ส่วนที่ ๑
คุณธรรม และมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

1

ความเป็นมา
1

จากนโยบายของรัฐบาลที่ให๎ความสาคัญในการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมให๎กับประชาชน โดยนา

พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทุก รัชกาล หลักคาสอนของศาสนา วัฒธรรมและความเป็น
ไทยมาสร๎างสรรค์สังคมไทยให๎เกิดความเข๎มแข็งอยํางมีคุณภาพและคุณธรรมผํานกลไกประชารัฐของรัฐบาล
เพื่อสร๎างพลังการทาดีเพื่อชาติประชาชนมนทุกภาคสํวนของสังคมไทย
ปัจจุบัน มีคณะกรรมการสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ เพื่อการขับเคลื่อนงานตามแผนแมํบทสํงเสริม
คุณธรรมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๔) ที่ได๎รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และได๎ประกาศใช๎แล๎ว เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
สํ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในประเทศ โดยมี เ ปู า หมายเพื่ อ ให๎ ป ระชาชนมี พ ฤติ ก รรมที่ ถู ก ต๎ อ งดี ง าม
ด๎วยหลักธรรมทางศาสนา มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน ด๎วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมอัน
ดีงาม ให๎สังคมเป็นสังคมคุณธรรมที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรและ
แบํงปัน ซึ่งประกอบด๎วยคนมีคุณธรรม องค์กรคุณธรรม หนํวยงานคุณธรรม และชุมชนคุณธรรม สํงผลให๎
ประเทศชาติมีความสงบสุขสมานฉันท์ มั่นคงด๎วยมิติทางศาสนาอยํางยั่งยืนเป็นแบบอยํางในการสํงเสริม
คุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ตามนโยบายรัฐบาลที่ต๎องการพัฒนาประเทศให๎สมดุลทั้ง
ทางวัตถุดิบและจิตใจควบคูํกันให๎ “คุณธรรมนาการพัฒนา” สร๎าง “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี และประเทศไทย ๔.๐ เพื่อให๎สังคมเกิดความมั่นคง สงบสุขรํมเย็นด๎วยมิติทางศาสนา นาเทคโนโลยี
นวัตกรรมความรู๎ ความคิดสร๎างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎ เกิดความมั่นคั่งบน
ฐานการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากัน และรวมกลุํมอยํางมีพลังภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยํางยั่งยืน โดยมี
ทุกภาคสํวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน มารํวมกันดาเนินการบูรณาการความแนวทาง “ประชารัฐ” และนานโยบายนาสูํการปฏิบัติ
เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้นเพื่อให๎การดาเนินงานตามฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๔) บรรลุผล จาเป็นต๎องอาศัยทุกภาค
สํ ว นของสั ง คมมารํ ว มกั บ ขั บ เคลื่ อนแผนแมํบ ทฯ ดั งกลํ า วอยํา งมี ประสิ ทธิ ภ าพ เพื่ อเสริ มสร๎า ง ระบบ
คุณธรรมของชาติให๎เข๎มแข็งด๎ วยหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม
อันดีงาม ทางคณะกรรมการสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติจึงได๎มีการกาหนดคํานิยมด๎านคุณธรรมของประเทศ
เพื่อใช๎ในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับคนในชาติ ๔ ด้าน คือ ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
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คูํมือการขับเคลื่อนแผนแมํบทสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔), คณะกรรมการสํงเสริมคุณธรรมแหํงชาติ
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๔ คุณธรรม “สร้างคนดี สังคมดี”2

2

พอเพียง

ความพอเพียงในการดาเนินชีวิต แบบทางสายกลาง มีเหตุผลใช๎ความรู๎ในการ
ตัดสินใจอยํางรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไมํเบียดเบียนตนเอง สังคม
และสิ่งแวดล๎อม ไมํประมาท สร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดี รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลง

วินัย

การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน๎าที่ของตน ทั้งวินัยตํอตนเองในการผลักดันชีวิตให๎
ก๎าวหน๎า วินัยตํอองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ
และเคารพตํอกฎหมาย

สุจริต

ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหลักในการรักษาความจริง ความ
ถูกต๎อง ความเป็นธรรมทั้งปวง นอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล๎ว ต๎องกล๎า
ปฏิเสธการกระทาที่ไมํซื่อตรง ไมํซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทาให๎สํวนรวมเกิดความ
เสียหาย

จิตอาสา

การเป็นผู๎ที่ใสํใจตํอสังคมสาธารณะ และอาสาลงมือทาอยํางใดอยํางหนึ่งอันมิใชํ
หน๎าที่ของตนเอง ด๎วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู๎อื่น ของสังคม
ของประเทศชาติ โดยมิได๎หวังผลตอบแทน ทาความดีเพื่อ ความดี เอื้ออาทรตํอ
คนรํวมสังคม ทาอยํางสม่าเสมอจนเป็นนิสัย

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน), ๒๕๕๙
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ความเป็นมา การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของศูนย์คุณธรรม
ประเทศไทยและสังคมโลกกาลังก๎าวเข๎าสูํเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อและสังคมล๎วนมีอิทธิพลตํอ
แนวคิดและการดารงชีวิต เมื่อบริบทของสังคมเปลี่ยนไป สิ่งที่นํากังวล คือ แนวคิด ความเชื่อ คํานิยม ความ
ตระหนักรู๎ถึงคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการซึมซับแนวคิดการทุจริต คอร์รัปชั น ติดสินบน หรือการนาเอา
สาธารณะสมบัติมาเป็นของตน ฯลฯ ของเยาวชนรุํนใหมํอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ ดังนั้นเพื่อให๎เยาวชนไทย
ตระหนักรู๎เทําทัน ตลอดจนสามารถแยกแยะความถูกต๎องและไมํถูกต๎องได๎อยํางเหมาะสม จึงต๎องเตรียม
ความพร๎อมให๎กับเยาวชนไทยในการพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑ การบํมเพาะด๎านคุณธรรมให๎กับ
เยาวชน จ าเป็ น ต๎ อ งอาศั ย ทั้ ง ครู แ ละพํ อ แมํ เ พื่ อ ชํ ว ยอบรมชี้ แ นะ สมบทบาทและมี ทั ก ษะการเป็ น
โค้ชคุณธรรม และ โค้ชครบด้าน ผู๎ที่สามารถสอดแทรกคุณธรรมให๎อยูํในทุกกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
แบบไมํรู๎ตัวทั้งในชั้นเรียนและชีวิตประจาวัน เป็นที่ปรึกษาและสอนเด็กให๎เป็นคนดีได๎ และควรมีการฝึก
ปฏิบัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหวํางพํอและแมํ พํอแมํและครู และครูกับครู ดังนั้นการศึกษาเรื่อง
คุณธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ครอบครัวและโรงเรียนต๎องรํวมมือกัน เพื่อให๎เด็กวัยเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม อาศัย
การไตรํตรองทบทวนและฝึกปฏิบัติอยํางสม่าเสมอ จนเป็นผู๎ที่มีคุณธรรมในระดับการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ได๎ตํอไป 3
ศูนย์ คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการสํ ง เสริมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน
สังคมไทยได๎สํงเสริ มให๎ เกิดเวที พื้นที่และกิจกรรมตํางๆ ให๎กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการสํงเสริม
กิจกรรมสํงเสริมคุณธรรมในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังคํานิยมที่ดีด๎านคุณธรรม จริยธรรม ให๎เด็กและเยาวชน
เติบโตเป็น พลเมืองที่มีกาลั งสาคัญในการขยายคุณงามความดี เกิด องค์ความรู๎ สื่อการสอน และพัฒนา
ยกระดับให๎เกิดมาตรฐานคุณธรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศ จึงดาเนินงานด๎าน โรงเรียนคุณธรรม อยําง
ตํอเนื่อง โดยเชื่อมโยงและพัฒนาความรํวมมือกับทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องกับเด็กและเยาวชนให๎เกิดการ
ดาเนินงานที่สอดคล๎องกับนโยบายชาติ เชํน คุณธรรมนาความรู๎ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ การพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให๎ เด็กและเยาวชน เกิดการเรียนรู๎จากการปฎิบัติจริง คิดอยํางสร๎างสรรค์ให๎ทัน
สถานการณ์โลก พัฒนาความคิดในเชิงสร๎างสรรค์ รวมถึงวิเคราะห์ กระบวนการพัฒนาโรงเรียนให๎ เป็น
โรงเรียนคุณธรรม โดยนาองค์ความรู๎จากการปฏิบัติมาเป็นแนวทางการขยายผลสร๎างโรงเรียนคุณธรรมให๎
เต็มแผํนดิน โดยตระหนักวําเด็กและเยาวชนเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเมื่อเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองและต๎องมีบทบาทหน๎าที่ตามรัฐธรรมนูญ และทาประโยชน์ในเชิงสร๎างสรรค์ให๎กับประเทศชาติ
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รายงานสรุปการสัมมนา การพัฒนาคุณธรรมในศตวรรษที่ ๒๑ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน), ๒๕๕๗

4

โรงเรียนคุณธรรม คืออะไร
 สถานศึ ก ษาที่ มี ก ระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมทั้ ง ระบบ คื อ มี ก ารวิ เ คราะห์ ก าหนดเปู า หมาย
การวางแผนและนาแผนงานไปสูํการปฏิบัติ มีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง และพัฒนากระบวนการ
ให๎คุณธรรมเข๎าไปอยูํในวิถีปฏิบัติของทุกคนในโรงเรียน
 สถานศึกษาที่มีสํวนรํวมของนักเรียน ครู ผู๎ปกครอง และชุมชน ให๎เกิดคุณลักษณะที่พึ งประสงค์ของ
ผู๎เรียน ผู๎สอน ระบบการบริหาร จัดการที่ดี การจัดการเรียนการสอน
 สถานศึกษาที่มกี ารจัดสภาพแวดล๎อม ที่เหมาะกับบริบทของแตํละโรงเรียน
จุดเด่นของ โรงเรียนคุณธรรม คืออะไร
 สถานศึกษาที่มีเปูาหมายมุํงสํงเสริมและพัฒนาให๎เกิด “คุณธรรมทุกพื้นที่ ความดีทั้งโรงเรียน”
 สภาพแวดล๎อมด๎านกายภาพที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ คือ ใช๎เป็นสื่อการเรียนรู๎ และเงื่อนไขการอยูํรํวมกันใน
โรงเรียน
 สภาพแวดล๎อมทางชีวภาพ คือ ระบบสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของผู๎คนในโรงเรียน ได๎แกํ ผู๎บริหาร ครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ขั้นตอนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทาอย่างไร

ขั้นที่ ๑
ขั้นที่ ๑

 ค๎นหาปัญหาที่อยากแก๎ หรือความดีที่อยากทา ของสมาชิกทุกคนในโรงเรียนโดยใช๎กระบวนการมีสํวน
รํวมของทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง (ปัญหาที่อยากแก๎ หมายถึง พฤติกรรมที่บกพรํอง/ไมํพึงประสงค์/ ที่ขาด
หายไป ความดีที่อยากทา หมายถึง ทุนคุณธรรมที่ต๎องการสํงเสริม สืบสานตํอ)
 นาคุณธรรมที่ได๎จากการระดมความคิดมากาหนดเปูาหมายของโรงเรียนในการพัฒนา

ขั้นที่ ๒
ขั้นที่ ๑

 กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
 พัฒนาศักยภาพบุคลากร (ผูบ๎ ริหาร/ครู/นักเรียน/ผู๎ปกครอง)
 กาหนดโครงการและกิจกรรมรองรับยุทธศาสตร์ทสี่ ร๎างขึน้

ขั้นที่ ๓
ขั้นที่ ๑

 ออกแบบกิจกรรม/วิธีการพัฒนาที่จะนาไปสูํการเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่ต๎องการ
 ค๎นหารูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนโดยใช๎เครื่องมือที่หลากหลาย เชํน โครงงานคุณธรรมแผนที่
ความดี การวิจัยในชั้นเรียน

ขั้นที่ ๔
ขั้นที่ ๑

 ดาเนินการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนผํานชํองทางในกิจกรรมตํางๆที่เป็นวิถีชีวติ และมีการทบทวนหลังการทา
กิจกรรม
 นิเทศกากับ ติดตามประเมินผล เสริมหนุนเชื่อมประสานให๎กาลังใจอยํางสม่าเสมอ
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การพัฒนาระดับโรงเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
หลักสูตรสถานศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ข้อ + อัตลักษณ์ของโรงเรียน +
ค่านิยมที่พึงประสงค์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน

