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จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อโครงการ/โครงงาน/กิจกรรรม PREMIUM Model วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต
ลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรรม ใหม
สอดคลองกับนโยบาย/กลยุทธ/ยุทธศาสตร
กลยุทธที่ ๒ ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ระยะเวลาดําเนินงาน ๑ ปการศึกษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบานโคกสวาง
โทรศัพท ๐๘๙-๘๔๕๐๖๑๘
โทรสาร  ๑. ผูอํานวยการ นายวีระศักดิ์ คําลาน
 ๒. ครู
๓. นักเรียน ชั้น
๔. ศึกษานิเทศก/นักวิชาการ
๕. อื่นๆ
เบอรโทรศัพท ๐๘๙-๘๔๕๐๖๑๘
E-mail weerasak_kam@hotmail.com

๒
แบบรายงาน Best Practice
Best Practice โรงเรียนบานโคกสวาง
๑. ความเปนมา
๑.๑ สภาพทั่วไป
สังคมไทยในยุคปจจุบันเปนยุคแหงความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และขอมูลขาวสารตางๆ
มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุก ๆ ดาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี้สงผลใหวิถีการดําเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปดวย ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกลาวสวนใหญเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางดานวัตถุ เมื่อเปรียบเทียบกับความเจริญทางดานจิตใจแลวจะเห็นวาไมมคี วามสัมพันธกนั
จากผลการเปลี่ยนแปลงที่ไมสัมพันธกันนี้ทําใหเกิดปญหาดานสังคมตามมา คือปญหาดานจิตใจของคนใน
สังคม ทั้งทางดานศีลธรรม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา กอใหเกิดคานิยมและความ
ตองการของสังคมที่เปลี่ยนไป ทําใหสังคมไทยมีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เห็นประโยชนสวนตน
มากกวาสวนรวม ขาดคุณธรรมจริยธรรม กลายเปนสภาพสังคมที่ไมมีความสงบสุข
บานโคกสวาง ตั้งอยูที่บานโคกสวาง หมูที่ ๓ ตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี
สภาพชุมชนมีลักษณะเปนชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ ๑,๐๓๓ คน อาชีพหลัก คือ ทํานา อาชีพ
เสริมการทอเสื่อดวยใบเตยปา ประชากรสวนใหญมีฐานะยากจน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา นับถือ
ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป คือ ประเพณีการทําบุญเทศนมหาชาติ
(บุญพระเวส) และประเพณีการทําบุญตามเทศกาลวันสําคัญทางศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนบาน
โคกสวางที่สําคัญ คือ การทอเสื่อใบเตยปา ซึ่งเปนวิถีชีวิตของคนในชุมชน เปนการนําทรัพยากรที่มีใน
ทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน
โรงเรียนบานโคกสวาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
เปดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เนื้อที่ ๒๖ ไร ๑ งาน ๐.๗๘ ตารางวา มีเขตพื้นที่
บริการเขตพื้นที่บริการ ๒ หมูบาน ไดแก บานหนองอะลาง หมูที่ ๑๑ ตําบลโคกสวาง และบานโคกสวาง
หมูที่ ๓ ตําบลโคกสวาง อําเภอสําโรง หางจากอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร
โรงเรียนบานโคกสวาง เปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ในปการศึกษา ๒๕๕๖ มีบุคลากรทั้งสิ้น ๑๕
คน และมีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น ๒๑๗ คน
โรงเรียนบานโคกสวางมีการจัดการศึกษายึดหลักการมีสวนรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนเปน
สําคัญ ผูปกครอง ครู และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีกระบวนการใน
การทํางาน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ คิดไตรตรอง และคิดสรางสรรค
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีจิตสํานึกที่ดีตอชุมชนและสังคม อนุรักษ พัฒนาสิ่งแวดลอม เห็นคุณคาใน
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น รวมทั้งมีความรูความสามารถที่จะศึกษาตอในสูงขึ้นได
๑.๒ สภาพปญหา
ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน่ ในประเทศไทยเปนปญหาที่หนักหนวงและบอนทําลายประเทศใน
ทุกๆ ดาน พฤติกรรมคอรรัปชัน่ ฝงรากลึกในสังคมไทยมาเปนเวลายาวนาน และทวีความรุนแรงขึ้น ความ
แพรหลายของคอรรัปชัน่ ในปจจุบันมีอิทธิพลอยางสูงในการแปรเปลี่ยนคานิยมดีงามเดิมของสังคมไทยที่

