผลโดยคร ู

ผู้ปกครอง และนักเรียน และน�าผลการประเมินมาใช้ตัดสินในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวิชาหน้าที่

พลเมอืง

จากการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ 

ความเข้าใจ ในการจดัท�าโครงงานคณุธรรม ได้อย่างถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้ผูเ้รยีนได้พฒันา

ตนเองตามศักยภาพ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้ม ี

ความรบัผดิชอบ ความซื่อสตัย์ ความมวีนิยั สร้างจติส�านกึการท�าประโยชน์เพื่อสงัคม และอยู่ร่วมกบั

ผู้อื่นในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ
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โรงเรียนบ้านป่าโอน  อ�าเภอเทพา จังหวัดสงขลา 

โครงงาน “การสร้างคนดีที่โรงเรียนบ้านป่าโอน”

การพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมเป็นกจิกรรมที่ผู้บรหิารสถานศกึษา คณะครู นกัเรยีน กรรมการ

สถานศกึษา ผู้ปกครอง และชมุชน โรงเรยีนบ้านป่าโอน ร่วมมอืกนัปฏบิตัทิั้งโรงเรยีน เพื่อสร้างเสรมิ

คณุลกัษณะของการท�างานร่วมกนั สร้างสรรค์ค่านยิมที่ดีงาม มกีารช่วยเหลอืเกื้อกูล มคีวามสามคัค ี

มนี�้าใจต่อกนั และมุ่งสร้างประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

มารยาทดี การรู้จักทักทาย การไหว้ การให้สลาม(ส�าหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม) รู้จัก

กาลเทศะและมสีมัมาคารวะ ให้เกยีรตซิึ่งกนัและกนั พูดจาไพเราะ สภุาพ ไม่หยาบคาย มมีารยาทใน

การใช้ของส่วนรวมร่วมกนัและมารยาทในด้านอื่นๆ

มีวินัย ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของโรงเรยีน การมาโรงเรยีนเช้าโดยเฉพาะครูให้มาปฏบิัตงิาน

ก่อน 07.30 น. แต่งกายถูกต้องตามระเบยีบ การเข้าแถวและเดนิแถวเป็นระเบยีบ การวางรองเท้าเป็น

ระเบยีบ การดูแลรกัษาความสะอาดเขตพื้นที่บรเิวณต่างๆของโรงเรยีน

ใจอาสา มีน�้าใจ เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชมุชนและสงัคม ดูแลรกัษาสาธารณสมบตัขิองโรงเรยีน ชมุชนและสิ่งแวดล้อม

การขับเคลื่อนการด�าเนินงาน

1. การวางแผนที่ดี มกีารประชมุร่วมกนัระหว่างผู้บรหิาร ครู นกัเรยีนและผู้ปกครองเพื่อร่วม

กนัก�าหนดคณุธรรมเป้าหมายพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวก และร่วมกนัคดิโครงงานคณุธรรม (ปัญหาที่อยาก

แก้ ความดทีี่อยากท�า)

2. การปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง โดยครู นกัเรยีน ร่วมกนัลงมอืปฏบิตัโิครงงานคณุธรรม

3. การประเมินผลและการตรวจสอบการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอมีการประเมินการ

ท�ากจิกรรม โดยเพื่อนประเมนิเพื่อน ครูประเมนินกัเรยีน 

4. การแก้ไขปรบัปรงุการด�าเนนิงาน โดยร่วมกนัวเิคราะห์ถงึสาเหตทุี่นกัเรยีนไม่สามารถท�า

ตามโครงงานหรอืข้อตกลงได้หลงัจากนั้นน�าข้อมูลจากการประเมนิมาน�าเสนอและปรบัปรงุ แก้ไขและ

พฒันาเป็นรายบคุคล

5. การนิเทศติดตามภายในอย่างต่อเนื่อง ท�าการประเมนิตนเองทกุเดอืนและน�าเสนอผล

การท�าโครงงานคณุธรรมทกุ 3 เดอืน โดยใช้แบบประเมนิผลการท�าโครงงาน (ประเมนิตนเอง) และแบบ

รายงานผลความก้าวหน้าของการด�าเนนิกจิกรรมโครงงานคณุธรรม
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6. การใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วม

มีโครงงานคุณธรรมที่หลากหลายทุกระดับชั้น เช่น โครงงานยิ้มง่าย ไหว้งาม สลามก่อน 

อ่อนโยนต่อกัน โครงงานสะอาดทุกซอกมุม โครงงานส้นชนตึก โครงงานถังขยะอยู่ไหน โครงงาน 

กบเหลาเก็บเศษ โครงงานเพราะเราคู่กัน โครงงานภาษาพาที วจีไพเราะ โครงงานฉันไปไหน 

เธอไปด้วย โครงงานแต่งสวยด้วยตวัเรา โครงงานห้องเรยีนสะอาด บรรยากาศน่าเรยีน โครงงานหนูๆ 

จ๋า ไปไหนมาไหนเป็นแถวนะจ๊ะ โครงงานต้นไม้คณุธรรม โครงงานเขตเธอ เขตฉนั ช่วยกนัท�า ช่วยกนั

เกบ็ เป็นต้น

โครงงานเขตเธอ เขตฉัน ช่วยกันท�า ช่วยกันเก็บ เป็นโครงงานคุณธรรมดีเด่นโครงงาน

หนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมเป้าหมาย นักเรียนมีส่วนร่วม 

ทกุคน โดยมกีระบวนการด�าเนนิงานดงันี้ 1. นกัเรยีนร่วมกนัก�าหนดตวัชี้วดัเกี่ยวกบัการท�าความสะอาด

เขตพื้นที่ให้เป็นคณุธรรมเป้าหมายร่วมกนั 2. ร่วมกนัก�าหนดข้อตกลง วธิกีารประเมนิ หรอืมาตรการใน