(กิจกรรมชุมนุม/ชมรม/กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์)

(การสอนสอดแทรก
เข๎าไปในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎)

งานปกครองและวินัยนักเรียน
(ระดับโรงเรียน/ระดับชั้นเรียน/ทั้งทางตรงและทางอ๎อม/กิจกรรมประจาวัน/กิจรรมโฮมรูม)
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ทาโรงเรียนคุณธรรม ตอบสนองนโยบายอะไรบ้าง
สนองพระบรมราโชวาทฯ
ร.๙ และ ร.๑๐
ตอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (๓๔,๗๒,๗๓,๗๘)

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (4H)

โรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียนสุจริต,
โรงเรียนรักษาศีล 5, โรงเรียนประชา
รัฐ, ฯลฯ

ตอบยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
โรงเรียนคุณธรรม
สนองนโยบายรัฐบาล

การประกันคุณภาพ สมศ.รอบ ๔/การ
ประกวดของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
ปปช., ธ. ออมสิน ฯลฯ

(มติคณะรัฐมนตรี ๒๕๕๕& ๒๕๕๙)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์/
ค่านิยม๑๒ ประการ

เด็กดีสร้างได้ ครอบครัวอบอุ่น
“ชุมชนเข้มแข็ง สังคมคุณธรรม สังคมสันติสุข”
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ความเป็นมามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
ยกระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสูํมาตรฐานคุณธรรม เดิมศูนย์คุณธรรมทาหน๎าที่สนับสนุน
สํงเสริมให๎เกิดโรงเรียนคุณธรรมโดยมีเปูาหมายเพื่อการสร๎างการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของนักเรียน
และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งมีมิติแตกตํางหลากหลาย ตามแตํบริบทปัญหาและความต๎องการของแตํละพื้นที่ที่
จนเกิดรูปธรรรมความสาเร็จเป็นแหลํงเรียนรู๎ให๎หนํวยงานอื่นๆ นากระบวนการพัฒนาคุณธรรมไปขยายผล
เกิดโรงเรียนคุณธรรมเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันมีองค์กรที่สามารถทาหน๎าที่สํงเสริมคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น
ศูนย์คุณธรรมจึงยกระดับภารกิจงานศูนย์คุณธรรมในการขับเคลื่อนงานด๎านพัฒนาคุณธรรมความดี
สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมความดีให๎เกิดเป็นรูปธรรมความสาเร็จ รวมถึงการจัดทาและพิจารณา
เกณฑ์มาตรฐานด๎านคุณธรรม ซึ่งเป็นภารกิจที่กาหนดเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์คุณธรรมตาม
รํางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ....ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางพิจารณา
ของคณะกรรมการพัฒนาและสํงเสริมองค์การมหาชน (กพม.) โดยให๎มีการยกยํอง รับรองโรงรียนที่สามารถ
พัฒ นาตนเองให๎ เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรีย นคุณธรรม รวมถึงการใช๎ เกณฑ์มาตรฐานโรงเรีย น
คุณธรรม เพื่อเป็นกรอบแนวทางการสํงเสริมพัฒนาโรงเรียนที่สนใจสามารถศึกษานาไปใช๎ประเมินผลและ
พัฒนางานให๎มีตัวบํงชี้ครบถ๎วนตามเกณฑ์มาตรฐานด๎วยตนเอง

มาตรฐานโรงเรียนคืออะไร
ข๎ อ ก าหนด หรื อ สิ่ ง ที่ ส ถานศึ ก ษา ต๎ อ งถื อ เอาเป็ น หลั ก เที ย บทางสภาพคุ ณ งามความดี ที่ ค วร
ประพฤติปฏิบัติ ซึ่งคนที่เกี่ยวข๎องกับสถานศึกษา/สังคมนั้น ได๎ยอมรับนับถือกันมา หรือได๎กาหนดรํวมกัน
ขึ้นมาใหมํ และยอมรับรํวมกันวําเป็นสิ่งที่ดี ประพฤติปฏิบัติรํวมกัน

เป้าหมายการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
เพื่อสนับสนุนการนาแนวทางเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ไปใช๎ในการปรับปรุง
ความสามารถ ในการเสริมสร๎างการมีคุณธรรม จริยธรรมในสถาบันการศึกษา
เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกยํองให๎แกํโรงเรียน ที่ประสบผลสาเร็จเป็นโรงเรียนมาตรฐาน
คุณธรรม ในระดับตํางๆ เพื่อเป็นแบบอยํางขยายผล
เพื่อกระตุ๎นให๎มีการเรียนรู๎ และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี ในกระบวนการเสริมสร๎างคุณธรรม
จริยธรรมของโรงเรียน จากองค์กรที่ได๎รับการยอมรับให๎สํงเสริมมาตรฐานคุณธรรมระดับประเทศ
เพื่อแสดงให๎สังคมในประเทศ และนานาชาติเห็นถึงความมุํงมั่นในการยกระดับมาตรฐาน
สถานศึกษาของประเทศไทยให๎มีความรู๎ คูํคุณธรรม
8

การสร้างมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ทาอย่างไร

ศูนย์คุณธรรม
แตํงตั้งคณะทางาน

จัดเวที ๔ ภาค ระดมความเห็น
ยกรํางมาตรฐาน/ตัวบํงชี้

จัดเวทีวิพากษ์กรอบมาตรฐาน
จากผู๎ทรงคุณวุฒิ /หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง/ผู๎ได๎เสีย

 จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับภาค
 จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับชาติ
โรงเรียนคุณธรรม
(๖ ดี ผอ.ดี ครูดี นร.ดี สภาพแวดล๎อม
ดี การมีสํวนรํวมดี และแผนงาน
สํงเสริมดี)

ทดลองใช๎ ณ โรงเรียน
เครือขํายนารํอง

คณะทางานมีหน้าที่ดังนี้
- จัดทาและกาหนดมาตรฐานตัวชีว้ ัดคุณธรรม
- ทาแผนงานการขับเคลื่อนที่จะนาไปสูํการปฏิบตั ิ
- รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง
เพื่อนามาประกอบการจัดทามาตรฐาน
- เสนอมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมไปยัง
ผู๎ทรงคุณวุฒิ
- ผลักดันมาตรการสูคํ วามสาเร็จ (โรงเรียน
คุณธรรม)
- จัดเวทีเครือขํายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
- วางแผนการดาเนินงาน ติดตาม ประเมินผล

นิเทศ ติดตาม เต็มเต็ม เพื่อนาไป
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ

มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

คณะวิจัย
วิชาการ นิเทศ ติดตาม

ศูนย์คุณะรรม
ประกาศ สนับสนุน สํงเสริม
เชื่อมประสาน
นาเสนอตํอหนํวยงานระดับนโยบาย
ได๎แกํ คณะกรรมการสํงเสริมคุณธรรม
แหํงชาติและ
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กระบวนการได้มาซึ่งมาตรฐาน
กระบวนการในการพัฒนากรอบมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในครั้งนี้ ใช๎กระบวนการมีสํวนรํวม
แบบ Bottom up ของผู๎ ที่ มี สํ ว นเกี่ ย วข๎ อ งกั บ การด าเนิ น งานด๎ า นการพั ฒ นาโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม
ซึ่งประกอบด๎วย กลุ่มของผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการดาเนินงาน
ด๎านการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมในโรงเรียนเครือขํายของศูนย์คุณธรรมจาก ๔ ภาค มารํวมกันระดม
ความคิด (Brain Storming) ในฐานะที่เป็นทั้งผู๎ที่ดาเนินงานในพื้นที่จริง ผู๎ที่จะต๎องนากรอบมาตรฐานที่
รํวมกันสร๎างขึ้นไปทดลองใช๎ และผู๎ที่จะได๎รับผลกระทบจากการนากรอบมาตรฐานดังกลําวไปประกาศใช๎ใน
อนาคต โดยใช๎ ก ลวิ ธี ที่ เ รี ย กวํ า การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ หรื อ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ (Cooperative
Learning) รูปแบบที่เรียกว่าคิดเดี่ยว คิดคู่ แลกเปลี่ยนความคิด (Think Pair Share) โดยให๎ทุก ๆ
คนที่มีความแตกตํางกันได๎คิดในประเด็นคาถามเดียวกันแตํละคนก็จะตํางคนตํางคิดอยํางอิสระ
คิดเดี่ยว : Think คือ เขียนออกมาตามความคิดของตนเองอยํางหลากหลาย คาตอบที่ได๎
อาจจะมีทั้งทีเ่ หมือนกันหรือตํางกัน ให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุม/ปฏิบัติการแตํละคนจับคูํกันอยํางอิสระ
คิดคู่ : Pair การจับคูํกันในแตํละครั้ง (มากกวํา ๑ ครั้ง ขึ้นอยูํกับเวลา) ไมํต่ากวํา ๓-๕ ครั้ง
การจับคูํคิดระหวํางผู๎บริหารกับผู๎บริหาร ครูกับครู ผู๎บริหารกับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจากสังกัด
เดียวกันหรือตํางสังกัดก็ได๎ หรือตํางจังหวัดกันก็ได๎ ผู๎ที่จับคูํกันจะได๎อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
ประเด็นคาถามเดิม กระบวนการในขั้นนี้จะทาให๎ผู๎เข๎ารํ วมประชุม/ปฏิบัติการแตํละคนพัฒนาความเชื่อมั่น
ความคิด วิสัยทัศน์ของตนเองเพิ่มขึ้น ตลอดจนชํวยสร๎างบรรยากาศการเรียนรู๎และทางานรํวมกันและรับ
ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันอีกด๎วย
แลกเปลี่ยนความคิด : Share เป็นขั้นตอนสุดท๎ายเรียกวํากระบวนการแบบมีสํวนรํวม
(รํวมคิด รํวมทา รํวมนาเสนอ)
1

3
2

10

ส่วนที่ ๒
การนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมไปพัฒนาคุณธรรม ทาอย่างไร
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กระบวนการสร้างมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
การสร๎ างมาตรฐานโรงเรี ย นคุ ณธรรมริ เริ่ มขึ้ นในปี ๒๕๕๙ โดย มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ ยกระดั บ
โรงเรียนคุณธรรมให๎ได๎มาตรฐานด๎านคุณธรรม ควรมีมาตรฐานด๎านใดบ๎าง มาตรฐานคุณธรรมแตํละด๎านต๎อง
มีองค์ประกอบอะไรบ๎าง รวมทั้งแตํละองค์ประกอบมีตัวชี้วัดอะไรบ๎าง กระบวนการสร๎างกรอบมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรมใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมของผู๎ที่มีสํ วนเกี่ยวข๎องกับงานนี้ ผู๎บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนเครือขํายที่ศูนย์คุณธรรมทางาน ๓-๑๐ ปี และเมื่อได๎กรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด
มาตรฐานแล๎ว นาไปดาเนินการยกรํางแบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
กรอบมาตรฐานโรงเรี ย นคุณธรรมของแตํล ะภูมิภ าค สํ ว นใหญํมีความใกล๎ เคียงกันมีความเห็ น
แตกตํางกันเล็กน๎อยและใช๎ภาษาตํางกันในบางประเด็น แตํเมื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดกลุํมความ
คิดเห็นและแปลความหมายของภาษาที่ใช๎ก็สามารถจัดกลุํมได๎เหมือนกัน กรอบมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
นั้น ประกอบด๎วย ๖ มาตรฐาน ได๎แกํ (๑) ด๎านผู๎บริหาร (๒) ด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา (๓) ด๎าน
นั กเรี ย น (๔) ด๎ านสภาพแวดล๎ อม (๕) ด๎านการมีสํ ว นรํว ม และ (๖) ด๎านแผนงานสํ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม นอกจากนีม้ ีการระดมความคิดเพื่อกาหนดองค์ประกอบของมาตรฐานแตํละด๎าน รวมทั้งยกรําง
แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมโดย (ผู๎บริหารและครูที่เข๎ารํวมประชุมปฏิบัติการ) มีความเห็นสรุป
ได๎ ดังนี้ คือโรงเรียนมาตรฐานคุณธรรมประกอบด๎วย ๖ มาตรฐาน ๑๒ องค์ประกอบ และ ๕๐ ตัวชี้วัด
ซึ่ง ได๎ ม าจากกระบวนการมี สํ ว นรํ ว มของผู๎ ป ฏิ บัติ และเน๎ น การประเมิ น ตามสภาพจริ ง โดยใช๎ วิ ธี ก ารที่
หลากหลายไมํเน๎น การประเมิน เอกสาร ศูนย์คุ ณธรรม ได๎สํงเสริมให๎โ รงเรียนตํางๆ นากรอบมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรมไปทดลองใช๎ จากนั้นมีกระบวนการเข๎าไปนิเทศติดตามและประเมินผล รวมทั้งเสริมพลัง
แกํผู๎บริหาร คณะครู และนักเรียนในพื้นที่จริง (เน๎นการประเมินตามสภาพจริง) โดยใช๎วิธีการที่หลากหลาย
ผสมผสานกัน เพื่อสํงเสริม สนับสนุนพัฒนาให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเผยแพรํตํอไป
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องค์ประกอบของมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมมีอะไรบ้าง ???

