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คานา
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์
เด็กดีมีคุณธรรม เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
และเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ การประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์คนดีที่ ส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้มีแนวทางในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสู่กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีเป้าหมาย มีผลลัพธ์
และผลผลิตที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างชัดเจน สอดรับกับนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่มี
จุดมุ่งหมายให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนนักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับรั บรู้คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีและช่วยสร้างคนดี
ให้บ้านเมือง
ขอขอบคุณ นางณัฐ กานต์ แก้ว ประเสริฐ ผู้อานวยการโรงเรียน นางสาวอาภรณ์ ชาวสระไคร
รองผู้อานวยการโรงเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านสาหรับการให้คาแนะนาแนวทางและขับเคลื่อน
นวัตกรรมจนประสบความสาเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน หน่วยงานหรือ
ผู้ที่สนใจในการนาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนและเป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์คนดีในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนต่อไป
นายวรวุฒิ ปัถวี
ครูโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
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เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
ความสาคัญของผลงานนวัตกรรม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดาเนินงาน
กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
ปัจจัยความสาเร็จ
บทเรียนที่ได้รับ
การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
เงื่อนไขความสาเร็จ
ภาคผนวก
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เอกสารประกอบการพิจารณาส่งเสริมและคัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี
“โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.”
ประจาปีงบประมาณ 2564

****************************
ชื่อผลงาน อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม
สอดคล้องกับคุณลักษณะ
ความพอเพียง
ความกตัญญู
ความซื่อสัตย์สุจริต
ความรับผิดชอบ
อุดมการณ์คุณธรรม
คุณธรรมอัตลักษณ์ (โปรดระบุ) ความมีวินัย จิตสาธารณะ
ชื่อผู้พัฒนานวัตกรรม นายวรวุฒิ ปัถวี
โรงเรียน คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๑๑๗๙๙ โทรสาร ๐๒-๔๖๑๑๕๖๑
E-mail Worawout20@gmail.com
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๖๓-๙๓๙๔๑๔๑
รายละเอียดการนาเสนอนวัตกรรม
๑. ความสาคัญของนวัตกรรม
๑.๑ ความเป็นมาและสภาพของปัญหา/ ๑.๒ แนวคิดและหลักการสาคัญ
หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ได้ ก าหนดแนวทางในการจั ด
กิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายและสอดรับกับวิสัยทัศน์ หลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ มีจิตส านึกในความเป็น พลเมื องไทยและ
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินผลการศึกษาในระดับต่างๆ โดยยึดหลัก คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ
พัฒนาผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรมให้มีคุณลักษณะที่สังคมและชาติต้องการ และสามารถอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขนั้น จาเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน ครูประจาชั้น ผู้ปกครองและชุ มชนต้องร่วมมือกันปลูกฝังคุณลักษณะ