การก�ากบัดูแลให้ทกุคนปฏบิตัติามข้อตกลง 3. ปฏบิตัติามข้อตกลงโดยแบ่งเขตพื้นที่ให้นกัเรยีนแต่ละ

ชั้นช่วยกนัดูแลความสะอาด 4. ท�าการประเมนิและรายงานผลทกุวนั โดยสภานกัเรยีนและรวมคะแนน

ทกุเดอืน โครงงานดงักล่าวส่งผลให้ นกัเรยีนมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ และจติอาสา สามารถส่งเสรมิ

ให้บรรลคุณุธรรมเป้าหมายและเกดิพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกอย่างมปีระสทิธภิาพและยั่งยนื

ผลการด�าเนินงาน/ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ดีเด่น

ก่อนที่โรงเรยีนจะเข้าสูโ่รงเรยีนคณุธรรม นกัเรยีนบางส่วนยงัมพีฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์หลายๆ 

พฤตกิรรม ได้แก่ ด้านมารยาท เช่น การไม่รู้จกัไหว้ ทกัทาย การพูดจาที่ไม่มหีางเสยีง พูดค�าหยาบ 

ชอบคยุเวลาครูสอน ไม่รู้จกัทกัทาย ยิ้มไหว้ หรอืสลาม ไม่รู้จกัพูดขอบคณุ ขอโทษ ด้านวินัย เช่น แต่ง

กายไม่ถูกต้องตามระเบียบ มาโรงเรียนสายโดยไม่มีเหตุผลจ�าเป็น ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่ท�างานหรือ

การบ้านที่ครูมอบหมาย ด้านจิตอาสา ไม่ช่วยท�าความสะอาด ท�าให้บรเิวณต่างๆ ของโรงเรยีน มขียะ

เกลื่อนกลาด นกัเรยีนบางส่วนไม่ค่อยมนี�้าใจ ไม่เสยีสละ ชอบนิ่งดูดาย

หลังจากที่โรงเรียนด�าเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่ 

พึงประสงค์ลดลงและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้น คือ มีมารยาทดีขึ้น เช่น การรู้จักทักทาย 

ไหว้งาม สลามเมื่อเจอกนั การพูดจาที่สภุาพขึ้น มหีางเสยีงขึ้น รู้จกักาลเทศะ มสีมัมาคาราวะขึ้น มี

ระเบียบวินัยดีขึ้น เช่น แต่งกายเรียบร้อยถูกระเบียบ มาโรงเรียนเช้ากว่าเดิม คนที่มาสายลดลง 

การเข้าแถวและเดินแถวเป็นระเบียบมากขึ้น และนักเรียนมีจิตอาสาเพ่ิมขึ้น ไม่นิ่งดูดาย รู้จัก 

ช่วยเหลอืแบ่งปันมากขึ้น
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ผลที่เกิดขึ้น

นกัเรยีนโรงเรยีนบ้านป่าโอนสามารถพสิูจน์ได้ว่า นกัเรยีนสามารถเปิดใจ ค้นหาปัญหา และ

ร่วมกันหาวิธีแก้ไขลงสู่การปฏิบัติจนเกิดความส�าเร็จได้อย่างภาคภูมิใจ พร้อมกับการก้าวสู่ความดีที่

ยั่งยนื 

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โครงงาน “ใบไม้มีค่า”

ที่มาและความส�าคัญ

โรงเรยีนมธัยมพชัรกติยิาภา 3 สรุาษฎร์ธาน ี เป็นโรงเรยีนขนาดกลาง มพีื้นที่บรเิวณโรงเรยีน

กว้างขวางล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ ต้นไม้นานาชนิด จึงท�าให้แต่ละวันมีใบไม้ร่วงเป็นจ�านวนมาก 

โรงเรยีนจงึมนีโยบายให้นกัเรยีนรบัผดิชอบเรื่องความสะอาด บรเิวณโรงเรยีน โดยแบ่งเป็นเขตพื้นที่ของ

แต่ละห้องเรยีน ท�าความสะอาดทกุวนั ในเวลาเช้าก่อนท�ากจิกรรมเคารพธงชาต ิแต่จากการด�าเนนิการ 

ดงักล่าว ไม่ประสบผลส�าเรจ็เนื่องจากนกัเรยีนขาดความรบัผดิชอบ ขาดวนิยัในตนเอง ไม่มจีติสาธารณะ 

ไม่ท�าความสะอาดเขตพื้นที่ของตนเอง จงึท�าให้บรเิวณโรงเรยีนสกปรก

ครูที่ปรึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จึงตระหนักถึงความส�าคัญเรื่อง ความ 

รบัผดิชอบ ขาดวนิยัในตนเอง ไม่มจีติสาธารณะ ไม่ท�าความสะอาดเขตพื้นที่ของตนเอง จงึได้จดัท�า

โครงงานใบไม้มีค่า ซึ่งเป็นการแปรสภาพจากใบไม้ที่เป็นขยะให้เป็นการหมักใบไม้ ตามกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ท�าน�้าหมักชีวภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 

ความรบัผดิชอบ และมจีติสาธารณะให้นกัเรยีน

กระบวนการขับเคลื่อน

โรงเรยีนตระหนกัและให้ความส�าคญักบัเรื่องคณุธรรมของนกัเรยีน จงึได้ก�าหนดและวางแผนการ

ด�าเนนิโครงงานคณุธรรม บรรจลุงในแผนปฏบิตักิารของโรงเรยีน โดยมคีรูและนกัเรยีนเป็นแกนน�า เพื่อ

ขบัเคลื่อนนโยบายสูก่ารปฏบิตัจิรงิ ซึ่งกระบวนการด�าเนนิงานของโครงงานคณุธรรม ใบไม้มค่ีา มดีงันี้