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้บริหาร
 มีการบริหารจัดการโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล
 มีการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งองค์กร
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี

มาตรฐานที่ ๓ ด้านนักเรียน
 เป็นเด็กดี มีคุณลักษณะ/
คํานิยที่พึ่งประสงค์

มาตรฐานที่ ๒ ด้านครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
 มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู
 ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี

มาตรฐานที่ ๕ ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม
 มีการบูรณาการการทางานทุกฝุายในโรงเรียน
 ความรํวมมือกับทุกภาคสํวนที่มีสํวนได๎เสีย
 การมีสํวนรํวมของชุมชน และองค์กรภายนอก

มาตรฐานที่ ๔ ด้านสภาพแวดล้อม
 โรงเรียนสะอาด เรียบร๎อย ปลอดภัย
 มีปูายหลักธรรมคาสอน / คาขวัญ /คติ

สอนใจทีสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

มาตรฐานที่ ๖ ด้านแผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 มีโครงการหรือโครงงานที่สํงเสริมคุณธรรม
 มีกิจกรรมที่สํงเสริมคุณธรรมเป็นประจาหรือเป็นวิถี
13

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
ประเมิน มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมจากตัว บํงชี้ที่พบในแตํละด๎าน โดยทาการประเมินให๎
คะแนนลงในชํองคะแนนให๎ตรงกับสภาพที่ทํานผู๎ประเมิน สามารถพบเห็น /สังเกตได๎/มีหลักฐาน/ข๎อมูล
ตําง ๆ ประกอบในการประเมินมากที่สุด พร๎อมทั้งให๎เหตุผลประกอบการประเมิน และเขียนข๎อเสนอแนะใน
การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนในแตํละด๎านตามชํองวํางที่กาหนดให๎
ทั้งนี้ ผู๎ประเมินพิจารณาโดยภาพรวม (สํวนใหญํ หรือ ร๎อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ของแตํละมาตรฐาน
เชํน สภาพที่พบเห็นโดยภาพรวม การดาเนินงานโดยภาพรวม หรือ พฤติกรรมโดยภาพรวม เป็นต๎น โดย
เกณฑ์การประเมินมีความหมายดังนี้
ผลการประเมิน ๔ หมายถึง มีสภาพการดาเนินงานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ในระดับ ดีมาก
ผลการประเมิน ๓ หมายถึง มีสภาพการดาเนินงานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ในระดับ ดี
ผลการประเมิน ๒ หมายถึง มีสภาพการดาเนินงานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ในระดับ พอใช้
ผลการประเมิน ๑ หมายถึง มีสภาพการดาเนินงานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ในระดับ ควรปรับปรุง
มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้บริหาร
ผลการประเมิน
เหตุผล/หลักฐาน
๔ ๓ ๒ ๑ ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑ มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล มี ๕ ข้อ
๑ บังคับใช๎กฎหมาย ระเบียบข๎อบังคับ
และหลักเกณฑ์ทางวินัยด๎วยความ
เป็นธรรมอยูํเสมอ
๒ บริหารงานด๎วยความซื่อตรง โปรํงใส
เป็นธรรม ตรวจสอบได๎
๓ รับผิดชอบในหน๎าที่ และมุํงมั่นใน
การทางานอยํางเต็มกาลัง
ความสามารถ
๔ บริหารอยํางมีสํวนรํวมจากทุกภาค
สํวนที่เกี่ยวช๎อง
๕ ปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎บริหารอยํางมี
คุณธรรมจริยธรรมอยูํเสมอ
ข้อ

รายการ
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

ผลการประเมิน
เหตุผล/หลักฐาน
๔ ๓ ๒ ๑ ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๒ มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้งองค์กร มี ๓ ข้อ
๖ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และ
โครงการรองรับ อยํางชัดเจน และ
สอดคล๎องกับสภาพปัญหา/บริบท
ขององค์กร
๗ สํงเสริม สนับสนุนให๎มีการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม และ
การเรียนการสอนที่สอดแทรก
คุณธรรม
๘ นิเทศ กากับ ติดตาม สํงเสริม
สนับสนุน และสร๎างขวัญกาลังใจแกํ
คณะครู และนักเรียนในการ
ดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม/การ
เรียน การสอนที่สอดแทรก
คุณธรรม
องค์ประกอบที่ ๓ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี ๕ ข้อ
๙ แตํงกายสุภาพ เรียบร๎อย ถูกต๎อง
ตามระเบียบขององค์กร และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ
๑๐ ตรงตํอเวลาในการทางาน ตาม
ระเบียบและข๎อบังคับขององค์กร
๑๑ ให๎ความสาคัญกับงานในหน๎าที่ของ
ผู๎บริหารโรงเรียนเป็นหลัก
๑๒ มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ มีน้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํตํอทุกคน
๑๓ เสียสละ และ มุํงมั่น สํงเสริมให๎เกิด
ความรักความสามัคคีของสมาชิกใน
องค์กร
รวมคะแนน
ข้อ

รายการ
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

มาตรฐานที่ ๒ ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมิน
ข้อ
รายการ
๔ ๓ ๒ ๑
องค์ประกอบที่ ๑ มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู มี ๕ ข้อ
๑๔ รักและเมตตาศิษย์อยํางเทําเทียม
๑๕ มีคุณธรรมจริยธรรมในการดารงชีวิต
๑๖ ปฏิบัติหน๎าที่ในการให๎ความรู๎ ฝึก
ทักษะและพัฒนาคุณลักษณะ/
คํานิยมอันพึงประสงค์ให๎กับศิษย์
๑๗ พัฒนาตนเองอยูํเสมอ
๑๘ รักและศรัทธาในวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ ๒ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี ๕ ข้อ
๑๙ แตํงกายสุภาพ เรียบร๎อย ถูกต๎องตาม
ระเบียบขององค์กร และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ
๒๐ ตรงตํอเวลาในการทางาน ตามระเบียบ
และข๎อบังคับขององค์กร
๒๑ รับผิดชอบ และให๎ความสาคัญกับงาน
ในหน๎าที่ครู และบุคลากรฯ เป็นหลัก
๒๒ มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ มีน้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผํตํอทุกคน
๒๓ เสียสละ และ มุํงมั่น สํงเสริมให๎เกิด
ความรักความสามัคคีของสมาชิกใน
องค์กร
รวมคะแนน
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เหตุผล/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

มาตรฐานที่ ๓ ด้านนักเรียน
ผลการประเมิน
เหตุผล/หลักฐาน
๔ ๓ ๒ ๑ ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑ เป็นเด็กดี มีคุณลักษณะ/ค่านิยมที่พึงประสงค์ มี ๗ ข้อ
๒๔ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒๕ ซื่อสัตย์สุจริต
๒๖ มีวินัย รับผิดชอบในหน๎าที่ ใฝุเรียนรู๎
และมุํงมั่นในการทางาน
๒๗ พอเพียง และรักความเป็นไทย
๒๘ มีจิตอาสา/จิตสาธารณะ และมี
คํานิยมที่พึงประสงค์อื่น ๆ
๒๙ มีจิตใจเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อ เผื่อแผํ
๓๐ เป็นลูกที่ดีของพํอแมํ เป็นศิษย์ที่ดี
ของครู เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม
รวมคะแนน
ข้อ

รายการ

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

มาตรฐานที่ ๔ ด้านสภาพแวดล้อม
ผลการประเมิน
เหตุผล/หลักฐาน
๔ ๓ ๒ ๑ ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑ โรงเรียนสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มี ๕ ข้อ
๓๑ สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนมีความ
สะอาด เรียบร๎อย ปลอดภัย
๓๒ อาคารเรียน ห๎องเรียนตําง ๆ และ
โต๏ะเรียน มีความสะอาด เรียบร๎อย
ปลอดภัย
๓๓ ห๎องพักผู๎อานวยการ ห๎องพักครู ห๎อง
สานักงาน ห๎องพัสดุ ห๎องสมุด มี
ความสะอาดเรียบร๎อย ปลอดภัย
๓๔ บริเวณหน๎าเสาธง สนามเด็กเลํน
สนามกีฬา สวนหยํอม และแปลง
เกษตร มีความสะอาดเรียบร๎อย
ปลอดภัย
ข้อ

รายการ
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

ข้อ

รายการ

ผลการประเมิน
๔ ๓ ๒ ๑

๓๕

เหตุผล/หลักฐาน
ประกอบการประเมิน

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

โรงอาหาร ห๎องน้า ที่จอดรถ มีความ
สะอาดเรียบร๎อย ปลอดภัย
องค์ประกอบที่ ๒ มีสื่อ/ป้ายหลักธรรมคาสอน/คาขวัญ/คติสอนใจที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มี ๕ ข้อ
๓๖ มีสื่อ/ปูายหลักธรรมคาสอน/คา
ขวัญ/คติสอนใจฯ ที่นักเรียนสามารถ
พบเห็นได๎อยํางชัดเจนอยูํในบริเวณ
ตําง ๆ ของโรงเรียน
๓๗ มีสื่อ/ปูายหลักธรรมคาสอน/คาขวัญ/
คติสอนใจฯ ที่มีอยูํในบริเวณตําง ๆ
ของโรงเรียนมาใช๎ในการจัดกิจกรรม
สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
โรงเรียนในโอกาสตําง ๆ ตามความ
เหมาะสม
๓๘ มีสื่อ/ปูายหลักธรรมคาสอน/คา
ขวัญ/คติสอนใจฯ ที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับสภาพบริบทและวิถี
ปฏิบัติของโรงเรียน
๓๙ มีสื่อ/ปูายหลักธรรมคาสอน/คา
ขวัญ/คติสอนใจฯ ที่เป็นผลงานของ
นักเรียน หรือเกิดจากกิจกรรมที่ให๎
นักเรียนมีสํวนรํวมในการพัฒนา
หรือ จัดทาขึ้น
๔๐ มีการดูแลรักษา ปรับปรุง พัฒนา มี
สื่อ/ปูายหลักธรรมคาสอน/คาขวัญ/
คติสอนใจฯ ที่มีอยูํในบริเวณตําง ๆ
อยํางสม่าเสมอ
รวมคะแนน
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มาตรฐานที่ ๕ การมีส่วนร่วม
ผลการประเมิน
เหตุผล/หลักฐาน
ข้อเสนอแนะ
เพือ่ การพัฒนา
๔ ๓ ๒ ๑ ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑ มีการบูรณาการการทางานทุกฝ่ายในโรงเรียน มี ๓ ข้อ
๔๑ โรงเรียนมีสํวนรํวมกับ ผู๎ปกครอง
หรือชุมชน ในการเสริมสร๎าง
คุณธรรมแกํนักเรียน
๔๒ โรงเรียนมีสํวนรํวมกับ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือ หนํวยงานต๎น
สังกัดในการเสริมสร๎างคุณธรรมให๎
นักเรียน
๔๓ โรงเรียนมีสํวนรํวมกับ องค์กร
ภายนอกอื่นๆในการเสริมสร๎าง
คุณธรรมให๎นักเรียน
องค์ประกอบที่ ๒ การมีส่วนร่วมของชุมชน และองค์กรภายนอก และหน่วยงานอื่น ๆ มี ๓ ข้อ
๔๔ ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนที่สํงผล
ตํอการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนตาม
ความเหมาะสมจากผู๎ปกครองหรือ
ชุมชน
๔๕ ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนที่สํงผล
ตํอการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนตาม
ความเหมาะสมจากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือหนํวยงานต๎น
สังกัด
๔๖ ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนที่สํงผลตํอ
การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนตามความ
เหมาะสมจากองค์กรภายนอกอื่น ๆ
รวมคะแนน
ข้อ