๓
ยึดมั่นในความสุจริต คอยๆ กลายมาเปนการยอมรับการคอรรัปชั่นวาเปนเรื่องธรรมดา พฤติกรรมการ
คอรรัปชั่นมีความสลับซับซอน และมักมีผูมีอํานาจที่ทุจริตเขามาเกี่ยวของ การปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชัน่ จึงเปนไปโดยลําบากมากขึ้น และความพยายามที่ผานมาก็ยังไมสามารถทําใหคอรรัปชัน่ หมดไป
ไดการปองกันการคอรรัปชัน่ จึงนาจะเปนอีกมาตรการที่สําคัญ โดยตองเริ่มตนที่จิตสํานึกของแตละบุคคล
ที่จะตองมีความเขมแข็งยึดมั่นในความสุจริต และรังเกียจพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชัน่ และพรอมที่จะ
ตอสูกับความไมถูกตอง
จากการศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชนบานโคกสวางพบวา ประชากรสวนใหญมีฐานะยากจน
ผูปกครองนักเรียนบางสวนไปทํางานที่กรุงเทพมหานคร และในตัวจังหวัด เพื่อหารายไดสง ใหกบั ครอบครัว
ทําใหสภาพครอบครัวเปนครอบครัวที่แตกแยกขาดความอบอุน ซึ่งสงผลตอการเรียนของนักเรียน รวมทั้ง
ปจจุบันอาชีพการทอเสื่อใบเตยปาซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นนับวันจะจางหายไป เนื่องจากคนรุนหลังไม
เห็นความสําคัญในอาชีพของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมา ขาดความรูความเขาใจและทักษะในภูมิปญญา
ทองถิ่นของตนเอง เกิดคานิยมและความตองการของสังคมที่เปลี่ยนไป ทําใหชุมชนมีการเอารัดเอาเปรียบ
ซึ่งกันและกัน เห็นประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม ขาดคุณธรรมจริยธรรม อันนําไปสูปญหาอื่นอีก
มากมาย
โรงเรียนบานโคกสวาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
จังหวัดอุบลราชธานี มีวิสัยทัศนในการจัดการระบบการการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียนใหมีความซื่อสัตยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม เปนคนดีใฝรูใฝเรียนมุงสูความเปนสากลมี
สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี และไดจัดทําโครงการตาง ๆ ขึ้นเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ในหลาย ๆ ดาน จากการประชุ มคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ความคิดเห็น
ตรงกันเกี่ยวกับพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค พบวานักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิด ความ
มีวินัย ความซื่อสัตยสุจริต การอยูอยางพอเพียง การมีจิตสาธารณะ ยกตัวอยางเชน คุณลักษณะดานความ
ซื่อสัตยควรไดรับการพัฒนาเนื่องจากการยืมสิ่งของจากเพื่อนนักเรียนดวยกันแลวไมคืน หรือการลอก
การบาน ปญหาเหลานี้ควรไดรับการแกไขดวยการจัดใหมีโครงการ/กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนบานโคกสวางเปนโรงเรียนสุจริตตนแบบของสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๔ ตามโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกัน
การทุจริต” ภายใตชื่อ “โรงเรียนสุจริต” ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การสรางคานิยม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและ
การโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน และเชื่อวาการสรางคานิยมที่ถูกตองนี้จะเปน
รากฐานสําคัญเพื่อทําใหเด็กเติบโตขึ้นเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนปราการปองกันและแกไขปญหา
ทุจริตคอรรัปชั่นที่ไดผลที่สุด
๑.๓ ลักษณะสําคัญของ Best Practice
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน จึงไดมีการประชุมวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการคือ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย
ความซื่อสัตยสุจริต การอยูอยางพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ โดยมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แลววิเคราะห สังเคราะหกําหนดเปนรูปแบบการ