ขัน้ที ่1 ขัน้การวางแผน ก�าหนดยุทธวธิ ีและปฏิบติัตามยุทธวธิ ีระยะเวลาเดือนตุลาคม 

ถึงเดือนกุมภาพันธ์

1. ผู้บริหารก�าหนดนโยบาย โรงเรียนพื้นที่สีเขียว ปลอดขยะ เพื่อแก้ปัญหาการไม่ท�าความ

สะอาดเขตพื้นที่ และเพื่อจดัระบบจดัการก�าจดัใบไม้อย่างถูกวธิ ีและไม่สร้างมลพษิให้สิ่งแวดล้อม
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2. ครูและนกัเรยีนแกนน�า ร่วมกนัวางแผนการแก้ปัญหานกัเรยีนที่ขาดความรบัผดิชอบ เรื่อง

การท�าความสะอาดเขตพื้นที่ ผ่านกระบวนการปลูกฝังความรับผิดชอบการท�าน�้าหมักชีวภาพ ผ่าน 

โครงงานใบไม้มีค่า เพื่อจูงใจให้นักเรียนลงท�าความสะอาดเขตพื้นที่ และก�าจัดใบไม้ที่ได้จากการ 

ลงท�าความสะอาดเขตพื้นที่ ไม่สร้างมลภาวะให้สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ซึ่ง 

ใช้กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกห้อง และมีครูที่ปรึกษา เป็นผู้ดูแลให้ 

ค�าแนะน�า

3. ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชุมร่วมกันเพื่อก�าหนดภาระงานและปลูกฝัง

คณุธรรมความรบัผดิชอบ โดยแต่งตั้งเป็นคณะท�างาน ดงันี้

 3.1 ตวัแทนนกัเรยีน ห้องละ 5 คน ท�าหน้าที่ ศกึษากระบวนการท�าน�้าหมกัชวีภาพจากครู

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และตัวแทนนักเรียนน�าองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการท�าน�้าหมักชีวภาพ 

มาขยายผลสู่เพื่อนในชั้นเรียน โดยการลงมือปฏิบัติร่วมกันของสมาชิกในห้องเรียน จากนั้นแบ่งกลุ่ม

นกัเรยีนภายในหอ้งเรยีน เพื่อตรวจสอบดูแลคณุภาพของน�้าหมกัชวีภาพตลอดระยะเวลา 1 เดอืน และ

ร่วมกนัศกึษาวธิกีารท�าน�้าหมกัชวีภาพมาใช้ประโยชน์ภายในโรงเรยีน แล้วนกัเรยีนในห้องเรยีนร่วมกนั

บรรจนุ�้าหมกัชวีภาพเพื่อน�าไปใช้ภายในโรงเรยีน และเกบ็ข้อมูล และท�าสถติกิารใช้น�้าหมกัชวีภาพ 

  3.2 นกัเรยีนแกนน�าห้องละ 2 คน ท�าหน้าที่ตรวจความสะอาดเขตพื้นที่รบัผดิชอบ และ

รายงานการลงเขตพื้นที่ของสมาชิกแต่ละห้องเรียน และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ประชาสัมพันธ์โครงงานคุณธรรมใบไม้มีค่า ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธง เพื่อกระตุ้นความรับผิดชอบ 

รวมทั้ง ปลูกฝังคุณธรรมจิตสาธารณะ โดยแจกจ่ายน�้าหมักชีวภาพให้แก่นักเรียน คุณครู และ 

นกัการภารโรงเพื่อน�าไปใช้ภายในโรงเรยีน

ขั้นที่ 2 ขั้นสรุปผลการด�าเนินโครงงาน ระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม

1. ครูและนกัเรยีนที่เป็นแกนน�า ร่วมกนัสรปุโครงงานและรายงานผลต่อผู้บรหิาร 

2. ร่วมกนัก�าหนดแผนการด�าเนนิโครงงานในปีถดัไป

ผลการด�าเนินงาน

การด�าเนนิโครงงานคณุธรรม ใบไม้มคี่า ของโรงเรยีนมธัยมพชัรกติยิาภา 3 สุราษฎร์ธานกี่อน

การด�าเนินโครงงานนักเรียนไม่ลงท�าความสะอาดเขตพื้นที่มีใบไม้ร่วงหล่นอยู่เป็นจ�านวนมาก คิดเป็น

ร้อยละ 50 ท�าให้ทัศนียภาพในโรงเรียนไม่สวยงาม สะอาดตา หลังจากที่โรงเรียนได้จัดท�าโครงงาน

คณุธรรม เพื่อปลูกฝังให้นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ และมจีติสาธารณะ โดยใช้โครงงานใบไม้มคี่า ผ่าน

กระบวนการท�าน�้าหมกัชวีภาพ ท�าให้นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ มจีติสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้านความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะของนักเรียนได้มากขึ้น คิดเป็น 
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ภาคใต้
ร้อยละ 70 ส่งผลให้พื้นที่ของโรงเรียนมีความสะอาด อีกทั้งยังมีน�้าหมักชีวภาพใช้เป็นปุ๋ยรดน�้าต้นไม้

ภายในโรงเรยีน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ผู้บรหิาร มนีโยบายที่ชดัเจน ประกอบกบัครูและนกัเรยีนแกนน�า คณะท�างานตระหนกัและให้

ความส�าคญัต่อการพฒันาคณุธรรมของนกัเรยีน รวมทั้งได้รบัการดูแล และค�าปรกึษาจากนเิทศอาสา

ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงท�าให้การด�าเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 

สรุาษฎร์ธาน ีประสบความส�าเรจ็อย่างน่าภูมใิจ 

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธาน ี อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โครงงาน “Marigold Model ล้อมรั้ว (รัก) ดาวเรือง”