รายการ
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มาตรฐานที่ ๖ แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผลการประเมิน
เหตุผล/หลักฐาน
ข้อ
รายการ
๔ ๓ ๒ ๑ ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ ๑ มีโครงการหรือโครงงานที่ส่งเสริมคุณธรรม
๔๗ มีการสํงเสริมให๎นักเรียนทาโครงงาน
ที่เกิดจากการรํวมคิด รํวมทาของ
นักเรียนเอง โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
๔๘ มีรํองรอยหลักฐานที่แสดงถึงผลของ
การทาโครงงานของนักเรียน อาทิ
Mind Mapping โปสเตอร์ รูปเลํม
รายงาน และพฤติกรรมเชิงลบที่
เปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบที่ ๒ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมเป็นประจาวิถีชีวิต มี ๒ ข้อ
๔๙ มีกิจกรรมที่สํงเสริมคุณธรรมใน
โรงเรียน อาทิ กิจกรรมที่เป็นกิจวัตร
ประจาวันของโรงเรียน ได๎แกํ
กิจกรรมหน๎าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมประชุมประจาสัปดาห์/
ประจาเดือน กิจกรรมทางศาสนาที่
ตนเองนับถือ
๕๐ มีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นสื่อในการ
สํงเสริมคุณธรรมเป็นประจา โดย
สอดคล๎องกับบริบท หรือ วิถีชีวิต
วิถีปฏิบัติของนักเรียน
รวมคะแนน
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ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

สรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม
รวมคะแนนมาตรฐานที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
รวมคะแนนมาตรฐานที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๕๒ คะแนน)
รวมคะแนนมาตรฐานที่ ๓ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
รวมคะแนนมาตรฐานที่ ๔ (คะแนนเต็ม ๒๘ คะแนน)
รวมคะแนนมาตรฐานที่ ๕ (คะแนนเต็ม ๒๔ คะแนน)
รวมคะแนนมาตรฐานที่ ๖ (คะแนนเต็ม ๑๖ คะแนน)
รวมคะแนนมาตรฐานทั้งหมด (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
คะแนนเกณฑ์ การประเมิน แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
 มาตรฐานระดับ ดีมาก
 มาตรฐานระดับ ดี
 มาตรฐานระดับ พอใช๎
 ไมํผํานมาตรฐาน

(๑๘๐ – ๒๐๐ คะแนน)
(๑๖๐ – ๑๗๙ คะแนน)
(๑๔๐ – ๑๕๙ คะแนน)
(น๎อยกวํา ๑๔๐ คะแนน)
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ส่วนที่ ๓
โรงเรียนคุณธรรมทีม่ ีมาตรฐาน เป็นอย่างไร
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ได้มาตรฐาน
สาหรั บ ปัจ จัย ที่สํงผลตํอความส าเร็จและความล๎ มเหลว (ตรงข๎ามกัน) ของการพัฒ นาโรงเรียน
คุณธรรมให๎ได๎มาตรฐานได๎มาจากการเก็บข๎อมูลในพื้นที่ และข๎อคิดเห็นของผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎ องกับโรงเรียน
๑๒ ปัจจัย สรุปได๎ดังนี้

๑. ผู้บริหาร

๕. ความสามัคคี
ร่วมคิด ร่วมทา

๒. ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

๖. การใช้กิจกรรมที่
เป็นวิถี

๓. นักเรียน

๗.โครงงานคุณธรรม

๔. พ่อแม่/ผู้ปกครอง/
ชุมชน

๘. การใช้กระบวนการ
ดาเนินงานที่ดี

๙. ความร่วมมือของ
องค์กรภาคีเครือข่าย
๑๐. ทุนทางสังคมที่ดี
๑๑. ขนาด
และที่ตั้งของโรงเรียน
๑๒.การนิเทศ
ติดตาม ฯ

(๑) ผู้บริหาร/ผู้นาที่ดี ที่มีความรู๎มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และตระหนักในความสาคัญของ
การพัฒนาผู๎เรียนด๎านคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะการปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับทั้งคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตลอดจนใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน อาทิ มีการ
บริหารจัดการที่ดี ยุติธรรม ซื่อตรงโปรํงใส ตรวจสอบได๎ มุํงมั่นในการทางาน และรับฟังความคิดเห็น
ผู๎อื่น บริหารแบบมีสํวนรํวม ดึงพลังรํวมทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียนได๎ดี ให๎เกียรติ ไว๎ใจ เชื่อใจ
ในตัวผู๎รํวมงาน นิเทศ กากับ ติดตาม และสร๎างขวัญกาลังใจ ยํอมจะทาให๎การพัฒนาโรงเรียนไปสูํการ
เป็นโรงเรียนคุณธรรมที่ได๎มาตรฐานประสบความสาเร็จได๎ในที่สุด ถ๎าผู๎บริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะที่
ตรงกันข๎ามกับที่กลําวมาก็ยากที่จะพัฒนาโรงเรียนให๎ได๎ตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม และจากการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลในพื้นที่ พบวํ า มีผู๎บริหารหลาย ๆ โรงเรียนทางานนี้เพื่อหวังผลรางวัล
ซึ่งถือได๎วําเป็นข๎อด๎อยอยํางมาก เพราะไมํได๎ทาด๎วยใจ ทาเพราะหวังผลตอบแทน จึงยากที่จะพัฒนาไปสูํ
การเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่ได๎มาตรฐาน
(๒) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนที่มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู๎และ
ประสบการณ์ด๎านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนหรือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เชํน โรงเรียน
วิถีพุทธ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ หรือผํานการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมากํอน นับได๎วําเป็นต๎ นทุนทางสังคมที่ดีมาก อีกทั้งยังเป็นกองกาลังที่ดีของ
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ผู๎บริหารโรงเรียนอีกด๎วย เพราะรู๎และเข๎าใจกลวิธี/กระบวนการ และชํองทางการพัฒนานักเรียนในด๎านนี้
รวมทั้งสามารถทางานเชิงบูรณาการกับโครงการตําง ๆ จากหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานอื่น ๆ ที่เข๎า
มายังโรงเรียนได๎เป็นอยํางดี โดยไมํเป็นการเพิ่มภาระงาน จึงสํงผลให๎การนามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมไป
ปฏิบัติ สามารถทาได๎ดีและพัฒนาโรงเรียนสูํโรงเรียนคุณธรรมที่ได๎มาตรฐาน และใช๎ผลของการพัฒนา
เหลํานั้นไปประยุกต์ใช๎กับงานตําง ๆ ได๎อีกด๎วย อาทิ การประกันคุณภาพ และการรับรางวัล จากองค์กร
ตําง ๆ เป็นต๎น
(๓) นัก เรี ยน ส าหรั บ โรงเรี ย นที่ มี นัก เรี ยนแกนน าเป็ นกองกาลั ง จิต อาสาที่ ดีอ ยูํแ ล๎ ว รวมทั้ ง
โรงเรียนที่มีนักเรียนที่มาจากพื้นฐานการอบรมที่ดีและตัวอยํางที่ดีทั้งจากทางบ๎านและโรงเรียน เชํน การมี
วินัย ความรับผิดชอบในหน๎าที่ จิตอาสา สามั คคี ฯลฯ ก็จะให๎ความรํวมมือกับทํานผู๎บริหารและคณะครู
ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตลอดจนเป็นตัวชํวยที่สาคัญที่ชํวยให๎การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่ได๎
มาตรฐานเป็นไปได๎อยํางรวดเร็ว
(๔) พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ชุมชน เป็นพื้นฐานที่สาคัญ เพราะเป็นทั้งต๎นแบบและสิ่งแวดล๎ อมที่สาคัญ
ของนักเรียน ตลอดจนเป็นกองหนุน ที่ดีของผู๎บริหารและคณะครู โรงเรียนที่มีกลุํมคนเหลํานี้ที่มีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ของพวกเขาในการหลํอหลอมลูกหลานให๎เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม
และให๎ความรํวมมือในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมลูกหลานของตัวเองก็จะชํวยให๎โรงเรียนได๎มาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรมด๎านนักเรียนดีโดยไมํยากนัก
(๕) ความสามัคคี ร่วมคิดร่วมทา ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ความเสียสละ การมีศรัทธาและ
ความมุํงมั่นตั้งใจในเรื่องนี้เป็นที่ตั้งของทั้งผู๎บริหารและครู รวมทั้งการมีจิตวิญญาณความเป็นครู ตระหนัก
ในบทบาทและหน๎าที่ของตนเองในการอบรมบํมเพาะความดีความงามให๎กับนักเรียนโดยการเป็นแบบอยําง
ที่ดี นับวําเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนไปสูํโรงเรียนมาตรฐานคุณธรรมได๎
(๖) การใช้กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิต (เช้าจรดเย็น) และการบูรณาการไปกับกิจกรรมอื่น ๆ ของ
โรงเรียนอยํางผสมกลมกลื น รวมทั้งการสอนสอดแทรกในรายวิช าตําง ๆ อยํางสม่าเสมอ กระตุ๎นซ้าๆ
ย้าบํอย ๆ จะชํวยให๎สามารถพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนได๎ดีกวําการใช๎กิจกรรมหรือโครงการที่
จัดเป็นครั้งคราวเทํานั้น เพราะนักเรียนจะเกิดการเรียนรู๎โดยการซึมซับ (Assimilation) และปฏิบัติจน
เปลี่ยนเป็นนิสัยนั่นเอง นอกจากนี้การใช๎กิจกรรมที่หลากหลายและสร๎างสรรค์จะทาให๎การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนประสบความสาเร็จได๎มากกวําการใช๎กิจกรรมเพียงไมํกี่กิจกรรมเทํานั้น เพราะนักเรียนมี
ความแตกตํางกัน พื้นฐาน/ภูมิหลังก็แตกตํางกัน การใช๎กิจกรรมที่หลากหลายจะชํวยตอบสนองการเรียนรู๎
และการพัฒนาของนักเรียนที่แตกตํางกันนั่นเอง
(๗) โครงงานคุณธรรม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลาย ๆ โรงเรียนใช๎พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ได๎ดี เพราะนักเรียนได๎รํวมกันคิด รํวมกันลงมือทา โดยมีครูเป็นผู๎กระตุ๎นความคิดและเป็นที่ปรึกษาของ
นักเรียน นักเรียนได๎เรียนรู๎ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง มีการค๎นพบความรู๎ ความดี
ความงามด๎วยตัวของพวกเขาเอง จึงเป็นการเรียนรู๎ที่มีความหมายและให๎ประสบการณ์ที่ดีกับ นักเรียน
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โครงงานคุณธรรมจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะชํวยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการทางานรํวมกันให๎
นั กเรี ย นได๎ดี น าไปสูํ การแก๎ปั ญหาพฤติกรรมเชิงลบของตัว นักเรียนเองและของนักเรียนคนอื่น ๆ ใน
โรงเรียน รวมทั้งความดีที่นักเรียนต๎องการจะทา จึงเป็นการระเบิด (ความดี) จากตัวนักเรียนเองและ
ห๎องเรียนของพวกเขาสูํความดีทั้งโรงเรียนในที่สุด
(๘) การใช้กระบวนการดาเนินงานที่ดี สาหรับผู๎บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ใช๎วงจรคุณภาพ
PDCA ในการพัฒนางาน และใช๎หลัก SMART planning (รู๎เหตุ รู๎ปัญหา รู๎วิธีแก๎) สาหรับการทางาน
รวมทั้งใช๎กระบวนการบริหารงานด๎วยหลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (WSA) การทางานเชิงบูรณาการ
ตลอดจนมีการประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ ทั้งกํอน ระหวําง และหลังในการทางาน (CIPP
Mode) รวมไปถึงมีการนิเทศ กากับ ติดตาม สํงเสริม สนับสนุน สร๎างขวัญกาลังใจให๎แกํผู๎ปฏิบัติทั้งใน
สํวนของครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ก็จะชํวยให๎การพัฒนาโรงเรียนไปสูํโรงเรียนคุณธรรมที่
ได๎มาตรฐานได๎เป็นอยํางดี
(๙) ความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่าย โรงเรียนที่ได๎รับความรํวมมือจากองค์กรหรือภาคี
เครือขําย หนํวยงานต๎นสังกัด และผู๎ปกครอง/ชุมชนเป็นอยํางดี นับวําเป็นปัจจัยที่สาคัญที่จะชํวยให๎
โรงเรียนพัฒนาไปสูํความสาเร็จของการเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่ได๎มาตรฐานอีกปัจจัยหนึ่ง
(๑๐) ทุนทางสังคมที่ดี สาหรับโรงเรียนที่มีผู๎บริหารที่ดี ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ดี พํอแมํ/ผู๎ปกครอง/ชุมชน และสิ่งแวดล๎อม/สังคมรอบ ๆ ตัวนักเรียนดี รวมทั้งความรู๎และประสบการณ์
ในการดาเนินงานด๎านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน/โรงเรียนคุณธรรม ยํอมเป็นทุนทางสังคมที่ดีใน
การพัฒนาโรงเรียนให๎เป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณธรรมได๎ไมํยากนัก
(๑๑) ขนาด และที่ตั้งของโรงเรียน รวมทั้งชํวงวัย และจานวนนักเรียนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สํงผล
ตํอ ความส าเร็ จ และความล๎ ม เหลวของการพั ฒ นาโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมให๎ ไ ด๎ มาตรฐานเชํ น กั น กลํ า วคื อ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มี พื้ น ที่ แ ละจ านวนนั ก เรี ย นไมํ ม ากนั ก เชํ น โรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษาขนาดเล็กยํอมสามารถดูแลนักเรียนได๎ทั่วถึงกวําโรงเรียนขนาดใหญํ ชํวยแก๎ปัญหาพฤติกรรม
เชิงลบและบํมเพาะความดีความงามได๎งํายกวําด๎วย ทานองเดียวกัน โรงเรียนที่มีขนาดใหญํ มีนักเรีย น
จานวนมาก ซึ่งสํวนใหญํแล๎วจะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยูํในเขตเมืองที่มีสิ่งแวดล๎อมเต็มไปด๎วย
แหลํงอบายมุข สถานบันเทิง และสิ่งลํอใจมากมาย กอปรกับนักเรียนอยูํในชํวงวัยรุํน จึงมีพฤติกรรมเสี่ยง
มากกวําเด็กเล็กหรือกลุํมที่โรงเรียนและบ๎านตั้งอยูํในที่ หํางไกลจากตัวเมือง เป็นผลให๎การอบรมบํมเพาะ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษากระทาได๎ยากกวํานักเรียนในระดับประถมศึกษา
(๑๒) การนิเทศ ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม เสริมพลัง และสร๎างขวัญกาลังใจแกํผู๎บริหาร
โรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนเป็นระยะ ๆ อยํางตํอเนื่องโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ
และนักวิช าการจากศูนย์คุณธรรม นั บวําเป็นปัจจัยสาคัญที่สํงผลตํอการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให๎ได๎
มาตรฐานที่ไมํอาจละเลยได๎ เพราะจัดวําเป็นกลไกสาคัญที่ทาให๎กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน/โรงเรียนคุณธรรมเกิดขึ้ นและคงอยูํตลอดเวลา ซึ่งนับวําเป็นจุดเดํนของกระบวนการ
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ทางานฝุายเครือขํายของศูนย์คุณธรรมทีเดียว ในทางตรงกันข๎ามถ๎าขาดกระบวนการด๎านนี้ไมํวําจะเป็น
โครงการใด ๆ ของหนํวยงานใดก็ตามยํอมเกิดความล๎มเหลวตามมาในที่สุด เปรียบเสมือนการลงทุนที่สูญ
เปลําดังที่หลาย ๆ หนํวยงานกระทากันอยูํเป็นประจา เชํน จัดอบรมแล๎วก็ไมํมีการนิเทศ กากับ ติดตาม
เสริมหนุน และประเมินผลแตํอยํางใด จึงไมํเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามมานั่นเอง