๔
พัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบานโคกสวาง ซึ่งประกอบดวยโมเดลหลัก คือ “PREMIUM
MODEL วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต” และโมเดลยอยในบางองคประกอบ ดังนี้
องคประกอบหลักของ PREMIUM MODEL วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต มี ๗
องคประกอบ ดังนี้
๑) ดานการมีสวนรวม (Participation: P) กระตุนใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต มีสวนรวมในการนิเทศผลการดําเนินงาน เนนการ
สรางเครือขาย บาน วัด โรงเรียน เครือขายสถานศึกษา เครือขายองคกร แตงตั้ง ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน เพื่อ
ชวยดําเนินงานปองกัน ปลูกฝง และสรางเครือขายโรงเรียนสุจริต
๒) ดา นสภาพแวดล อม บรรยากาศ และปฏิสั มพันธ (Environmental: E) จั ด
สภาพแวดลอมของโรงเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตของนักเรียน และสะอาด
ปลอดภัย สงบ รมรื่น ใกลชิดธรรมชาติ ปราศจากอบายมุข ผูบริหารและครูเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน
ยกยองชมเชยนักเรียนที่ทําความดี และมอบรางวัลเปนกําลังใจในการทําความดีตอไป
๓) ดานวิถีชีวิตประจําวันหรือกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต (Routine: R) จัดกิจกรรมที่
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตของนักเรียนทั้งในชีวิตประจําวัน และกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตประจําวันในโรงเรียนเริ่มตั้งแตเขาแถวเคารพธงชาติ การเดินแถวเขาหองเรียน
การทําสมาธิกอนการเรียนในชั่วโมงเรียน การรับประทานหารกลางวัน กิจกรรมรับผิดชอบ ดูแลรักษา
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย จนกระทั่งเขาแถวเลิกเรียน รวมทั้ง
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สงเสริมใหปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสําคัญตางๆ อยาง
เขาใจและเห็นคุณคา จัดกิจกรรมสงเสริมการระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัยเปนประจํา เห็นคุณคาใน
การรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา
๔) ดานการเรียนการสอน (Instructional: I) ครูจัดการเรียนรูโดยใชสื่อและพาไปแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย เนนการบูรณาการกับวิถชี ีวิตจริง ฝกปฏิบัติจริง และวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
โรงเรียนบานโคกสวางไดออกแบบการเรียนรู และนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมการศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การศึกษาสิ่งแวดลอมในชุมชน และ
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ดวยโมเดล “การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูโดยการปฏิบัติอยางสรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น” ซึ่งจะกลาวถึงรายละเอียดตอไป
๕) ดานบริหารจัดการ (Management: M) การบริหารจัดการแบบโรงเรียนเปนฐาน
(SBM) การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใชกระบวนการบริหารแบบ
วงจรคุณภาพ (PDCA) มีการสรางเครือขาย (Network) การพัฒนาครูบุคลากรใหเปนแบบอยางโดยสราง
ชุมชนการเรียนรู (Professional Learning Community)
๖) ดานการกําหนดมาตรฐาน (Up to standard: U) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานของ
โรงเรียนสุจริต โดยกําหนดเปนมาตรฐานเพิ่มเติม เพื่อเปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา (Quality
Assurance) วาเมื่อนักเรียนเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนบานโคกสวางแลวจะมีคุณภาพของนักเรียน
ตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
๗) ดานการติดตาม และประเมินผล (Monitoring and evaluation: M) การติดตาม
และประเมินเปนกลไกและเครื่องมือสําคัญในการบริหารและพัฒนาโครงการ ใหบรรลุเปาหมายอยางมี