ที่มาและความส�าคัญ

เนื่องจากโรงเรียนยังมีพื้นที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่บริเวณโดยรอบๆ ของโรงเรียน 

และเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง จึงได้เล็งเห็นความส�าคัญของดอกดาวเรือง 

ซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งปีและสามารถดูแลรกัษาได้ง่าย เป็นที่ต้องการของตลาด และที่ส�าคญันกัเรยีนได้

มคีวามสมัพนัธ์กบัเพื่อน โรงเรยีน และผูป้กครองในการร่วมกนัดแูลแปลงดอกดาวเรอืงให้สมบรูณ์ รวม

ทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ได้อกีด้วย ทั้งนี้กระบวนการโครงงานคณุธรรม Marigold Model 

ล้อมรั้ว (รกั) ดาวเรอืง จดัท�าขึ้นเพื่อปลูกฝังคณุธรรม ความรบัผดิชอบให้นกัเรยีน 

กระบวนการขับเคลื่อน

โรงเรยีนตระหนกัและให้ความส�าคญักบัเรื่องคณุธรรมของนกัเรยีน จงึได้ก�าหนดและวางแผน

การด�าเนนิโครงงานคณุธรรม บรรจลุงในแผนปฏบิตักิารของโรงเรยีน โดยมคีรูและนกัเรยีนเป็นแกนน�า 

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งกระบวนการด�าเนินงานของโครงงานคุณธรรม Marigold 

Model ล้อมรั้ว (รัก) ดาวเรือง มดีงันี้

ระยะที่ 1 ขั้นการวางแผน ก�าหนดยุทธวิธี และปฏิบัติตามยุทธวิธี ระยะเวลาเดือน

ตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

1. ผู้บริหารมีแนวคิดลดงบประมาณในการจัดตกแต่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆของ

โรงเรยีน ซึ่งมงีบประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาทต่อปี โดยก�าหนดให้ใช้ไม้ดอก ไม้ประดบั 
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ซึ่งมีระยะเวลาการใช้งานยาวนาน และสามารถปลูกได้เองในแปลงเกษตรของโรงเรียนและพื้นที่ว่าง 

ซึ่งมอียู่เป็นจ�านวนมาก

2. หวัหนา้งานอาคารสถานที่ และครูผู้สอนวชิาเกษตร ครูแกนน�าคณุธรรม ประชมุเพื่อก�าหนด

แนวทางการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และครูผู้สอนวิชาการปลูกไม้ 

ตัดดอก ก�าหนดให้ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่จะท�าการปลูก โดยบูรณาการเข้ากับการด�าเนินโครงงาน

คุณธรรม ปลูกฝังคุณธรรมความรับผิดชอบ ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 เป็น 

ผู้รบัผดิชอบโครงงานดงักล่าว

3. จดัประชมุนกัเรยีนระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 และ 5 เพื่อร่วมกนัวางแผนการปลูกดอกดาว

เรืองโดยในที่ประชุม ก�าหนดพื้นที่ปลูกดอกดาวเรืองเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 นักเรียนระดับชั้น

มธัยมศกึษาปีที่ 4 รบัผดิชอบบรเิวณแปลงเกษตร กลุ่มที่ 2 นกัเรยีนระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 5 รบัผดิ

ชอบบรเิวณหน้าอาคารเกษตร

4. ครูผู้สอนวชิาการปลูกไม้ตดัดอกให้ความรู้เรื่องการคดัเลอืกเมลด็พนัธุ์ การปลูก ดูแลรกัษา

การตดัเกบ็ดอกดาวเรอืง และการหาตลาดเพื่อจ�าหน่ายดาวเรอืง นกัเรยีนระดบัชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 

และ 5 และแจกจ่ายเมลด็พนัธุ์ เพาะพนัธุ์และดูแลต้นกล้าดาวเรอืง

5. นกัเรยีนเตรยีมพื้นที่ปลกูดอกดาวเรอืงในเขตพื้นที่รบัผดิขอบของตนเอง น�าต้นกล้าดาวเรอืง

ลงปลูกในพื้นที่ความรับผิดชอบและดูแลรักษา โดยใช้น�้าหมักชีวภาพ ซึ่งผลิตโดยนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนมธัยมพชัรกติยิาภา 3 สรุาษฎร์ธานี

6. ครูผู้สอนวชิาเกษตร ตดิตาม ประเมนิผล ความรบัผดิชอบในการดูแล โดยแบ่งเวรในแต่ละ

กลุ่ม 5 วนั (วนัจนัทร์ – ศกุร์) และประเมนิคณุภาพดอกดาวเรอืง โดยการเสรมิแรง กลุ่มใดที่พร้อมจะ

น�าดาวเรอืงไปใช้จดัตกแต่งอาคาร สถานที่ หรอืประดบัตกแต่งในกจิกรรมต่างๆของโรงเรยีนและชมุชน

7. นกัเรยีนน�าต้นดอกดาวเรอืงที่ผ่านการประเมนิคณุภาพไปใช้ในการจดัตกแต่งอาคาร สถาน

ที่ หรือประดับตกแต่งในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ส่วนดอกดาวเรืองที่เหลือจากการใช้ในกิจกรรม

ต่างๆ ของโรงเรยีน จะได้รบัการคดัเลอืกเพื่อจ�าหน่ายหารายได้เข้ากองทนุในการปลูกดาวเรอืงในระยะ

ต่อไป ทั้งนี้ นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท�าบัญชีแสดงรายรับ–รายจ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน 

ด�าเนนิงานครั้งต่อไป 

ระยะที่ 2 ขั้นสรุปผลการด�าเนินโครงงานระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม

1. ครูและนกัเรยีนที่เป็นแกนน�ากลุ่ม ร่วมกนัสรปุโครงงานและรายงานผลต่อผู้บรหิาร 

2. ร่วมกนัก�าหนดแผนการด�าเนนิโครงงานในปีถดัไป 
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การด�าเนินโครงงานคุณธรรม Marigold Model ล้อมรั้ว (รัก) ดาวเรือง ของโรงเรียนมัธยม 

พชัรกติยิาภา 3 สรุาษฎร์ธาน ีก่อนการด�าเนนิโครงงานในภายโรงเรยีนยงัมพีื้นที่ว่างเปล่าที่ยงัไม่ได้ใช้

ประโยชน์อยู่บรเิวณโดยรอบ ๆ ของโรงเรยีน คดิเป็นร้อยละ 20 หลงัจากที่โรงเรยีนได้จดัท�าโครงงาน

คุณธรรม Marigold Model ล้อมรั้ว (รัก) ดาวเรือง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ โดยใช้ 

โครงงานท�าให้นกัเรยีนมคีวามรบัผดิชอบ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม ด้านความ

รบัผดิชอบของนกัเรยีนได้มากขึ้น คดิเป็นร้อยละ 75 ส่งผลให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างภายในโรงเรยีน

คุ้มค่ามากที่สดุ เกดิการสร้างงานสร้างรายได้ให้กบันกัเรยีน โรงเรยีน ผู้ปกครอง ชมุชน และส่งเสรมิ

การน�าดอกไม้ไทย (ดอกดาวเรอืง) ไปใช้ในกจิกรรมต่างๆของโรงเรยีนและชมุชน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ผู้บริหาร มีนโยบายที่ชัดเจน ประกอบกับครูและนักเรียนแกนน�า คณะท�างานตระหนักและ 

ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาคณุธรรมของนกัเรยีน รวมทั้งได้รบัการดแูล และค�าปรกึษาจากนเิทศอาสา

จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ จึงท�าให้การด�าเนินโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 

สรุาษฎร์ธาน ีประสบความส�าเรจ็อย่างน่าภูมใิจ 

โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 อ�าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
โครงงาน “รวมพลังรังสรรค์คุณธรรมน�าชีวิต”

เครื่องมือที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียนให้ประสบผลส�าเร็จคือ การมีส่วนร่วม

ในการด�าเนนิงานของทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในโรงเรยีน ได้แก่ ครู นกัเรยีนและบคุลากรของโรงเรยีน 

และภายนอกโรงเรยีน ได้แก่ ผู้ปกครองของนกัเรยีน กรรมการสถานศกึษา ชมุชน และองค์กรภายนอก

โรงเรยีน เพื่อร่วมกนัก�าหนดแนวทางการพฒันา แนวทางการด�าเนนิงาน สู่การเป็นโรงเรยีนคณุธรรม

อย่างยั่งยนื โรงเรยีนจงึได้ด�าเนนิโครงงานรวมพลงัสร้างสรรค์คณุธรรมน�าชวีติ โดยมวีธิกีารคอื 

1. การร่วมมอืกนัแก้ปัญหาและพฒันาของทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2. การสร้างแกนน�าในการขบัเคลื่อนและขยายเครอืข่าย

3. การนเิทศตดิตามอย่างสม�่าเสมอ

4. การแนะน�าเตมิเตม็จากนเิทศอาสา
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นกัเรยีนมคีณุธรรมตามอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนเฉลี่ยร้อยละ 95 นกัเรยีนมพีฤตกิรรมที่พงึประสงค์

มากขึ้นโดยเฉพาะความมรีะเบยีบวนิยั ความซื่อสตัย์ และการมจีติอาสา โครงงานเด่นที่ภาคภูมใิจคอื 

นกัเรยีนตระหนกัและเหน็คณุค่าของการประหยดัอดออม การอยู่อย่างพอเพยีง และที่ส�าคญัยิ่งคอืการ

ส�านกึรกับ้านเกดิ มจีติอาสาช่วยเหลอืชมุชน สงัคมและประเทศชาตแิละด้วยพลงัของทกุภาคส่วน เป็น

กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมในโรงเรียนนิคมพัฒนา 10 ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย มีวินัย 

ใจซื่อสตัย์ ยนืหยดัอาสา กระบวนการขบัเคลื่อนที่ส�าคญัคอืการร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมแก้ปัญหา เพื่อการ

เป็นโรงเรยีนคณุธรรมที่ยั่งยนืและสนองตอบต่อความมุ่งมั่นที่จะสร้างคนดี

โรงเรียนบ้านสาเมาะ  อ�าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
โครงงาน “สาเมาะน้อมน�าคุณธรรมสู่ชุมชน”

โรงเรยีนบ้านสาเมาะได้รบัคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรยีนกองทนุการศกึษา รุ่นที่ 3 เมื่อ

ปีพุทธศักราช 2557 ได้ด�าเนินงานขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และน้อมน�าคุณธรรมสู่ชุมชน 

สาเมาะ โดยใช้วธิกีาร ดงันี้

1. วิธีการท�างานแบบมีส่วนร่วม

เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกฝ่ายในองค์กรได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ น�ามาซึ่ง

การเรยีนรู้ร่วมกนัจากการท�างานร่วมกนัทกุฝ่าย ทั้งคณะกรรมการสถานศกึษา ผู้บรหิาร ครู ผู้ปกครอง 

นกัเรยีนและชมุชน ก่อให้เกดิการระดมพลงัสมอง เพื่อร่วมคดิร่วมวเิคราะห์หนทางปฏบิตั ิเพื่อที่จะน�า

มาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาแนวทางปฏิบัติโครงงานคุณธรรมและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกันทุกฝ่าย สุดท้ายยังก่อให้เกิด

ความผูกพัน มีความรักและความสามัคคี ความห่วงแหนคอยปกป้องรักษาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน

ตลอดไป

2. วิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

โรงเรียนบ้านสาเมาะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้คุณธรรมเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง 