๒
อันพึงประสงค์ให้เกิดแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องพิจารณาถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษากาหนดให้จัด
ขึ้น แล้วส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดาเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามเบื้อง
พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระราชกระแสรับสั่งต่อ
ประชาชนชาวไทย “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และพระราชทานหลัก ๓ ประการ ที่เกี่ยวกับครูกับ
นักเรียนไว้ว่า “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แ ข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับ
ตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่ง ช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทาร่วมกัน เพื่อให้
เห็นคุณค่าของความสามัคคี” พระราชกระแสรับสั่งข้างต้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกู ร ทรงพระราชทานพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ สานต่ อ พระราชปณิ ธ านของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียน ๔ ด้าน ดังนี้
๑. มี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ บ้ า นเมื อ ง ๒. มี พื้ น ฐานชี วิ ต ที่ มั่ น คง-มี คุ ณ ธรรม ๓. มี ง านท า-มี อ าชี พ
๔. เป็ น พลเมือ งดี เพื่ อ เป็ น การสื บ สานศาสตร์พ ระราชา และสนองพระราชกระแสรั บสั่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ขึ้น เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหาร
ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ๑) ความพอเพียง
๒) ความกตั ญ ญู ๓) ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ๔) ความรั บ ผิ ด ชอบ และ ๕) อุ ด มการณ์ คุ ณ ธรรม และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชน องค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และ
องค์กรที่ทางานด้านคุณธรรมอย่าง เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องที่ ไม่
ซับซ้อนและทาได้ง่าย เป็นการลงทุนต่า แต่ได้กาไรมาก และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้
จริง ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์
“เพิ่มขึ้น” ซึ่งนับเป็น การพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) นักเรียนร้อยละ ๘๐ เป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่
พ่อแม่ผู้ปกครองแยกทางกันโดยนามาซึ่งปัญหาที่เกิดกับตัวนักเรียน เช่น ผู้เรียนมีพฤติกรรมในเรื่องของ
การขาดความรับผิดชอบ นักเรียนจะขาดวินัยในตนเอง จากปัญหาข้างต้น พบว่า โรงเรียนยังไม่สามารถ
บริหารจัดการด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้สาเร็จ สาเหตุที่พบ มีดังนี้
๑. การเลี้ยงดูในครอบครัวไม่เหมาะสมนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ครอบครัวหย่าร้าง
๒. ผู้ปกครองและชุมชนไม่ตระหนักในการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน
๓. ขาดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน
จากความสาคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้างต้น จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรม
โดยการจัดการเรียนรู้คุณธรรมสู่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จึงได้ประชุมนักเรียนใน
ชั้ น เรี ย นเพื่ อ ร่ ว มกั น แก้ ปั ญ หาพฤติ ก รรมนั ก เรี ย นในห้ อ งเรี ย นที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ เพื่ อ ใช้ ใ นการปลู ก ฝั ง
กล่อมเกลาด้วยหลักคุณธรรมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้มีสานึก ผิดชอบชั่วดีมีสติพิจารณายั้งคิด

๓
มีจิ ตใจใฝ่ ดีและมีพลั งใจที่ เข้มแข็งในการดาเนินชีวิตต่อไป โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนได้มีส่วนร่วมรับ ผิดชอบต่อผลลัพธ์ ร่วมกันคิด ร่วมดาเนินการออกแบบแนวทางพัฒนา
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้วย
นวัตกรรม “อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม”
๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของนวัตกรรม
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อขับ เคลื่ อนกระบวนการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยนวัตกรรม “อริยสั จ ๔
สร้างสรรค์เด็กด็มีคุณธรรม”
๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ การประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมด้วยนวัต กรรม
“อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม”
เป้าหมายของนวัตกรรม
๑. ครูมีนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
๒. ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน
๓. นักเรียนมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนและได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
๔. ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เกิดการประสานและเอื้อประโยชน์ในการดูแลนักเรียนร่วมกัน
๓. กระบวนการพัฒนานวัตกรรมหรือขั้นตอนการดาเนินงาน
๓.๑ การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม
ในการออกแบบนวัตกรรม “อริยสั จ ๔ สร้างสรรค์เด็กด็มีคุณธรรม” เพื่อใช้เป็นกระบวนการ
ขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนั้นข้าพเจ้าได้ออกแบบกระบวนการดาเนินงานโดยแบ่ง
ออกเป็น ๖ กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุทธ์ ที่ ๑ สารวจปัญหา (ทุกข์)
กลยุทธ์ ที่ ๒ พาวิเคราะห์ (สมุทัย)
กลยุทธ์ ที่ ๓ บ่มเพาะความรู้สึก (นิโรธ)
กลยุทธ์ ที่ ๔ บันทึกแนวปฏิบัติ (นิโรธ)
กลยุทธ์ ที่ ๕ จัดระเบียบชีวิต (มรรค)
กลยุทธ์ ที่ ๖ สาธิตความดีงาม (มรรค)
ข้า พเจ้ า ได้ น าแนวทางการด าเนิ นกิ จกรรมโครงงานพัฒ นาจริย คุณ (โครงงานคุ ณธรรมตาม
แนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ) มากาหนดเป็นขั้นตอนการดาเนินงานโครงงานคุณธรรมประจาห้องเรียน
โดยได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ว งจรคุ ณ ภาพ (Quality circle) หรื อ วงจร PDCA คื อ Plan (การวางแผน)
Do (การดาเนินการ) Check (การตรวจสอบ) และ Act (การปรับปรุงพัฒนา) เพื่อกาหนดขอบเขตรายการ
ที่จะต้องปฏิบัติให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันในแต่ละกลยุทธ์

๔
ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรคุณภาพ PDCA กับ นวัตกรรม “อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม”
กลยุทธ์ที่ ๑ สารวจปัญหา (ทุกข์)
PLAN (P)