๕
ประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้น และระยะยาว การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) จึง
เปนเรื่องที่ทุกหนวยงานตองดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ไดกลาวถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่จะตองมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนบานโคกสวางไดกําหนดโมเดลยอยในการติดตามและประเมินผลโดยใชกระบวนการ
แผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping) ซึ่งเปนการติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวมของภาคีหุนสวน
มี ๓ ขั้นตอน คือ ๑) ขั้นการออกแบบเจตนารมณรวมกัน ๒) ขั้นการติดตามผลลัพธและการดําเนินงาน
และ ๓) ขั้นการจัดทําแผนการประเมิน
๒. หลักการและเหตุผล
การศึกษานับวาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ไมมีใครปฏิเสธได
นักวิชาการศึกษาเชื่อวาถามนุษยไดรับการศึกษาจะทําใหพวกเขามีความเจริญงอกงามทั้งทางกายอารมณ
สังคม และสติปญญา ดังนั้น สถานศึกษาจึงเปนหนวยงานหลักในการบมเพาะเด็กและเยาวชนใหมี
พฤติกรรมที่ดีงามทั้งดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และจิต
พิสัย (Affective Domain) โดยจัดหลักสูตรที่สงเสริมและพัฒนาเด็กใหเจริญงอกงามทั้ง ๓ ดาน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกําหนด
นอกจากนี้ยังตองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหสอดคลองกันดวย ตลอดจนตอง
ไมลืมที่จะสอดแทรกและปลูกฝงเรื่องคุณธรรมจริยธรรม/ความดีความงามใหกับเด็ก ๆ โดยกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหเด็กและเยาวชนเหลานั้นเติบโตขึ้นไปเปน คนดี
คนเกง และดํารงชีวิตอยางมีความสุข รวมทั้งเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาตอการพัฒนาประเทศและ
สังคมโลกอีกดวย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กําหนดวิสัยทัศน
วา “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาคเปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
โดยมีเปาหมายการพัฒนา คือ ๑) คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย และจิตใจ มีอนามัยการ
เจริญพันธุที่เหมาะสมในทุกชวงวัย มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีนิสัยใฝเรียนรู
ตลอดชีวิต มีความคิดสรางสรรค มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมความเปนไทย รูจักสิทธิหนาที่ของ
ตนเอง และของผูอื่น จิตสํานึ กรับ ผิดชอบต อสัง คม ๒) คุ ณภาพการศึก ษาไดรับ การยกระดับ สู
มาตรฐานสากล ตอยอดองคความรูสูนวัตกรรมและโอกาสเขาถึงการศึกษา และการเรียนรูในรูปแบบที่
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ๓) โอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปจจัยเสี่ยงตอ
สุขภาพลดลงอยางเปนองครวม และ ๔) สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา มีบทบาท
หลักในการหลอหลอมบมเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิถี
ชีวิต และคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวม กระทรวงศึกษาธิการไดพัฒนาการจัดศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูด านคุณธรรมแกนักเรียน นักศึกษา กําหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา “คุณธรรมนําความรู”
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๔ (๔) “การจัดกระบวนการ
เรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู
ดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง

๖
ประสงคไวในทุกวิชา” และมาตรา ๒๘ วรรคสอง “สาระของหลักสูตรทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุง
พัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิดความสามารถความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม”
จากสถานการณปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับสถานการณและสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปในทุกดานทั้งในเชิงบวกและเชิงลบที่นําไปสูการเอารัดเอาเปรียบและความไมรับผิดชอบตอสังคม
โดยรวม และกอใหเกิดปญหาตางๆ โดยเฉพาะปญหาทุจริตคอรรัปชั่น ปญหาความไมเปนธรรมและความ
ไมยุติธรรมตางๆ ซึ่งมีแนวโนมรุนแรง และแพรขยายเขาสูสังคมไทยมากขึ้นจนเปนปญหาสําคัญของชาติ
อยูในขณะนี้ อยางไรก็ตาม แมวารัฐบาลจะมีนโยบาย แนวทาง มาตรการและกลไกตาง ๆ เพื่อสรางความ
เปนธรรม ความยุติธรรมและการปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่นอยางตอเนื่องและจริงจัง ทั้งปรับปรุงแกไข
กฎหมาย เผยแพรความรูความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของ จัดตั้งองคกรอิสระในการดําเนินงานพัฒนา
กระบวนการตรวจสอบที่เขมงวดรัดกุมและ สรางเครือขายความรวมมือกันในทุกภาคสวนของสังคม แต
แนวทางมาตรการและกลไกตางๆ ดังกลาวอาจไมสามารถปองกัน และแกปญหาไดอยางยั่งยืน เนื่องจาก
สวนใหญเปนการดําเนินงานในเชิงรับที่มุงแกปญหาที่เกิดขึ้นแลว และมีภาระคา ใชจายจํานวนมาก ดังนัน้
จึงควรใหความสําคัญกับการปองกันและแกปญหา เรื่องความไมเปนธรรม ความไมยุติธรรมและการทุจริต
คอรัปชั่น ในลักษณะเชิงรุกควบคูกันไป โดยมุงเนนการประชาสัมพันธและการเสริมสราง ปฏิสัมพันธให
เด็กและเยาวชนเพื่อใหไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองทั้งดาน กฎหมาย ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
สิทธิหนาที่ที่พึงกระทําตอสังคมและสามารถนําไปประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน ซึ่งสิ่งเหลานี้ จะเปนการ
ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมและทัศนคติที่ถูกตอง รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของคนในสังคมอยางเปน
รูปธรรม โดยเริ่มจากกลุมเด็กและเยาวชนแลวคอยๆขยายเขาสูสังคมในวงกวาง
ดังนั้น สํานักนวัตกรรมการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดจัดทํา
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” ภายใตชื่อ
“โรงเรียนสุจริต” เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดไดดําเนินงานที่เปนการปองกัน
การทุจริตปลูกจิตสํานึกใหกับนักเรียนตั้งแตระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อ
นําผลที่ไดไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แตทั้งนี้ในการดําเนินงานโครงการซึง่ มี
กิจกรรมที่กําหนดไวหลากหลายเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค จึงไดจัดทําโครงการวิจัยเพื่อหารูปแบบที่
เหมาะสมในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสงเสริมการปองกันการทุจริต ปลูกจิตสํานึกใหกับนักเรียน โดย
สนใจที่จะศึกษาหารูปแบบการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนรู และการมีสวนรวมของชุมชนที่
สงเสริมการปองกันการทุจริตปลูกจิตสํานึกใหกับนักเรียน รวมไปถึงการติดตามผลทีเ่ กิดขึน้ จากผูเ รียนและ
ปจจัยที่สนับสนุนและเปนอุปสรรค ซึ่งการดําเนินการวิจัยจะทําใหสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานมีรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาที่สงเสริมการปองกันการทุจริตปลูกจิตสํานึกใหผูเรียน สงผลให
ผูเรียนมีคุณลักษณะการปองกันการทุจริต โดยมีกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต อยูอยางพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ เพื่อใหนักเรียนมีภูมิคุมกัน เปนเยาวชนที่มีดีของประเทศชาติ และพลโลก
โรงเรียนบานโคกสวางเปนหนึ่งใน ๒๒๕ โรงเรียน ที่เปนโรงเรียนแกนนําโครงการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ที่จะตองจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ๕ ประการ ไดแก มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ โรงเรียนบานโคกสวางเปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง จัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลปที่ ๑ ถึงระดับประถมศึกษาปที่ ๖ มีนักเรียนจํานวน ๒๑๗ คน ขาราชการ