ประพฤติปฏิบัติดี
และเป็นแบบอยํางที่ดี

ผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา

มีความรักในวิชาชีพ
และเป็นแบบอยํางที่ดี

นักเรียน

ดี

เป็นเด็กดี
และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

สภาพแวดล้อม
สะอาด นําอยูํ ปลอดภัย
และเอื้อตํอการเรียนรู๎

การมีส่วนร่วม

บุคลากรมีสํวนรํวมทั้งในโรงเรียน
และชุมชน

แผนงานส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

มีกิจรรมที่เป็นวิถี
และกิจกรรมสํงเสริมคุณธรรม

ภาพแสดงผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน

26

ตัวอย่าง ตารางมาตรฐาน ๖ ด้าน และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรม ๔ ประการ
คุณธรรมเป้าหมาย
/ มาตรฐาน
พอเพียง

วินัย

สุจริต

จิตอาสา

การมีส่วนร่วม

ผู้บริหาร
- มีการบริหารจัดที่เกิด
ประโยชน์คุ๎มคํา เชํน มี
แผนการใช๎จํายเงินที่
สอดคล๎องกับแผนงาน
- เสียสละ
- ตรงตํอเวลา
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ราชการ

- มีการบริหารงานที่มีธรรมา
ภิบาล โปรํงใส ตรวจสอบได๎

พฤติกรรมกิจกรรมที่พึ่งประสงค์
ครู และบุคลากร
นักเรียน
ทางการศึกษา
- ประหยัดทรัพยากรของ
- ประหยัดอดออม
โรงเรียน
ออมเงิน ออมบุญ หยอด
- เสียสละ แบํงปันตํอนักเรียน กระปุกวันละ ๑ บาท
และเพื่อนรํวมงาน
- ตรงตํอเวลา
- แตํงกายถูกระเบียบของ
โรงเรียน
- ประฎิบัติเป็นแบบอยํางที่ดี

- วินัยรองเท๎า/ การเข๎าแถว
- แตํงกายถูกระเบียบของ
โรงเรียน
- กิจกรรมหน๎าเสาธง
- ยิ้มไหว๎ ทักทาย มีสัมมา
คารวะ
- ไมํเอาเวลาราชการไปทา
- ของหายได๎คืน
เรื่องสํวนตัว
- ไมํโกหก ไมํลักขโมย
- ไมํเอาเปรียบนักเรียน เพื่อน - ไมํเลํนการพนัน
ครู และผู๎ปกครอง
- ไมํทะเลาะวิวาท
- ไมํพูดคาหยาบ
- สอนเด็กนักเรียนที่อํานไมํ
- มีน้าใจ เสียสละ ชํวยเหลือ
ออก เขียนไมํได๎ นอกเวลา
ผู๎อื่นโดยไมํหวังสิ่งตอบแทน
เรียน
- มีน้าใจ เสียสละ ชํวยเหลือ
โรงเรียน และเพื่อนรํวมงาน

- เป็นผู๎นาทากิจกรรมรํวมกับ
ชุมชน
- ให๎โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ทางวิชาการของชุมชน เชํน
ศูนย์เรียนรู๎ ศูนย์รับบริจาค
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ฯลฯ
- บุคลากรในโรงเรียนมีการบูรณาการแผนงานทุกภาคสํวน เชํน โครงการโรงเรียนวิถีพุธ
โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนสุจริต ฯลฯ
- สํงเสริม สนับสนุนที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนตามความเหมาะสมจากผู๎ปกครองหรือ
ชุมชน เชํน ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา
- สํงเสริม สนับสนุนที่สํงผลตํอการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนตามความเหมาะสมจากองค์กรภายนอก
อื่น ๆ เชํน กิจกรรมสานสัมพันธ์ รํวมกับชุมชน หนํวยงานอื่นๆ การยกยํอง เชิดชู การให๎รางวัล
ตํางๆ
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คุณธรรมเป้าหมาย
/ มาตรฐาน
สภาพแวดล้อม

แผนส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม

พฤติกรรมกิจกรรมที่พึ่งประสงค์
ผู้บริหาร
ครู และบุคลากร
นักเรียน
ทางการศึกษา
- สะอาด นําอยูํ รํมรื่น ปลอดภัย และเอื้อตํอการเรียนรู๎
- Zoning รับผิดชอบ
- ปูาย สื่อการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม
- กิจกรรมที่สํงเสริมคุณธรรมในโรงเรียน อาทิ กิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจาวันของโรงเรียน
ได๎แกํ กิจกรรมหน๎าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมประจาสัปดาห์/ประจาเดือน
กิจกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือ
- กิจกรรมที่สํงเสริมคุณธรรมเป็นประจา โดยสอดคล๎องกับบริบท หรือ วิถีชีวิต
วิถีปฏิบัติของนักเรียน
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บุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาด๎านคุณธรรมมากขึ้น

เด็กและเยาวชนมีทักษะการใช๎
ชีวิตที่ดีทั้งโรงเรียนและบ๎าน
โรงเรียนได๎รับการพัฒนาเป็น
ต๎นแบบและแหลํงเรียนรู๎
“โรงเรียนคุณธรรม”

ผู๎บริหาร ครู นักเรียน มีปัญหา
พฤติกรรมไมํพึงประสงค์ลดลง

ผลการเปลี่ยนแปลง

ผลพลอยได้จากการพัฒนา
โรงเรียนได๎รับการยอมรับ เชื่อถือจาก
ผู๎ปกครอง หนํวยงานภายนอก

โรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
มาจากวินัยและความรับผิดชอบสูงขึ้น

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีตํอองค์กร

ภาพแสดงผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่ได้มาตรฐาน
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ส่วนที่ ๔
ภาคผนวก และกรณีศึกษา

30

กรณีศึกษามาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมแบบผสมผสาน
จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมของผู๎ บ ริ ห าร คณะครู และนั ก เรี ย น ประกอบกั บ การสอบถาม
การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุํมยํอยกับทั้งบุคลากรในโรงเรียนผู๎ปกครอง สมาชิกในชุมชน และผู๎ที่มี
สํวนเกี่ยวข๎อง รวมทั้งการเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน เอกสาร/รํองรอยการปฏิบัติงาน ผนวกกับการ
ติดตามผลงานของโรงเรียนผํานทางโซเชียลมีเดีย (Social media) อยํางหลากหลาย พบวํา โรงเรียน
เครือขํายของศูนย์คุณธรรมทั้ง ๓ ภูมิภาค มีการนากรอบมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมทั้ง ๖ ด๎าน ได๎แกํ (๑)
มาตรฐานด๎านผู๎บริหาร (๒) มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษา (๓) มาตรฐานด๎านนักเรียน (๔)
มาตรฐานด๎านสภาพแวดล๎อม (๕) มาตรฐานด๎านกระบวนการมีสํวนรํวม และ (๖) มาตรฐานด๎านกิจกรรม
ที่สํงเสริมคุณธรรม ซึ่งกรอบมาตรฐานทั้ง ๖ ด๎าน ที่เป็นองค์ประกอบของโรงเรียนคุณธรรมที่ได๎มาจาก
กระบวนการระดมความคิดของตัวแทนผู๎บริหาร และครูโ รงเรียนเครือขําย ทั้ง ๓ ภูมิภ าค จานวน ๙๐
โรงเรียน
โรงเรียนเครือขํายของศูนย์คุณธรรมได๎นากรอบมาตรฐานไปเป็นแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียน พบวํา
โรงเรียนเครือขํายของศูนย์คุณธรรมแตํละแหํงมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น บางโรงเรียนมีผลการพัฒนา
ไปเป็นโรงเรียนคุณธรรมที่ได๎มาตรฐานครบทั้ง ๖ ด๎าน อาทิ โรงเรียนบ๎านนาคาน๎อย ๒ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
โรงเรียนบ๎านหนองใหญํ อ. สนามชัยเจต และโรงเรียนสียัดพัฒนา อ.ทําตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา โรงเรียน
บ๎านทุํงยางงาม อ.ห๎ วยยอด และโรงเรียนบ๎านชํองลม อ.วังวิเศษ จ. ตรัง เป็นต๎น และยังมีโรงเรียน
เครือขํายของศูนย์คุณธรรมบางแหํงที่มีมาตรฐานดีในด๎านตําง ๆ ที่แตกตํ างกันไปบางโรงเรียนมีผู๎บริหารดี
บางโรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาดี บางโรงเรียนมีนักเรียนดี สภาพแวดล๎อมดี และมีกิจกรรมที่
สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยภาพรวมยังไมํครบกรอบมาตรฐานทั้ง ๖ ด๎าน ของโรงเรียนคุณธรรม
ที่ได๎มาตรฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมี ปัจจัยที่นาไปสูํความสาเร็จของการพัฒนาไปสูํโรงเรียนคุณธรรมที่ได๎
มาตรฐานแตกตํางกัน สาหรับโรงเรียนที่ได๎มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมในด๎านตําง ๆ นั้น สามารถยกตัวอยําง
ได๎ดังนี้
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ลงพื้นที่เก็บข๎อมูล
สังเกต/สอบถาม/สัมภาษณ์/ฯลฯ