การวางแผน
DO (D)

กลยุทธ์ที่ ๒ พาวิเคราะห์ (สมุทัย)

การดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ ๓ บ่มเพาะความรู้สึก (นิโรธ)

CHECK (C)

กลยุทธ์ที่ ๔ บันทึกแนวปฏิบัติ (นิโรธ)

การตรวจสอบ
ACT (A)

กลยุทธ์ที่ ๕ จัดระเบียบชีวิต (มรรค)

การปรับปรุง
กลยุทธ์ที่ ๖ สาธิตความดีงาม (มรรค)
กรอบแนวคิดในการสร้างรูปแบบของนวัตกรรม
(Scope of Thought/Theoretical Framework)
ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรม “อริยสัจ ๔” กับ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ สารวจปัญหา (ทุกข์)

๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Philosophy of Sufficiency Economy

กลยุทธ์ที่ ๒ พาวิเคราะห์ (สมุทัย)

๒. การนิเทศ Supervision

กลยุทธ์ที่ ๓ บ่มเพาะความรู้สึก (นิโรธ)

๓. การเสริมแรง Reinforcement

กลยุทธ์ที่ ๔ บันทึกแนวปฏิบัติ (นิโรธ)

๔. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning Community

กลยุทธ์ที่ ๕ จัดระเบียบชีวิต (มรรค)
กลยุทธ์ที่ ๖ สาธิตความดีงาม (มรรค)

๕. การมีส่วนร่วม Participation
๖. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
Learning Integration

เอกสารอ้างอิง
คู่มือการดาเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (เอกสารชุด ๑๑ เล่ม) สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๕
กิจกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก/แนวปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ ๑ สารวจปัญหา (ทุกข์)
๑) ครูและนักเรียนประชุมระดมสมองร่วมกันเพื่อค้นหาปัญหาหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๒) ครูและนักเรียนประกาศนโยบาย “ห้องเรียนคุณธรรม”
๓) ประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต่อผู้ปกครองนักเรียน
๔) บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ พาวิเคราะห์ (สมุทัย)
๑) ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแยกแยะหาสาเหตุ กาหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก
๒) ให้นักเรียนใช้ความคิด ความสามารถและทักษะที่หลากหลายในการจัดทาโครงงานคุณธรรมประจาห้องเรียน
กลยุทธ์ที่ ๓ บ่มเพาะความรู้สึก (นิโรธ)
๑) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมสอดแทรกไปในกลุ่มสาระ
๒) ปลูกฝังคานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
๓) ครูอธิบายขั้นตอนการทาโครงงานให้ประสบผลสาเร็จ
๔) นักเรียนทุกคนร่วมกันลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมประจาห้องเรียน พร้อมทั้งนาเสนอ
กลยุทธ์ที่ ๔ บันทึกแนวปฏิบัติ (นิโรธ)
๑) มีการเสริมแรงทางบวกโดยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนว่าตนเองสามารถปฏิบัติตามที่ได้กาหนดเป้าหมายไว้สาเร็จ
๒) ครูติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนา ในการดาเนินงานของนักเรียน
๓) ครูประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์เป็นรายบุคคล
กลยุทธ์ ๕ จัดระเบียบชีวิต (มรรค)
๑) ครูตรวจสอบผลการดาเนินงานหากมีนักเรียนคนใดยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ครูร่วมกับครอบครัวดาเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียน
๒) ครูสรุปผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
๓) ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) โครงงานคุณธรรมประจาห้องเรียนระหว่างห้องเรียน และสรุปถอดบทเรียน
(AAR) เช่น การจัดนิทรรศการ การนาเสนอผลงานที่ประสบผลสาเร็จของห้องเรียน
กลยุทธ์ที่ ๖ สาธิตความดีงาม (มรรค)
๑) ครูคัดเลือกนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นนักเรียนต้นแบบและคัดเลือกห้องเรียนคุณธรรมต้นแบบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒) ยกย่อง เชิดชูเกียรติ นักเรียนคุณธรรมต้นแบบ และห้องเรียนคุณธรรมต้นแบบ
๓) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่นวัตกรรม “อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม”
ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
พฤษภาคม ครู นักเรียน
๒๕๖๓
และ
ผู้ปกครอง
นักเรียน
มิถุนายน
๒๕๖๓