โดยผูบ้รหิารโรงเรยีนได้มกีารประชาสมัพนัธ์การด�าเนนิงาน โครงงานหรอืกจิกรรมต่างๆ ณ มสัยดิประจ�า

ชมุชนในการละหมาดญมุอตัทกุวนัศกุร์ เป็นการสร้างความเข้าใจและสมัพนัธภาพที่ดรีะหว่างโรงเรยีน

กบัชมุชน รวมถงึมกีารเยี่ยมบ้านนกัเรยีนทกุคนทกุหลงัคาเรอืน เพื่อประโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่าย กล่าว

คือ โรงเรียนได้รู้จัก ได้เข้าใจ และรับทราบสภาพความเป็นอยู่และสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นราย

บคุคล จงึสามารถให้ความช่วยเหลอืด้านต่างๆ ได้ทนัท่วงทแีละตรงตามสภาพปัญหาของแต่ละคน และ
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ในขณะเดยีวกนัโรงเรยีนกไ็ด้ใช้โอกาสนี้ในการน�าคณุธรรมเข้าสู่แต่ละครวัเรอืน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้

เข้าใจในหลักคุณธรรม และการแปลงหลักคุณธรรมเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันของนักเรียน 

เป็นการต่อยอดการด�าเนนิงานโครงงานคณุธรรมในสถานศกึษาสู่ชวีติประจ�าวนัที่บ้านของนกัเรยีน เพื่อ

ให้เกิดความยั่งยืนของคุณธรรมจริยธรรมในตัวนักเรียนเป็นเด็กดีของโรงเรียน และของพ่อแม่ รวมถึง

สามารถเป็นแบบอย่างคนดแีก่ผู้อื่นในชมุชนได้

นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านสาเมาะยังด�าเนินโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ

ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โครงการดังกล่าว 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมของโรงเรยีน ชมุชนได้รบัรูถ้งึกระบวนการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรม โดยโครงการมกีารสอดแทรก

คุณธรรมผ่านกิจกรรมการบรรยายธรรม ส่งผลให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้น�าหลักคุณธรรมที่ได้รับไป

ใช้ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั

สิ่งที่ส�าคัญ คือ การนิเทศติดตามทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยน 

ความคดิเหน็ หาวธิกีารด�าเนนิงานที่เหมาะสมให้งานส�าเรจ็ตามเป้าหมาย และบรรลตุามวตัถปุระสงค์

ที่ท�าให้นกัเรยีนปฏบิตัไิด้ต่อเนื่องยั่งยนืทั้งที่โรงเรยีนและที่บ้าน

ทางโรงเรยีนไดเ้ลง็เหน็ความส�าคญัของการพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมให้เกดิผลส�าเรจ็ ที่มคีวาม

ต่อเนื่อง จงึมแีนวคดิเชื่อมโยงจากการประชาสมัพนัธ์เชงิรกุไปสู่แนวคดิการพฒันาครอบครวัของนกัเรยีน

ให้เกิดคุณธรรมประจ�าบ้านภายใต้ชื่อ “ครอบครัวคุณธรรม สร้างคนดีให้ชุมชน” ซึ่งโรงเรียนบ้าน 

สาเมาะจะด�าเนนิการต่อไปในปีการศกึษาหน้า

“สาเมาะน้อมน�าคุณธรรมสู่ชุมชน”

การด�าเนนิงานพฒันาโรงเรยีนคณุธรรมของโรงเรยีนบ้านสาเมาะเพื่อน้อมน�าคณุธรรมสู่ชมุชน 

โดยการใช้วธิกีารท�างานแบบมส่ีวนร่วม และการประชาสมัพนัธ์เชงิรกุ และมแีนวคดิเชื่อมโยงสู่การสร้าง

ครอบครวัคณุธรรม เพื่อให้เกดิความต่อเนื่องของการปลูกฝังคณุธรรมทั้งที่โรงเรยีนและบ้าน

โรงเรียนบ้านบาละ  อ�าเภอกาบัง จังหวัดยะลา
โครงงาน	 “รูปแบบการขับเคลื่อนโครงงานชุมชน 2 ศาสนา”

กระบวนการขับเคลื่อนสู่โรงเรียนคุณธรรม

ก่อนเข้าร่วมโครงการโรงเรยีนคณุธรรม ปัญหาด้านคณุธรรมหลกัๆ ที่พบเหน็ในโรงเรยีนได้แก่

เรื่องนักเรียนขาดวินัยและความรับผิดชอบ ขาดความสุภาพเรียบร้อย ขาดความส�านึกรับผิดชอบต่อ
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ส่วนรวม ขาดความรู้รกัสามคัค ีขาดความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างนกัเรยีน ครู และผู้ปกครอง มปีัญหาการ

มาสาย การเข้าแถวเคารพธงชาต ิการทิ้งขยะ มารยาทการไหว้/สลาม ทกัทายท�าความเคารพ และอยู่

ร่วมกนัในชมุชนสองวฒันธรรม ฯลฯ

โรงเรียนบ้านบาละจึงได้ด�าเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมโดยใช้กระบวนการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมทั้งโรงเรียนและได้ใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

โรงเรยีนคณุธรรม โดย มกีารด�าเนนิการดงันี้

1. การสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งโรงเรียนโดย มีการจัดประชุมเพื่อให้ทุกคนทราบ 

เป้าหมายและทศิทางการพฒันา มคีวามเข้าใจ สมคัรใจและพร้อมใจที่จะตดัสนิใจเข้าร่วมการพฒันา

เป็นโรงเรยีนคณุธรรม 

2. การช่วยกนัค้นหาคณุธรรมเป้าหมายที่ต้องการให้เกดิขึ้นในโรงเรยีนพร้อมทั้งร่วมกนัก�าหนด

พฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกของคณุธรรมเป้าหมาย ซึ่งพฤตกิรรมบ่งชี้เชงิบวกนั้นจะแยกออกเป็น ของผู้บรหิาร 

ของครู และของนกัเรยีน คณุธรรมเป้าหมายที่ต้องการให้เกดิขึ้นในตวัของผู้เรยีน คอื รบัผดิชอบ มวีนิยั 

และความสภุาพ และ ม ี5 โครงงานหลกัที่ทกุคนต้องร่วมปฏบิตัเิพื่อให้บรรลคุณุธรรมเป้าหมาย ดงันี้ 

1) ไหว้งาม สลามสวย 2) ออมวนัละนดิจติแจ่มใส 3) วางรองเท้าดเีป็นศรแีก่ตวั 4) โรงเรยีนสวยด้วย

มอืเรา 5) วนิยัสร้างได้ 6) พี่รกัน้อง เพื่อนรกัเพื่อนคอยเตอืนกนั

3. มีการบูรณาการการปฏิบัติตามแผนเต็มพื้นที่ ทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับกลุ่มสาระ และ

ระดับโรงเรียน โดยมีนักเรียนแกนน�าในแต่ละระดับชั้นและสภานักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการ 

ร่วมกนั มคีรทูี่ปรกึษาในระดบัชั้นเรยีนและระดบัโรงเรยีนตามที่โรงเรยีนมอบหมายเป็นผูร้บัผดิชอบและ

ก�ากับติดตาม มีครูประจ�ากลุ่มสาระรับผิดชอบบูรณาการการเรียนการสอนกับการเสริมสร้างพัฒนา

คุณธรรมอัตลักษณ์ และมีการบรรจุแผนการด�าเนินงานด้านคุณธรรมไว้ในแผนปฏิบัติประจ�าปีของ

โรงเรยีน

4. การประเมินผลและการตรวจสอบการด�าเนินงานตามแผนมีระบบการประเมินและตรวจ

สอบการด�าเนนิงาน ทั้งโดยนกัเรยีนและครูผู้รบัผดิชอบโครงการ/โครงงาน โดยผู้บรหิาร และโดยคณะ

กรรมการที่โรงเรียนมอบหมาย โดยตรวจสอบประเมินเป็นระยะตามกรอบเวลา และน�าเสนอผลการ

ด�าเนนิการต่อที่ประชมุเพื่อรับทราบและปรบัปรงุพฒันาการด�าเนนิการร่วมกนัต่อไป

5. มกีระบวนการปรบัปรงุแก้ไขการด�าเนนิงานตามกระบวนการ P D C A ร่วมกนั ทั้งในระหว่าง

การด�าเนนิโครงการ/โครงงาน และในรอบปี โดยน�าผลการตดิตามประเมนิและผลการท�า SWOT มาใช้

ในการปรบัปรงุพฒันาการด�าเนนิงานโครงการ/โครงงานคณุธรรม

6. การนิเทศติดตาม เป็นการติดตามงานโดยผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริม

สนบัสนนุและการให้ก�าลงัใจ ชื่นชม แก่นกัเรยีนและครู ตลอดจนให้ค�าแนะน�า ค�าปรกึษาหารอือย่าง

กลัยาณมติร เพื่อให้มกีารพฒันาโครงงานอย่างต่อเนื่อง



206

ภาคใต้
ผลการด�าเนินงาน 

การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมที่ดขีึ้นของนกัเรยีน จากการด�าเนนิงานโรงเรยีนคณุธรรมของโรงเรยีน

และการจดัท�าโครงงานคณุธรรมของนกัเรยีน พบว่านกัเรยีนมกีารพฒันาตนเอง ตามคณุธรรมอตัลกัษณ์ 

ในด้านวินัย มีพฤติกรรมวางรองเท้าเป็นระเบียบทั้งที่โรงเรียนและภายนอก การเข้าแถว เดินแถว 

การแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อย รับผิดชอบรักษาความสะอาดของห้องเรียน ห้องน�้า และบริเวณ

อาคารสถานที่ มคีวามสามคัค ีท�างานกนัเป็นกลุ่ม ในด้านความสุภาพมีมารยาท ผู้บรหิาร ครู และ

นกัเรยีนมกีารไหว้สวสัด ี/ สลาม ทกัทายกนัในตอนเช้า และเมื่อเจอคร ูหรอืบคุคลอื่นในโรงเรยีน นกัเรยีน

มีความภาคภูมิใจที่ได้ลงมือคิดวางแผนปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ด้วยเหตุผล และเป็น 

ส่วนหนึ่งที่ได้สร้างคณุประโยชน์ให้แก่โรงเรยีน สงัคม มกีารพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ การแก้ปัญหา 

การท�างานเป็นทมีโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

จดุเด่นอกีประการหนึ่ง คอื ชมุชนเหน็ความมุ่งมั่นตั้งใจและพฤตกิรรมที่ดขีึ้นของผู้บรหิาร ครู 

และนกัเรยีนจงึให้ความสนใจและร่วมมอืกบัโรงเรยีนในการช่วยกนัพฒันาบตุรหลานเมื่ออยูท่ี่บ้านท�าให้

การพฒันานกัเรยีนระหว่างบ้านและโรงเรยีนสอดประสานกนัเป็นอย่างดี

สรุป

การสร้างคนดีให้บ้านเมือง ต้องท�าทั้งโรงเรียน “โรงเรยีนบ้านบาละไม่อยากจะบอกท่าน

ทั้งหลายว่าเราสามารถสร้างคนดไีด้ 100 เปอร์เซน็ต์ แต่เราจะบอกท่านทั้งหลายว่า เราจะตั้งใจ มุ่งมั่น