ด้านผู้บริหาร สาหรับโรงเรียนเครือขํายของศูนย์คุณธรรมที่รํวมทดลองใช๎ กรอบมาตรฐานโรงเรียน
คุณธรรมทั้ง ๖ ด๎าน เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มีโรงเรียนที่มีผู๎บริหารดีและได๎มาตรฐาน
ได๎แกํ ผอ.วิเชียร บุญมาก โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร อ. น้าเกลี้ยง จ. ศรีสะเกษ เป็นผู๎บริหารที่เป็น
ตัวอยํางที่ดีให๎กับทั้งครูและนักเรียน แตํงกายสุภาพเรียบร๎อย มีเมตตาตํอนักเรียน ไมํทิ้งโรงเรียนไปรับงาน
จากหนํ วยงานภายนอก มาโรงเรี ย นและพบปะครูและบุคลากรทางการศึ กษาและนั กเรียนเป็นประจ า
ให๎ความสาคัญกับการพัฒนานักเรียนโดยเฉพาะการสร๎างนักเรียนให๎เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ผอ.มนทิพย์
ทรงกิตติพิศาล โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ. ตรัง เป็นผู๎บริหารที่มีความรู๎และประสบการณ์ในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเป็นอยํางดี รักและเมตตาลูกศิษย์ มีแนวคิดในการพัฒนานักเรียนให๎มีทั้งความรู๎
และคุณธรรมควบคูํกันไป แตํเดิมนั้นโรงเรียนวิเชียรมาตุมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวําและมี
ชื่อเสียงในด๎านนี้ จากแนวคิด ความรู๎ คูํคุณธรรม สูํนโยบายและสูํการปฏิบัติใช๎กระบวนการมีสํวนรํวมโดย
เชิญครูที่มีประสบการณ์ในการทางานด๎านนี้มาเป็นครูแกนนาในการดาเนินงาน รับฟังความคิดเห็นของทั้งครู
และนักเรียน โดยเฉพาะอยํางยิ่งนักเรียน เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎คิดโครงการที่สนใจจะดาเนินการและคิด
อยํางมีเหตุผล ก็มีการสํงเสริม สนับสนุน และทาเป็นแบบอยํางทาให๎เป็นที่รักของนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาส ที่มีผู๎บริหารดีคือ ผอ.เฉลียว เถื่อนเภา โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ. สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี เป็นผู๎บริหารที่สุภาพเรียบร๎อย เป็นตัวอยํางที่ดีให๎กับทั้งครู นักเรียน และผู๎ปกครอง รัก เมตตา
และชํ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นเสมอ มุํ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการท างาน มี จิ ต ใจดี ให๎ โ อกาสคนในการพั ฒ นาตนเอง
มีประสบการณ์ในการทางานด๎านการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมาแล๎ ว โรงเรียนบ๎านตะโกลํ างได๎รับการ
คัดเลือกเข๎าโครงการกองทุนการศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่๙ ทั้งผู๎บริหารและครู
บางสํวนที่ยงั ไมํย๎ายออกไปเคยได๎รับการอบรมกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและศึกษาดูงาน
ทั้งในและตํางประเทศมาบ๎างแล๎ว ด๎วยเหตุที่วํานักเรียนของโรงเรียนบ๎านตะโกลํางนั้นสํวนใหญํเป็นนักเรียน
ชนเผํากะเหรี่ยง มีภาษา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมการดารงชีวิตที่บ๎านและโรงเรียนไมํคํอยเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ดังนั้น จึงคํอนข๎างเป็นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนานักเรียน เชํน ปัญหาการสื่อสาร (ภาษาในการ
สื่อสาร) วิถีปฏิบัติที่ บ๎านและที่โรงเรียนแตกตํางกัน ฯลฯ นักเรียนจึงติดนิสัยจากที่บ๎านมาใช๎ที่โรงเรียน
โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ทาให๎ชํวงแรกๆ ของการพัฒนาคํอนข๎างมีอุปสรรคอยํางมาก เชํน การรักษาความ
สะอาด วินัย และความรับผิดชอบ ฯลฯ จานวนนักเรียนคํอนข๎างมากตั้งแตํระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่๓
พื้นที่โรงเรียนกว๎างขวาง ครูก็บรรจุใหมํ (ภาษาครูกับภาษาของนักเรียนคนละภาษากัน จึงเข๎าใจไมํ ตรงกัน)
อัตราการย๎ายของครู สูง จ านวนครู ไมํเพียงพอ ฯลฯ ขณะที่ โรงเรียนทางภาคอีสาน ผอ. ปัจจัย บ่งเทพ
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โรงเรียนบ้านกาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ. อุบลราชธานี เป็นผู๎บริหารโรงเรียนที่ดีอีกทํานหนึ่ง กลํ าวคือ ทํานมี
ความมุํงมั่นและมานะพยายามที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเป็นอยํางมาก และปฏิบัติดีเป็นตัวอยําง
แกํทั้งครู และนั กเรี ยน ถึงแม๎วํ าจะมีครู แกนนามี น๎อยเป็นกองกาลั งหลั กที่ส าคัญ มีความพยายามสร๎าง
กระบวนการอบรมบํมเพาะนักเรียนทุกระดับชั้น แตํยังไมํเกิดประสิทธิผลมากนัก จึงควรมีการพัฒนาครูทั้ง
โรงเรียนให๎มีความรู๎ความเข๎าใจที่ตรงกัน และใช๎กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตด๎วยความหลากหลายในการอบรมบํม
เพาะนั กเรี ย น โดยเฉพาะนั กเรี ยนรุํ นพี่ชั้นมั ธยมศึ กษาปี ที่ ๑-๓ เชํน กิจกรรมพี่สอนน๎อง เป็นต๎ น และ
โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ผอ.พเยาว์ วงศ์สาโรจน์ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย และ ผอ.ลาวัลย์ จีนทอง
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ทั้ง ๒ ทําน มีทั้งความรู๎และประสบการณ์การ
ทางานด๎านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนและโรงเรียนคุณธรรมมาหลายปี เนื่องจากโรงเรียนบ๎าน
ห๎วยหวายและโรงเรียนบ๎านหนองสาหรําย ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ดังนั้น ผู๎บริหารและครูทั้งโรงเรียนจึงผํานกระบวนการอบรม
และศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบด๎านคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและตํางประเทศ รวมทั้งเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎มากมาย ประกอบกับความมุํงมั่นตั้งใจ และการเอาใจใสํ ทางานเชิงระบบ นิเทศ กากับ ติดตาม
และสนับสนุนการพัฒนานักเรียนของครูในโรงเรียนเป็นอยํางดี บริหารโดยใช๎การมีสํวนรํวม ทั้งรํวมคิดและ
รํวมทา ผนวกกับการประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอยํ างที่ดี สํงผลให๎โรงเรียน ทั้ง ๒ พัฒนาไปสูํการเป็นโรงเรียน
คุณธรรมได๎ดี นอกจากนี้ยังพบ ผอ. ทีค่ ือ ผอ. พิสิทธ์ สุขสาลี โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ อ.ลาดบัวหลวง
จ. อยุธยา เป็นผู๎บริหารโรงเรียนมุสลิมที่มีนักเรียนจานวนมากตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล ๑- ม. ๓ ทุํมเท เสียสละ
บริหารโรงเรียนโดยใช๎ปัญหาเป็นฐาน เปิดโอกาสและให๎ความสาคัญกับความคิดของเพื่อนรํวมงานเสมอ เป็น
ตัวอยํางที่ดี มุํงมั่นตั้งใจที่จะสร๎างนักเรียนทีดีสูํสังคมทํามกลางความยากลาบาก เพราะโรงเรียนตั้งอยูํใน
พื้นที่ที่มีการแพรํกระจายของยาเสพติด (ยาบ๎า) เป็นจานวนมาก นักเรียนจึงมีพฤติกรรมเสี่ยงตํอการติดยา
เสพติดอยํางมาก ผอ. และคณะครูของโรงเรียนก็มีความเสี่ยงตํอชีวิต เนื่องจากชํวยกันรณรงค์ตํอต๎านยาเสพ
ติดทั้งในโรงเรียนและชุมชนของนักเรียน มีครูแกนนาที่ดี สอนที่โรงเรียนนี้มานานและมีบ๎านเรือนอยูํในชุมชน
ด๎วย ตลอดจนทํานเองและคณะครูอีกหลายทํานในโรงเรียนก็เป็นคนมุสลิมเชํนเดียวกับนักเรียน ดังนั้น ด๎วย
การนับถือศาสนาเดียวกัน วิถีชีวิต และวิถีปฏิบัติ ที่คล๎ายกับนักเรียน จึงสื่อสารกันด๎วยความรักและความ
เข๎าใจ ผอ. พิสิ ทธ์ สุ ขสาลี จึ งเป็ นตัวอยํางของผู๎ บริหารโรงเรียนที่ดีคนหนึ่ง รวมไปถึงทําน ผอ.บัญชา
ประเสริฐสุข โรงเรียนบ้านโคกไพล อ.ตาพระยา จ. สระแก้ว เป็นผู๎บริหารโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดทา
การเรียนการสอนตั้งแตํระดับชั้นอนุบาล ๑- ม.๓ นักเรียนสํวนใหญํก็เป็นลูกหลานของผู๎ปกครองที่ประกอบ
อาชีพทาไรํ ทานาและรับจ๎ างทั่วไป เป็นคนสุ ภาพเรียบร๎อย ยิ้มแย๎มแจํมใส มาโรงเรียนแตํเช๎าตรูํ รอรับ
นักเรียนบริเวณหน๎าประตูโรงเรียนและพบปะผู๎ปกครองเป็นประจา รวมทั้งรํวมกิจกรรมหน๎าเสาธงและอบรม
บํมเพาะนักเรียนยามเช๎าเสมอ ๆ เป็นตัวอยํางที่ดีให๎กับคณะครูของโรงเรียนได๎เป็นอยํางดี มีความมุํงมั่นตั้งใจ
ในการทางาน ให๎การสนับสนุนการทางานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและดึงพลังรํวมจาก
ผู๎รํวมงานได๎ดี จึง
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ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาถือวําเป็นกลไกหรือฟันเฟือง
ที่สาคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของแตํละโรงเรียน และโรงเรียน
เครือขํายของศูนย์คุณธรรมที่ได๎มีการนากรอบมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมไปทดลองใช๎นั้น มีบางโรงเรียนที่
มีคณะครูและบุคลากรที่เข๎มแข็งและเป็นกองกาลังสาคัญของทํานผู๎บริหารโรงเรียนที่มีภารกิจหลายประการ
ทาให๎ไมํคํอยมีเวลาที่จะอยูํบริหารโรงเรียน แตํคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเหลํานี้ก็
รํวมมือรํวมใจกันทาหน๎าที่ของครูผู๎ให๎ความรู๎และอบรมบํมเพาะความดีความงามให๎กับนักเรียนในโรงเรียน
ของตนเองได๎อยํางดียิ่ง อาทิ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่างิ้ว ตชด. อุปถัมภ์ อ.ห้วย
ยอด จ.ตรัง คณะครูของโรงเรียนทํางิ้วฯ จัดอยูํในกลุํมที่เรียกวํา "กลุ่มขิงแก่" เป็นสํวนใหญํ ด๎วยชํวงวัยที่
ใกล๎เคียงกัน ชํวงอายุ ๕๐ กวําปี จานวนหลายคน กลุํ มครูเป็นขุมกาลังที่สาคัญของทํ านผู๎บริหารและเป็น
ตัว อยํ า งที่ ดีใ ห๎ กั บ ครู รุํ น น๎ อ ง ๆ ทั้ง ในด๎า นความเป็ นครูแ ละการทางานในวิ ช าชีพ ครูอี กด๎ ว ย โรงเ รีย น
เปรี ยบเสมือนบ๎ านที่อบอุํน ๆ ครูทุกคนอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ผู กพันปรองดอง รักกันเหมือนน๎อง
เหมือนพี่ โดยมีพี่คนโต พี่คนรอง พี่คนกลาง และน๎ อง ๆ ดังนั้น พี่ ๆ จึงดูแลน๎อง สํวนน๎อง ๆ ก็เคารพ
และเชื่อ ฟัง พี่ ๆ สํ ว นเพื่ อ นก็ ชํว ยเพื่อ น รั บประทานอาหารด๎ ว ยกัน (กิน ข๎า วหม๎ อเดีย วกั น) จึง ใช๎ ว ง
รับประทานอาหารกลางวันรํวมกันเป็นสถานที่ประชุมรํวมกันไปด๎วย มีปัญหาอะไรหรือมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรของโรงเรียน ครูทุกคนก็จะรับทราบและรํวมกันขับเคลื่อนได๎ดีทีเดียว คุณครูของโรงเรียนนี้ทั้งสุภาพ
เรียบร๎อย และเป็นตัวอยํางที่ดีให๎กับนักเรียนจริง ๆ ด๎วยชํวงอายุ/ชํวงวัยทํานจึงเปรียบเสมือนพํอแมํและ
ปูุยําตายายของนักเรียน ดังนั้น ทํานจึงรักและเมตตาลูกศิษย์ เป็นผลให๎นักเรี ยนมีพฤติกรรมที่ดี ไมํวําจะ
เป็นด๎านวินัย ความรับผิดชอบในหน๎าที่ และการมีจิตอาสา สํงผลให๎ห๎องเรียนสะอาด อาคารเรียนสะอาด
อาณาบริเวณตําง ๆ ของโรงเรียนสะอาดแม๎ในชํวงวันเสาร์อาทิตย์ก็ตาม โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี รํมรื่น
สวยงาม มีต๎น ไม๎ใหญํให๎ รํ มเงาดีมาก ซึ่งความส าเร็จของการอบรมบํมเพาะนักเรียนได๎ดีของคณะครู
โรงเรี ยนบ๎านทํางิ้วก็เนื่องมาจากครู ทุกคนของโรงเรียนได๎เข๎ามารํวมอบรมกระบวนการพัฒ นาโรงเรียน
คุ ณ ธรรมรํ ว มกั บ ทํ า นผู๎ บ ริ ห ารและเพื่ อ นครู อี ก หลายโรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตรัง เขต ๒ รํวมกันจัดขึ้นในชํวงปิดภาคเรียนนับวําครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ทํางิ้ว ฯ เป็นตัวอยํางที่ดีมากและจัดวําได๎มาตรฐานด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม มาทางภาคอีสานโรงเรียนที่นับวํามีศักยภาพสูงในการทางาน ทาหน๎าที่ทั้งสอนหนังสือ
อบรมบํมเพาะคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และบริหารจัดการโครงการตําง ๆ จากหลากหลายหนํวยงานที่
เข๎ามาในโรงเรียนนั่นคือโรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี ผู๎บริหาร
โรงเรียนไมํคํอยมีเวลาเข๎ามาทางานในโรงเรียนมากนัก เนื่องจากทํานเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถหลาย
ด๎าน จึงได๎รับเชิญให๎เป็นคณะทางานของหนํวยงานต๎นสังกัด แตํไมํต๎องหํวงเพราะครูแกนนาและกองกาลังที่
มีอยูํปฏิบัติหน๎าที่ได๎ดีมาก โดยเฉพาะครูอัตราจ๎างหลายคนนั้ นถือเป็นกลจักรสาคัญ โรงเรียนชุมชนบ้าน
แก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นโรงเรียนขยายโอกาสอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีคณะครูที่เข๎มแข็ งและ
แกรํงกล๎า คณะครูโรงเรียนมีความสามัคคี ชํวยกันทางานโดยมีนักเรียนเป็นเปูาหมายของการพัฒนา และ
ศรัทธาอันแรงกล๎าตํอพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงรํวมมือรํวมใจกันที่จะสร๎างคนดีสูํสังคม
(โรงเรียนได๎รับการคัดเลือกให๎เข๎ารํวมเป็น โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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ของในหลวงรัชกาลที่ ๙) และถึงแม๎วําทํานผู๎บริ หารโรงเรียนจะไมํอยูํในโรงเรียน เนื่องจากทํานมีความรู๎
ความสามารถ มีภารกิจเป็นวิทยากร และพิธีกร ฯลฯ จากหนํวยงานต๎นสังกัดและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
คณะครูของโรงเรียนชุมชนบ๎านแกํงเสือเต๎นยังมีความรับผิดชอบตํอการทางานสูง มีขวัญและกาลังใจ เป็น
เพราะมีความรู๎และประสบการณ์ในการทางานด๎านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมายาวนาน ทั้งผู๎บริหาร
และคณะครู นั้ น ผํ านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติ การด๎า นการพั ฒ นาคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรียนและ
โรงเรียนคุณธรรมมาแล๎วเชํนเดียวกับ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เข๎ารํวมเป็น
เครือขํายกับศูนย์คุณธรรมมาโดยตลอด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจึงมีความรู๎และ
ประสบการณ์ในเรื่องนี้และปฏิบัติได๎ดีอยํางตํอเนื่อง
โรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัน จ.ตรัง มีครูแกนนาที่มีประสบการณ์ในด๎านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนมาหลายปี และมีคณะทางานจานวนมากพอสมควร ทาให๎ มีกิจกรรมหลากหลายมา
รองรับนักเรียนจานวนมากในโรงเรียน สาหรับโรงเรียนขนาดใหญํที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน
มาก ถ๎าขาดนโยบายจากทํานผู๎บริหารโรงเรียนและการสื่อสารเชิงลึก และกระบวนการอบรมพัฒนาครูใน
ด๎านนี้ก็จะทาให๎ยากตํอการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
ผู้ก่อการดี
กองกาลังจิตอาสา