ครู
และนักเรียน

กรกฎาคม
–
ตุลาคม
๒๕๖๓

ครู

มกราคม
๒๕๖๔

ครู

กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

ผู้บริหาร ครู
และนักเรียน

มีนาคม
๒๕๖๔

ผู้บริหาร ครู
และนักเรียน

๖
แผนภูมิแนวทางการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรมประจาห้องเรียน

กลยุทธ์ที่ ๑ สารวจปัญหา (ทุกข์)

ครูสร้างความตระหนัก ชี้แจง และทาความเข้าใจให้นักเรียนทราบถึงปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และประกาศนโยบาย “ห้องเรียน
คุณธรรม”
ประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และจัดทาบันทึกความ
เข้าใจร่วมกัน (MOU)

กลยุทธ์ที่ ๒ พาวิเคราะห์ (สมุทัย)

ครูและนักเรียนร่วมกันกาหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของห้องเรียน
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานคุณธรรม และนักเรียนทุกคนร่วมลงมือ
ปฏิบัติทั่วทั้งโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๓ บ่มเพาะความรู้สึก (นิโรธ)
กลยุทธ์ที่ ๔ บันทึกแนวปฏิบัติ (นิโรธ)

กลยุทธ์ที่ ๕ จัดระเบียบชีวิต (มรรค)
กลยุทธ์ที่ ๖ สาธิตความดีงาม (มรรค)

ครูสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์และ
เสริมแรงทางบวก
ครูประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักเรียน และสรุปผลการดาเนินการ

ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และสรุปถอดบทเรียน (AAR)
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ นักเรียนคุณธรรมต้นแบบ และห้องเรียนคุณธรรมต้นแบบ
และประชาสัมพันธ์เผยแพร่

๗
๓.๒ การดาเนินงานตามกิจกรรม/ ๓.๓ ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
การดาเนินการพัฒนานวัตกรรม “อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม” ดาเนินการตามกลยุทธ์
ที่ออกแบบกาหนดไว้ทุกขั้นตอนและมีการปรับปรุง ตลอดจนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปีการศึกษาปัจจุบัน คือ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกระบวนการขั้นตอนของ
แต่ละกลยุทธ์ที่กาหนดไว้มีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ สารวจปัญหา (ทุกข์)
๑) ครูและนักเรียนประชุมระดมสมองร่วมกันเพื่อค้นหาปัญหาหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๒) ครูและนักเรียนประกาศนโยบาย “ห้องเรียนคุณธรรม”
๓) ประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ต่อผู้ปกครองนักเรียน
๔) บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ พาวิเคราะห์ (สมุทัย)
๑) ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แยกแยะหาสาเหตุ กาหนดพฤติกรรมบ่ง ชี้เชิง
บวก
๒) ให้นักเรียนใช้ความคิด ความสามารถและทักษะที่หลากหลายในการจัดทาโครงงานคุณธรรม
ประจาห้องเรียน
กลยุทธ์ที่ ๓ บ่มเพาะความรู้สึก (นิโรธ)
๑) ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการคุณธรรมสอดแทรกไปในการเรียนการสอน
๒) ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
๓) ครูอธิบายขั้นตอนการทาโครงงานให้ประสบผลสาเร็จ
๔) นักเรียนทุกคนร่วมกันลงมือปฏิบัติโครงงานคุณธรรมพร้อมทั้งนาเสนอ
กลยุทธ์ที่ ๔ บันทึกแนวปฏิบัติ (นิโรธ)
๑) มีการเสริมแรงทางบวกโดยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนว่าตนเองสามารถปฏิบัติตามที่
ได้กาหนดเป้าหมายไว้สาเร็จ
๒) ครูติดตาม ให้คาปรึกษาแนะนาในการดาเนินงานของนักเรียน
๓) ครูประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์เป็นรายบุคคล
กลยุทธ์ ๕ จัดระเบียบชีวิต (มรรค)
๑) ครูตรวจสอบผลการดาเนิ นงานหากมีนักเรียนคนใดยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้ ครู
ร่วมกับครอบครัวดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
๒) ครูสรุปผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ
๓) ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) โครงงานคุณธรรมประจาห้องเรียน
ระหว่างห้องเรียนและสรุปถอดบทเรียน (AAR)
กลยุทธ์ที่ ๖ สาธิตความดีงาม (มรรค)
๑) ครูคัดเลือกนักเรียนคุณธรรมต้นแบบและห้องเรียนคุณธรรมต้นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๒) ยกย่อง เชิดชูเกียรติ นักเรียนคุณธรรมต้นแบบ และห้องเรียนคุณธรรมต้นแบบ
๓) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่นวัตกรรม “อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม” ทางสื่อออนไลน์
ต่างๆ