ในการสร้างคนดใีห้แก่บ้านเมอืงอย่างไม่ย่อท้อ”
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บทสรุป
การรายงานความส�าเร็จของโรงเรียนคุณธรรมในครั้งนี้ เป็นเพียงก้าวหนึ่งของกระบวนการ

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เป็นการสร้างสรรค์เวทีเพื่อให้โรงเรียนคุณธรรมทั้งหลายมีโอกาสขยายผล 

การด�าเนินงานของโรงเรียน ทั้ง ด้านนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรม กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา

โรงเรียนคุณธรรม การบูรณาการกับการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน และ 

ประเดน็อื่นๆ ที่น่าสนใจ เป็นที่น่าเสยีดายว่า โรงเรยีนคณุธรรมเพยีงจ�านวนหนึ่งเท่านั้น ที่ได้น�าเสนอ 

ผลงานในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ และส�านักงานทรัพย์สิน 

ส่วนพระมหากษตัรย์ิ หวงัว่า เครอืข่ายโรงเรยีนคณุธรรมในแต่ละภมูภิาค เครอืข่ายครโูรงเรยีนคณุธรรม 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา จะสานต่องานพัฒนาด้านคุณธรรม ตามพระราชประสงค ์

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช เพื่อสร้างความสขุในโรงเรยีน สร้างความมั่นคง

ในจติใจของนกัเรยีน และสร้างความยั่งยนืของประเทศ

“บนเส้นทางสร้างคนดี” ยังมีทางแยกอีกหลายทาง ที่ต้องการผู้น�าทางที่มุ่งมั่น ตั้งใจจริง 

ช่วยกนัสร้างสรรค์นวตักรรม องค์ความรู ้กระบวนการพฒันาด้านคณุธรรม และอื่นๆ เพื่อให้งานพฒันา

คณุธรรมขยายออกไปทั่วประเทศ

        

        



คณะผู้จัดท�าหนังสือ “บนเส้นทางสร้างคนดี”
รองศาตราจารย์ปภสัวด ี วรีกติติ รองผู้อ�านวยการศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม มูลนธิยิุวสถริคณุ

นายนพพร  สวุรรณรจุิ  ที่ปรกึษาศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม มูลนธิยิวุสถริคณุ

นางสาวจงกล  ทรพัย์สมบูรณ์ ที่ปรกึษาศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม มูลนธิยิวุสถริคณุ

นางฉลวยลกัษณ์  สนิประเสรฐิ ที่ปรกึษาศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม มูลนธิยิวุสถริคณุ

นางวาสนา เลศิศลิป์  ผู้ทรงคณุวฒุิ

ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทมุชาติ ผู้ทรงคณุวฒุิ

นางสาวจนัทนา นนทกิร ผู้ทรงคณุวฒุิ

นายสรุพงษ์ นนทกิร  ผู้ทรงคณุวฒุิ

นางสาวดรณุ ีสมบตัภิญิโญ ผู้ทรงคณุวฒุิ 

นางศศเิพญ็ จนิดาไทย  ผู้ทรงคณุวฒุิ 

นางสาวณชิา มูนจนิดา  นกัวชิาการ ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

นางสาวจติตมิา เรอืงเดชสวุรรณ นกัวชิาการ ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

นางสาวชลธชิา หงษ์เวยีงจนัทร์ นกัวชิาการ ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

นางสาวธญัญาพร กระศริิ เจ้าหน้าที่บรหิารงาน ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

นางสาวสดุารตัน์ ภวภูตานนท์ เจ้าหน้าที่บรหิารงาน ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

คณะนเิทศอาสา ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

ผู้อ�านวยการโรงเรยีนคณุธรรมที่น�าเสนอผลงาน

 

คณะผู้จัดท�านิทรรศการ
รองศาตราจารย์ปภสัวด ี วรีกติติ รองผู้อ�านวยการศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม มูลนธิยิุวสถริคณุ

นางสาวปาณสิสร์นนัท์  อภภิทัรกติติ รองผู้อ�านวยการศูนย์จติวทิยาการศกึษา มูลนธิยิวุสถริคณุ

นายนพพร  สวุรรณรจุิ  ที่ปรกึษาศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม มูลนธิยิวุสถริคณุ

นางฉลวยลกัษณ์  สนิประเสรฐิ ที่ปรกึษาศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม มูลนธิยิวุสถริคณุ

นางสาวจติตมิา เรอืงเดชสวุรรณ นกัวชิาการ ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

นางสาวณชิา มูนจนิดา  นกัวชิาการ ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

นางสาวชลธชิา หงษ์เวยีงจนัทร์ นกัวชิาการ ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

นางสาวมิ่งมนัตกิ สไุลมาน นกัวชิาการ ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

นางสาวพมิล ไผ่ตะคุ  เจ้าหน้าที่บรหิารงาน ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

นางสาวสารณิ ีพรมค�า  เจ้าหน้าที่บรหิารงาน ศูนย์โรงเรยีนคณุธรรม

นายชาตติระการ  โกศล เจ้าหน้าที่ผลติสื่อและประชาสมัพนัธ์ 

        ศูนย์จติวทิยาการศกึษา มูลนธิยิวุสถริคณุ

นายสดาย ุ ดษิฐปัญญา เจ้าหน้าที่ผลติสื่อและประชาสมัพนัธ์ 

        ศูนย์จติวทิยาการศกึษา มูลนธิยิวุสถริคณุ

นายนพินธ์ ล้อมวงษ์  เจ้าหน้าที่ผลติสื่อและประชาสมัพนัธ์

        ศูนย์จติวทิยาการศกึษา มูลนธิยิวุสถริคณุ

นางสาวสภุาพนัธ์ กระจ่างสวุรรณ เจ้าหน้าที่ผลติสื่อและประชาสมัพนัธ์

        ศูนย์จติวทิยาการศกึษา มูลนธิยิวุสถริคณุ