โครงงานคุณธรรม
เด็กคิด เด็กทา เด็กนาเสนอ

ด้านนักเรียน นักเรียนถือวําเป็นผลผลิตที่สาคัญที่เกิดจากกระบวนการบํมเพาะของคณะครูใน
โรงเรียนนั้น ๆ ซึ่งถ๎าโรงเรียนใดผู๎บริหารและคณะครูไมํมุํงมั่น ไมํเอาจริงเอาจังในด๎านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนก็ยากที่จะได๎ผลผลิตที่ดีตามมานั่นเอง สาหรับโรงเรียนขนาดใหญํ เชํน โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาการขับเคลื่อนคํอนข๎างช๎าและคํอนข๎างยาก อาจเป็นเพราะการดูแลไมํทั่วถึง จานวนนักเรียน
มาก เป็นชํวงวัยรุํน พื้นที่โรงเรียนกว๎างขวางและเปูาหมายของการจัดการศึกษามุํงเน๎นไปที่ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นและการสอบแขํงขันเป็น สํ วนใหญํ ดังนั้น ตัว อยํางของนักเรียนที่ดีนั้นสํ ว นใหญํจะเป็น
นักเรียนแกนนามากกวํานักเรียนทั้งโรงเรียน เชํน สภานักเรียน/คณะกรรมการนั กเรียน/กลุํมนักเรียนจิต
อาสา ซึ่งนักเรียนกลุํมนี้จัดได๎วําเป็น "ผู้ก่อการดี" ของโรงเรียนเป็นกองกาลังจิตอาสา/กองหนุนจิตอาสา
ของผู๎บริหารและคุณครู เชํน นักเรียนแกนนาของโรงเรียนกันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง นักเรียน
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แกนนาของโรงเรียนนี้มีจานวนมากเมื่อเปรียบเที ยบกับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญํ
มีหลากหลายกลุํม และหลากหลายกิจกรรม ได๎แกํ กลุํมสภานักเรียน กลุํมต๎นกล๎าอันดามัน กลุํมลูกทุํง
อันดามัน และกลุํม To Be Number One เป็นต๎น ขณะที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ.ตรัง มีกลุํม
นักเรียนแกนนาโดยเฉพาะกลุํมสภานักเรียนนั้นนับวําเป็นกลุํมแกนนาที่มีความสามารถสูง สามารถคิดและ
เขียนโครงการได๎ รวมทั้งสามารถนาเสนอตํอทํานผู๎บริหารโรงเรียนได๎ และเป็นโครงการที่ดีดึงพลังรํวมจาก
เพื่อนพี่น๎ อ งในโรงเรี ย นมารํ ว มโครงการได๎ดี ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ยั งมี กิจกรรมอื่ น ๆ อีก ที่ส ามารถ
สอดแทรกคุณธรรมนักเรียนได๎ เชํน กลุํมละครคุณธรรม กลุํมชุมนุมนาฏศิลป์ กิจกรรมสานสัมพันธ์
พฤกษา ฯลฯ
ข๎อคิดที่สาคัญสาหรับทํานผู๎บริหารและคณะครูทั้ง ๒ โรงเรียนนี้คือครูที่ปรึกษากิจกรรมหรือ
โครงการนั้น ๆ ต๎องชวนนักเรียนคิดตํอภายหลังปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให๎นักเรียน "ตกผลึกทางความคิด "
ด๎วยกระบวนการ AAR (After Action Review) เชํน นักเรียนได๎ความรู๎อะไรจากกิจกรรมนั้น ๆ
นักเรียนเกิดทักษะอะไรจากกิจกรรมนั้น ๆ และที่สาคัญสาหรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนก็
คือนักเรียนเกิดคุณธรรม/ความดีความงามอะไรจากกิจกรรมนั้น ๆ และควรรณรงค์หรือมีกิจกรรมรองรับ
อยํางหลากหลาย เพราะมีนักเรียนในโรงเรียนจานวนมาก โดยเปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎คิดกิจกรรมที่พวก
เขาอยากจะทากันเอง จะทาให๎พวกเขาเกิดแรงจูงใจมากกวํากิจกรรมที่เกิดจากที่ครูคิดให๎ (พวกเขาโต
แล๎ว คิดเองได๎) เชํน กิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โครงงานคุณธรรม
ตําง ๆ (เด็กคิด เด็กทา เด็กนาเสนอ)ฯลฯ เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดและการทางานรํวมกัน รวมทั้ง
เรียนรู๎ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติ จะชํวยให๎พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนได๎ทั้งโรงเรียน
ไมํใชํเฉพาะกลุํ ม เทํานั้ น ตลอดจนจะทาให๎ มีความหลากหลายของกิจกรรมตามมาอีกด๎ว ย ส าหรั บ
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก เชํน โรงเรียนระดับประถมศึกษานั้น ผู๎บริหารและคณะครูนับวําเป็นปัจจัยที่
สาคัญที่จะสํงผลให๎นักเรียนเป็นคนดี เพราะพวกเขาเปรียบเสมือน "ไม้อ่อนที่ยังดัดง่ายอยู่" แตํถ๎าครู
ขาดองค์ความรู๎ในการอบรมบํมเพาะหรือการฝึกปฏิบัติของนักเรียน เชํน ขาดความรู๎อยํางลุํม ลึกเกี่ยวกับ
วิธีการสอนแบบโครงงาน รวมทั้งไมํเป็นตัวอยํางที่ดี ไมํมุํงมั่น ไมํตั้งใจ ไมํรํวมมือกัน ก็ยากที่จะเกิด
นักเรียนที่ดีได๎
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โรงเรียนท่างิ้ว ตชด. อุปถัมภ์
สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย

ด้านสภาพแวดล้อม โรงเรียนเครือขํายของศูนย์คุณธรรมที่ได๎มาตรฐานด๎านสิ่งแวดล๎อม กลําวคือ
สภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ตําง ๆ ไว๎อยําง
เรียบร๎อย ปลอดภัย ในสํวนของโต๏ะเรียน ห๎องเรียน อาคารเรียน ห๎องพักครู ห๎องสานักงาน รวมทั้ง
บริเวณหน๎าเสาธงที่ใช๎จัดกิจกรรมยามเช๎า สนามเด็กเลํน สนามกีฬา สวนหยํอม แปลงเกษตร โรง
อาหาร และห๎ อ งน้ าก็ มี ค วามสะอาด ไมํ พ บขยะเกลื่ อ นกลาด ตลอดจนมี สื่ อ /ปู า ยหลั ก ธรรม/
คาสอน/คติสอนใจติดรณรงค์สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอยูํในบริเวณตําง ๆ ของโรงเรียนอยําง
เห็ น ได๎ ชั ด มี ก ารซํ อ มบ ารุ ง ให๎ อ ยูํ ใ นสภาพดี แ ละยั ง ใช๎ ง านได๎ เป็ น ต๎ น ส าหรั บ มาตรฐานในด๎ า น
สภาพแวดล๎อมนั้น นอกจากจะมี โรงเรียนบ้านช่องลม อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โรงเรียนบ้านนาคาน้อย ๒
อ. เมือง จ.มุกดาหาร และโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ยังมีโรงเรียนที่จัดได๎
วําได๎มาตรฐานด๎านนี้หลายโรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนท่างิ้ว ตชด. อุปถัมภ์ อ. ห้วยยอด จ.ตรัง นอกจาก
จะมีความโดดเดํนในเรื่องของความสะอาดแล๎วยังมีเรื่องของความรํมรื่นสวยงามอีกด๎วย เพราะอาณา
บริเวณตําง ๆ ของโรงเรียนเต็มไปด๎วยต๎น ไม๎น๎อยใหญํทาให๎อากาศเย็นสบาย จึงเหมาะที่จะใช๎เป็นที่ นั่ง
พักผํอนหยํอนใจ นั่งเลํน นั่งทาการบ๎าน และใช๎เป็นห๎องเรียนธรรมชาติได๎อีกด๎วย
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กระบวนการมีส่วนร่วม
บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน

โรงเรียนบ้านนาคาน้อย 2
หลากหลายกิจกรรม
เสริมสร้างสัมพันธ์
บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน

ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรี ย นนั บ วํ า เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ น าไปสูํ การพั ฒ นาในทุก ๆ ด๎ า น ไมํ วํ า จะเป็น ด๎ า นการจั ด
การศึกษา การบริหารโรงเรียน และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สาหรับโรงเรียนที่มีความโดด
เดํนในมาตรฐานด๎านนี้ ได๎แกํ โรงเรียนบ้านนาคาน้อย ๒ อ. เมือง จ. มุกดาหาร ซึ่งผู๎บริหารและคณะครู
มักจะมีกิจกรรมรํวมกับชุมชนและองค์กรภายนอกเป็นประจา ไมํวําจะเป็นกิจกรรมการอนุรักษ์ปุาชุมชน
บ๎านนาคาน๎อย การรํวมกิจกรรมลงแขกดานาและเกี่ยวข๎าว และการทาบุญ ตักบาตรในวันส าคัญทาง
ศาสนารํวมกับชุมชน และยังมีการดึงองค์กรภายนอกเข๎ามารํวมสนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียนอีก
ด๎วย รวมไปถึงโรงเรียนบ้านแบง อ. เฝ้าไร่ จ. หนองคาย โรงเรียนบ๎านแบง นับวําที่ตั้งอยูํในทาเลที่ดีตั้งอยูํ
ใจกลางของหมูํบ๎าน มีหอประชุมและสนามกีฬาของโรงเรียนจึงเป็นศูนย์รวม/จุดนัดพบ/สถานที่จัดกิจกรรม
ตําง ๆ ของชุมชน โดยผู๎บริหารมีกลยุทธ์ที่สาคัญคือเปิดโอกาสให๎ชุมชนเข๎า มาใช๎สถานที่ในการจัดงานและ
กิจกรรมตําง ๆ โดยไมํเสียคําใช๎จํายใด ๆ ทาให๎เวลาที่โรงเรียนต๎องการขอความชํวยเหลือใด ๆ จากชุมชน
จึงมักจะได๎รับความรํวมมือจากชุมชนเป็นอยํางดีเชํนกัน ยิ่งไปกวํานั้นทางโรงเรียนบ๎านแบงยังได๎รับความ
อนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารสํวนตาบลเป็นประจา ความสัมพันธภาพระหวํางผู๎บริหารและคณะครู
กับผู๎ บริ หารองค์การบริห ารสํ วนตาบลและผู๎นาชุมชนนับวําอยูํในขั้นที่ดีมาก และอีกโรงเรียนหนึ่งที่ใช๎
กระบวนการมีสํวนรํว มในการบริหารจัดการโรงเรียนได๎ดี คือ โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา อ.กันตัง
จ.ตรัง ผู๎บริหารดึงพลังรํวมจากบุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม และยังได๎มีการประสาน
ความรํ ว มมือกับ สื่ อมวลชนในท๎องถิ่น ด๎ วยในการจัดหาทุนการศึกษามาชํวยนักเรียนที่ขาดแคลน และ
ประชาสัมพันธ์กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนตนเองและโรงเรียนเครือขําย
นับวําเป็นกลยุทธ์ที่ดี ทาให๎เกิดการเผยแพรํขยายผลโรงเรียนคุณธรรมได๎ในวงกว๎าง
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ด้ า นกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม มี โรงเรี ยนเครื อขํ ายของศู นย์คุ ณธรรมที่มี กิ จกรรมสํ งเสริ ม
คุณธรรมนั กเรี ย นดี ๆ หลายโรงเรี ย น ได๎ แกํ โรงเรี ยนมิ ตรภาพที่ ๓๑“วั ดทุ่งหวั ง” อ.เมื อง จ.ตรั ง
โรงเรียนนี้มีกิจกรรมด๎านเศรษฐกิจพอเพียงที่โดดเดํนเป็นเอกลักษณ์ มีแหลํง/ฐานการเรียนรู๎อยํางครบถ๎วน
สมบูรณ์อยูํภายในโรงเรียนของตนเอง คุณครูที่ดูแลกิจกรรมนี้ก็มีความรู๎และประสบการณ์ในกิจกรรมด๎าน
เศรษฐกิจพอเพียงมายาวนาน ซึ่งในแตํละฐานการเรียนรู๎นั้นไมํได๎มีไว๎สาหรับสาธิตหรือมีไว๎ให๎คนมาศึกษาดู
งานเทํานั้น แตํมีไว๎สาหรับให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎โดยการลงมือปฏิบัติจริง ดังนั้น นักเรียนจึงมีความรู๎จากการ
ปฏิบัติจริง (พุทธิพิสัย) เกิดทักษะระหวํางการลงมือปฏิบัติ (ทักษะพิสัย) และเกิดคุณธรรมจริยธรรม (จิต
พิสัย) ในระหวํางลงมือทาด๎วย รวมทั้งแตํละฐานการเรียนรู๎ยังเรียงร๎อยเชื่อมตํอกันดีกลําวคือผลผลิตหรือ
ของเสียจากฐานการเรียนรู๎หนึ่งจะถูกนาไปใช๎เป็นวัตถุดิบของอีกฐานการเรียนรู๎หนึ่ง เชํน ฐานการเรียนรู๎
เรื่องการเลี้ยงไกํไขํ (ไขํไกํที่ได๎จะนาไปเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน) ขี้ไกํจากฐานการเรียนรู๎นี้จะถูก
นาไปใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ จากนั้นปุ๋ยหมักจากฐานการเรียนรู๎การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพก็
จะถูกนาไปใช๎ในฐานการเรียนรู๎ผักสวนครัวรั้วกินได๎ สาหรับผักสวนครัวที่ได๎ก็จะถูกนาไปใช๎เป็นวัตถุดิบใน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เป็นต๎น นอกจากนี้นักเรียนยังมีรายได๎ระหวํางเรียนอีกด๎วย กลําวคือ
ผลผลิตจากแตํละฐานการเรียนรู๎นอกจากจะผลิตขึ้นใช๎ภายในแตํละฐานการเรียนรู๎ของโรงเรียนเองแล๎วใน
สํวนที่เหลือก็จะนาไปขายให๎ผู๎ปกครองและสมาชิกในชุมชนอีกด๎วย ทาให๎ทั้งนักเรียนและโรงเรียนมีรายได๎
จากกิจกรรมฐานการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนักเรียนยังได๎ผลผลิตกลับไปประกอบอาหารที่บ๎าน
ของนักเรียนด๎วยตามข๎อตกลงของกลุํมสมาชิก นับวําเป็นแรงจูงใจที่ดีมาก ทาให๎นักเรียนชอบกิจกรรม เป็น
อยํางมาก มีความสุขกับการเรียนรู๎ มีความรู๎และทักษะจากการเรียนรู๎โดยการลงมือทา (Learning by
doing) นักเรียนสามารถตอบคาถามและอธิบายขยายความขั้นตอนและกระบวนการผลิตตําง ๆ เชํน ปุ๋ย
หมักชีวภาพ น้าหมักชีวภาพ การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงไกํไขํ และการเพาะเห็ดได๎
ดีอีกด๎วย ตลอดจนนักเรียนยังได๎เรียนรู๎แบบบูรณาการด๎วย เชํน นักเรียนจะได๎เรียนรู๎วิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตไปด๎วยในเวลาเดียวกัน อาทิ การเจริญเติบโตของพืช และปัจจัยที่ใช๎ในการเจริญเติบโตของพืช การ
จดบันทึกข๎อมูล การชั่ง ตวง วัด และการคานวณต๎นทุนการผลิต รายรับ -รายจําย เป็นต๎น ทาให๎การ
เรียนรู๎ของนักเรียนมีความหมายและนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันและอนาคตได๎ ทานองเดียวกับโรงเรียนสียัด
พัฒนา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนน้าเกลี้ยงวิทยา อ.น้าเกลี้ยง และโรงเรียนบ้านอีต้อม
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อ.หนองสูง และโรงเรียนบ้านนาคาน้อย 2
อ.เมือง จ.มุกดาหาร โรงเรี ยนวิเชียรมาตุ อ.เมือง โรงเรี ยนบ้านทุ่งยางงาม อ.ห้วยยอด จ.ตรั ง
รวมทั้งโรงเรี ยนบ้า นผาสุกหนองซองแมว อ. ม่วงสามสิบ จ. อุ บลราชธานี ที่ มีการแบํ งพื้นที่ใน
โรงเรียนเป็นแปลงนาข๎าวไว๎ให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎และฝึกปฏิบัติในฐานะลูกหลานชาวนา (ลูกชาวนาก็ต๎องทา
นาเป็น เกี่ยวข๎าวเป็น) จะได๎เรียนรู๎ความยากลาบากของพํอแมํ/ผู๎ปกครองวําเหนื่ อยยากเพียงไรกวําจะได๎
ข๎าวมาสัก ๑ เมล็ด ได๎เรียนรู๎คาวํา "กระดูกสันหลังของชาติ ชีวิตชาวนา หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน" ทั้งผลิตเพื่อ
เข๎าสูํโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน เทํากับเป็นการประหยัด สํวนที่เหลื อก็แบํงขายเป็นรายได๎อีก
ชํองทางหนึ่ง นอกจากนาข๎าวแล๎วโรงเรียนเหลํานี้ก็มีความโดดเดํนด๎านแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงอีก
ด๎วย เรียกได๎วําครบวงจรทีเดียว และที่สาคัญคือนักเรียนสามารถนาความรู๎จากการปฏิบัติไปใช๎ในชีวิตจริง
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ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได๎ เชํน การปลู กมะนาวในบํอซีเมนต์ ซึ่งจะสร๎างรายได๎ให๎กับนักเรียนและ
ผู๎ปกครองได๎อยํางมากทีเดียว เพราะในฤดูแล๎งนั้นมะนาวจะราคาแพง เพราะให๎ผลผลิตน๎อย แตํความรู๎
จากการปฏิบัติจะทาให๎สามารถผลิตมะนาวได๎จานวนมากในฤดูแล๎ง ชํวยสร๎างรายได๎ให๎ครอบครัวได๎เป็น
อยํางดี เป็นต๎น นอกจากนี้โรงเรียนสํวนใหญํยังใช๎กิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตเช๎าจรดเย็นในการบํมเพาะความดี
ความงามของนักเรียน รวมทั้งกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมประชุมประจาสัปดาห์ สาหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติได๎
ดีและเป็ น ตัว อยํ างแกํ โรงเรี ย นอื่ นได๎ โดยมีผู๎ บริ หารและคณะครูปฏิบั ติเป็นตัว อยํ างแกํ นักเรี ยนก็คื อ
โรงเรียนบ้านแบง อ. เฝ้าไร่ จ.หนองคาย และการสอนสอดแทรกในรายวิชาตําง ๆ รวมไปถึงใช๎โครงงาน
คุณธรรมเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(Learning by Doing)
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คณะทางาน
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
1. นายสิน สื่อสวน
2. นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์
3. นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์
4. นางสาวเนตรนภา ปานมน
5. นางสาวชนกกานต์ หอวรรณภากร
ผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดร.สมปอง ใจดีเฉย

ผู๎อานวยการศูนย์คุณธรรม
รองผู๎อานวยการศูนย์คุณธรรม
หัวหน๎ากลุํมงาน
เสริมสร๎างพลังภาคีเครือขํายคุณธรรม
นักวิชาการ
นักวิชาการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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