๘
๓.๔ การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม
โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาที่มีข้อจากัดในการบริหารงาน
การพัฒนาหรือดาเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุม ชนและภาคีเครือข่ายเป็น กาลังสาคัญ
ทั้งแรงพลังสติปัญญา แรงกาย แรงใจ และการสนับสนุนในเรื่องอื่นๆ ซึ่งโรงเรียนได้ประยุก ต์ใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ อย่ า งเหมาะสม คุ้ ม ค่าสอดคล้ อ งกับ บริบ ทของโรงเรียนในการดาเนินการตามรูปแบบนวัตกรรม
“อริ ย สั จ ๔ สร้ างสรรค์ เด็ ก ดีมี คุณ ธรรม” เป็น การด าเนิ นการที่ เ น้น ความร่ ว มมือ ของทุก ฝ่ า ยที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษา
นอกจากนี้ได้เน้นที่คุณภาพของนักเรียน มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐาน (Learning by Moral Project Based) ได้
มีการพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ และสามารถเป็นแกนนาในการจัดทาโครงงานคุณธรรมประจาชั้นเรียน
ให้กับนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดทาโครงงานคุณธรรม (PLC) มีการถอดบทเรียน
(AAR) มีการจัดทาการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดาเนิน
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมประจาห้องเรียนโดยบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน ๘ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ นักเรียนแกนนาที่เป็นทีมงานปฏิบัติ
ร่วมกับนักเรียนทั้งโรงเรียน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจสามารถทาโครงงานได้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นา
ทางด้านคุณธรรม ข้าพเจ้าเน้นการพัฒนานักเรียนเน้นพัฒนาพฤติกรรมบ่ง ชี้เชิงบวกเพิ่มขึ้นทั้งในและนอก
ห้องเรียนทั้งสร้างความรู้และทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติจริง กับกิจกรรม
โครงงานคุณธรรมที่ดาเนินการ
๔. ผลการดาเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
๔.๑ ผลที่เกิดตามวัตถุประสงค์
ผลการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ออกแบบครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์โดยมี
หลักฐานและข้อมูลประกอบดังนี้
การออกแบบสร้ า งนวั ต กรรม “อริ ย สั จ ๔ สร้ า งสรรค์ เ ด็ ก ดี มี คุ ณ ธรรม” ข้ า พเจ้ า ได้ ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรมนี้ไว้ ๒ วัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อขับ เคลื่อนกระบวนการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้ว ยนวัตกรรม“อริยสั จ ๔
สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม”
๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติ การประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วย
นวัตกรรม“อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม”
จากจุ ดประสงค์ข้อที่ ๑. เพื่อขับเคลื่ อนกระบวนการพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้ว ย
นวัต กรรม “อริ ย สั จ ๔ สร้ า งสรรค์เ ด็ก ดีมีคุ ณธรรม” พบว่ า ๑) นวั ตกรรมเกิด ขึ้นเพื่อ นาไปใช้ ในการ
แก้ปัญหา ปรั บปรุ ง และพัฒนาคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ (Desired Characteristics) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ที่กาลังประสบปัญหาและจาเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างจริงจั ง ๒) นวัตกรรมสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนได้จริง เนื่องจากมี
ขั้นตอนที่เป็น ระบบ สอดคล้ องกับการดาเนินงานโครงงานคุณธรรมตามแนวทางของมูลนิธิ ยุวสถิรคุณ
๓) นวัตกรรมทีพ่ ัฒนาขึ้น ผู้บริหารให้องค์ความรู้ให้คาปรึกษา ให้คาแนะนาหรือข้อเสนอแนะ ข้าพเจ้าได้นา
ข้อมูลที่ได้รับนั้นมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการของนวัตกรรมให้มีความถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้นและ

๙
นวั ต กรรมนี้ ไ ด้ พั ฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ จนถึ ง ปั จ จุ บั น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔
๔) นวั ต กรรมและกิ จ กรรมโครงงานคุ ณ ธรรมของนั ก เรี ย นได้ มี ก ารเผยแพร่ จ ากจุ ด ประสงค์ ข้ อ ที่ ๒.
เพื่อพัฒ นานักเรี ยนให้ มีทัศนคติ การประพฤติปฏิบัติที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยนวัตกรรม
“อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดี มีคุณธรรม” ได้ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และมีการ
พัฒนาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ๑) เทศบาลตาบลพระสมุทรเจดีย์ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม
และได้ ขยายผลมายั ง โรงเรี ย นในเรื่ อ งของการมี วิ นั ย การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย ๒) วั ด ใหม่
บางปลากด เป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ อ บรมด้ านพระพุทธศาสนา การพั ฒ นาจิ ตใจ สอดคล้ องกับ การด ารงวิ ถี
ชีวิตประจาวัน ๓) โรงเรียนกลุ่มพระสมุทรเจดีย์ เป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมเพื่อการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ๔) ผู้ ป กครองนั กเรี ย น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ฐาน ชุมชน และผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เกิดการประสานและเอื้อประโยชน์ในการดูแล
นักเรียนร่วมกัน ๕) นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเป็นไปตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของห้องเรียนและได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม
เป็นฐาน
๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของงาน
การพั ฒ นานวั ต กรรมน ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หาและพั ฒ นานั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓/๒
การแก้ปั ญหาตรงตามจุ ด ประสงค์ แ ละเป้ าหมายอย่ างครบถ้ ว น โดยมี ข้อ มูล ทุก ส่ ว นแสดงให้ เห็ นการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมบ่ง ชี้เชิงบวก เป็นไปตามคุณธรรมและได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็น
ฐานดังนี้
นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ ๓/๒ ได้ ดาเนิน กิจ กรรมโครงงานคุ ณ ธรรม “ห้ องเรี ย นสะอาด
บรรยากาศน่าเรียน” เพื่อพัฒนาตนเองให้มีพฤติกรรมบ่ง ชี้เชิงบวก พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
โครงงานคุณธรรม “ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน”ของนักเรียน มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา
๒๔๖๓ คื อ นั ก เรี ย นทุ ก คนในชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๓/๒ มี พ ฤติ ก รรมบ่ ง ชี้ เ ชิ ง บวกที่ ส อดคล้ อ งกั บ
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งสามารถนามาปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นได้
เนื่องจากการดาเนินงานโครงงาน “ห้องเรียนสะอาด บรรยากาศน่าเรียน” ในปีการศึกษา ๒๔๖๓
ที่ผ่านมา พบว่านักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้มีพฤติกรรมบ่ง ชี้เชิงบวกได้จริงและ
ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๕ จึงได้มีการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมจัดทาโครงงาน
อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๔๖๔ ในรูปแบบออนไลน์
๔.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
ในการดาเนินงานโครงงานคุณธรรมประจาห้องเรียนโดยรูปแบบนวัตกรรม “อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์
เด็กดีมีคุณธรรม” สิ่งสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประสบผลสาเร็จได้นั้น ข้าพเจ้า
ดาเนินงานในการขับเคลื่ อนนวัตกรรมนี้ จากการที่ได้แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ (PLC) ของโครงงานคุณธรรม
ประจ าห้ อ งเรี ย นและถอดบทเรี ย น (AAR) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการพั ฒ นา คณะครู มี ค วามเห็ น ว่ า
กระบวนการพัฒนานวัตกรรมก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันทั้งโรงเรียน ดังนี้

๑๐
๑. การดาเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมประจาห้องเรียนและขยายผลไปสู่ครอบครัวโดยได้จัด
กิจกรรม “ครอบครัวคุณธรรม” ร่วมกับครอบครัวของนักเรียน มีการวางแผนจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ให้ครอบครัวเข้ามาเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการแก้ ปัญหา
นักเรียน เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันหลักในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
๒. การเสริมแรงทางบวกโดยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนว่าตนเองสามารถปฏิบัติตามที่
ได้กาหนดเป้าหมายไว้สาเร็จ การเสริมแรงทางบวก เป็นการทาให้เกิดความพึงพอใจ ก่อให้เกิดการแสดง
พฤติกรรมคงที่หรือเพิ่มมากขึ้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นการให้ สิ่งที่ดีหลังจากได้ทาพฤติกรรมที่ดี เช่น การให้
ของขวัญ การให้ดาว นอกเหนือจากเสริมแรงด้วยสิ่งของแล้ว ข้าพเจ้าเสริมแรงทางกายและวาจาร่วมด้วย
ทางวาจาเป็นการให้กาลังใจโดยผ่านทางคาพูด โดยกล่าวคาชมเชยเมื่อทาดี และแสดงออกผ่านทางกาย
ด้วยสีหน้า ท่าทาง โดยการยิ้ม พยักหน้า การสัมผัส หรือให้เพื่อนในชั้นเรียนปรบมือให้ หากนักเรียนมี
พฤติกรรมที่ไม่ดีจะมีการให้เสริมแรงทางลบ เช่น การตักเตือน เพื่อที่จะทาให้มีการปรับปรุงพฤติกรรมได้
ทันท่วงที ข้าพเจ้าพยายามมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ ไม่กระทาอะไรที่รุนแรงจนเกินไป ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ
เสริมแรงมีทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ โดยการเสริมแรงทางบวกจะ
ช่ว ยเสริ มให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ดความพึง พอใจ ในทางตรงกันข้ ามการเสริมแรงทางลบนั้นจะท าให้ ผู้ เ รียนเกิ ด
การท้อแท้และหมดกาลังใจในการเรียนได้
๕. ปัจจัยความสาเร็จ
๕.๑ สิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสาเร็จ
การดาเนินงานโครงงานคุณธรรมประจาห้องเรียน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) มีปัจจัย
ความสาเร็จที่ สอดคล้องกับระบบและวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน โดยมีการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้
๑. ข้าพเจ้าเป็นครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒ สร้างการรับรู้และการยอมรับทั่วทั้งโรงเรียน
จัดให้มีการประชุมร่วมกัน สร้างความตระหนัก กระตุ้นการรับรู้ ใช้ช่องทางสื่อสารที่หลากหลายทั้งแบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ สื่อสารในแอปพลิเคชันไลน์ (Line) กับผู้ปกครองนักเรียน จดหมายข่าว
โรงเรียน Facebook เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทาบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
ผู้ปกครองนักเรียน (MOU) ส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม โดยมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
นักเรียนกับผู้ปกครองนักเรียนและประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนคุณธรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนาเสนอใน
ที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
๒. สร้างนักเรียนแกนนาเป็นทีมงานของโรงเรียน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมโครงงานคุณธรรมกับเพื่อน
นักเรียน
๓. การก าหนดคุ ณ ธรรมอั ต ลั ก ษณ์ ป ระจ าห้ อ งเรี ย นมุ่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาของนั ก เรี ย นเพื่ อ ช่ ว ย
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนเป็นหลักการกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกมีความชัดเจนสอดคล้องกับ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา สามารถนาไปปฏิบัติและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงได้

๑๑
๔. กาหนดวิธีการบรรลุคุณธรรมอัตลักษณ์ของห้องเรียน โครงงานคุณธรรมประจาห้องเรียนที่
ให้ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน เป็นโครงงานที่นักเรียนคิดนักเรียนเลือกทา เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นโครงงานที่ตรงตามความสามารถความถนัดและความสนใจ
๕. ลงมือปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง (ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของห้องเรียน) โดย
ส่งเสริมให้มีการทาทั้งห้องเรียนและทาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
๖. สร้างกลไกการขับเคลื่ อนห้องเรียนคุณธรรมตั้งแต่การกาหนดนโยบายห้องเรียนคุณธรรม
จัดทาแผนนิเทศติดตามห้องเรียนคุณธรรม ส่งเสริมสนับสนุนเสริมแรงให้นักเรียน มีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน
นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) จัดให้มีการประเมินผล ถอดบทเรียน
(AAR) และประชาสัมพันธ์ผลงานห้องเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
๖. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)
๖.๑ การระบุข้อมูลที่ได้รับจากการผลิตและการนานวัตกรรมไปใช้
รูปแบบนวัตกรรม “อริยสัจ ๔ สร้างสรรค์เด็กดีมีคุณธรรม” มีข้อสรุปที่เป็นหลักการสอดคล้องกับ
ผลงานทีน่ าเสนอมีการแสดงข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังในการนาผลงานไปประยุกต์ใช้ รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาเพิ่มเติมให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น ดังนี้
๑) นวัต กรรมนี้ มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้เป็นแนวทางในการพั ฒ นาคุณ ธรรมจริยธรรม
นักเรียน เนื่องจากกลยุทธ์และแนวทางที่ออกแบบนั้น สามารถปฏิบัติได้จริง มีขั้นตอนครอบคลุมสอดคล้อง
กับกรอบกระบวนการปฏิบัติโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ
๒) นวัตกรรมนี้มีการเผยแพร่ไปยังเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม
๓) รูปแบบนวัตกรรมเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และ
ชุมชน ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)
ได้รับ คาแนะน า ข้อเสนอแนะจากนางณัฐกานต์ แก้วประเสริฐ ผู้ อานวยการโรงเรียน นางสาวอาภรณ์
ชาวสระไคร รองผู้อานวยการโรงเรียน ข้าพเจ้าจึงได้ปรับปรุงกระบวนการ พัฒนากลยุทธ์ และแนวทาง
ปฏิบัติให้มีความถูกต้องและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
๔) การดาเนินงานโครงงานคุณธรรมที่จะนาไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
ยั่งยืนได้นั้น จาเป็นที่ทุกฝ่ายผู้เกี่ยวข้องต้องมีความตระหนัก ส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน
ขับเคลื่อนรูปแบบโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นวัฒนธรรมของโรงเรียน
๗. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
๗.๑ การเผยแพร่
ข้าพเจ้าได้มีการเผยแพร่นวัตกรรมและกิจกรรมการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ทั้งในและนอกโรงเรียน ชุมชน และโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ดังนี้
๑. เผยแพร่ใน Facebook ของโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)

๑๒
๒. เผยแพร่โดยโรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) เป็นแหล่งเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ให้กับโรงเรียนอื่นเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม
๗.๒ การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
การยอมรั บ ในระดั บ โรงเรี ย นโรงเรี ย นคลองสองพี่ น้ อ ง(ใจดี อุ ป ถั ม ภ์ ) ได้ ใ ช้ น วั ต กรรม
“อริ ย สั จ ๔ สร้ า งสรรค์ เ ด็ ก ดี มี คุ ณ ธรรม” เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ข องนั ก เรี ย น ตั้ ง แต่
ปีการศึกษา ๒๔๖๓ ถึงปัจจุบัน
๘. เงื่อนไขความสาเร็จ
๘.๑ ผู้บริหารต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ
เป็นผู้นาขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณธรรมให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง บูรณาการองค์ความรู้ต่างๆมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้ประสบ
ผลสาเร็จ
๘.๒ ครูต้องเข้าใจในปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม จนเกิดความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มีความต้องการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถดาเนินกิจกรรมแบบบูรณาการได้เหมาะสมกับบริ บท ซึ่งจะทาให้พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนเกิดการพัฒนา และครูต้องมีความสามารถในการพัฒนางานและปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
มีความรับผิดชอบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนและคนรอบข้าง
๘.๓ นักเรียนเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีส่วนร่วมในการกาหนดวิธีการปฏิบัติงานให้
บรรลุคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกโดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การสร้าง
ความดี
๘.๔ ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ร่วมประชุมวางแผน ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน ตลอดทั้งให้ความร่วมมือในการประเมินผลและการ
ดาเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
๘.๕ การสื่อสาร ต้องสร้ างความเข้าใจร่วมกันทั้งโรงเรียน เพื่อให้เป้าหมายและทิศทางการดาเนินงาน
การประชุม ตลอดจนให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล คาแนะนา ร่วมแก้ไขปัญหาและชื่นชมความสาเร็จ
ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

๑๓

ภาคผนวก

๑๔

กิจกรรมห้องเรียนคุณธรรม

๑๕

กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม

๑๖

กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม

๑๗

กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม และ สรุปถอดบทเรียน

๑๘

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ

๑๙

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ

๒๐

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ

๒๑

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านความรับผิดชอบและจิตสาธารณะ

๒๒

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านความพอเพียง

๒๓

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านความกตัญญู

๒๔

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีวินัย

๒๕

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมด้านความมีวินัย

๒๖

กิจกรรมครอบครัวคุณธรรม

๒๗