๗
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน ๑๕ คน กําหนดวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาไววา “ภายในป
๒๕๕๘ โรงเรียนบานโคกสวางจะบริหารจัดการศึกษาโดยเนนการมีสวนรวมของชุมชน ดวยสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหเด็กทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน เปน
คนดีมีความซื่อสัตยสุจริต ดํารงชีวิตอยางพอเพียง รักษภูมิปญญาทองถิ่น และบุคลากรพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง” และมีพันธกิจสําคัญประการหนึ่งคือ การจัดการศึกษาใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
และคุณลักษณะที่ดี มีความสุจริต โรงเรียนบานโคกสวางตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานักเรียนมี
ความสุจริต จึงไดพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสุจริต โดยยึดหลักการสําคัญคือ PREMIUM MODEL
วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต ดังนี้
๑) การมีสวนรวม (Participation: P)
๒) วิถีชีวิตประจําวัน (Routine: R)
๓) สภาพแวดลอม (Environmental: E)
๔) การบริหารจัดการ (Management: M)
๕) การเรียนการสอน (Instructional: I)
๖) กําหนดมาตรฐาน (Up to standard: U)
๗) ติดตาม และประเมินผล (Monitoring and evaluation: M)
จากเหตุผลดังกลาวผูจัดทําจึงไดพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
รูปแบบ “PREMIUM MODEL วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต” ของโรงเรียนบานโคกสวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริต ๕ ประการ อันจะสงผลใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการปองกันการทุจริต เพื่อเติบโตเปนรากฐานทีส่ าํ คัญ
ในการพัฒนาประเทศตอไป
๓. วัตถุปุระสงค
๑) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตรูปแบบ “PREMIUM
MODEL วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต” ของโรงเรียนบานโคกสวาง สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
๒) เพื่อพัฒนาโรงเรียนบานโคกสวางใหมีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ
ปลอดอบายมุข และมีการเรียนรู และการจัดการความรูอยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง (ปองกัน)
๓) เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนบานโคกสวางใหมีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ (ปลูกฝง)
๔) เพื่อสรางเครือขายครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานโคกสวาง รวมทั้ง
ผูปกครองนักเรียน ชุมชน องคกรสถาบันในทองถิ่น ใหมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต (สรางเครือขาย)
๔. เปาหมาย
๔.๑ เชิงปริมาณ
๑) ครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานโคกสวาง รอยละ ๑๐๐ มีสวนรวมใน
การปองกันการทุจริต และปลูกฝงคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตใหแกนักเรียน

๘
๒) นักเรียนโรงเรียนบานโคกสวาง รอยละ ๑๐๐ มีกระบวนการเรียนรูที่เทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลง มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยาง พอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และปองกันการทุจริต
๔.๒ เชิงคุณภาพ
๑) โรงเรียนบานโคกสวางมีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข
และมีการเรียนรูและการจัดการความรูอยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
๒) นักเรียนโรงเรียนบานโคกสวางใหมีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
๓) เกิดเครือขายครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานโคกสวาง รวมทั้ง
ผูปกครองนักเรียน ชุมชน องคกรสถาบันในทองถิ่นทีม่ ีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
๕. Conceptual Frame Work
กรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบานโคกสวาง โดยใช
PREMIUM Model วิถธี รรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต มีกรอบแนวคิด ดังนี้
Inputs

Process

Outputs

Impacts

นักเรียนมี
คุณลักษณะสุจริต
๕ ประการ คือ
ทักษะ
กระบวนการคิด,
มีวินัย, ซื่อสัตย,
อยูอยางพอเพียง,
มีจิตสาธารณะ

สังคมสุจริต

การมีสวนรวม (P: Participation)
วิถีชีวิตประจําวัน (R: Routine)

- ผูบริหาร
- ครูมุงมั่นพัฒนานักเรียนสุจริต
- ผูปกครอง วัด ชุมชนรวมพัฒนา
- ภาคีเครือขายรวมสนับสนุน
- วิสัยทัศน พันธกิจเนนสุจริต

สภาพแวดลอม (E: Environment)
การบริหารจัดการ (M: Management)
การเรียนการสอน (I: Instructional)
กําหนดมาตรฐาน (U: Up to standard)
ติดตามและประเมินผล (M: Monitoring and evaluation)

Plan

Do

Check

Act

๙

๑๐
๖. ลําดับขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
โรงเรียนบานโคกสวางไดพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสุจริต “PREMIUM Model วิถธี รรม
ล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต” ของโรงเรียนบานโคกสวางโดยใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ขั้นวางแผน (Plan) เปนการรวมวางแผนพัฒนาโครงการโรงเรียนสุจริตโดยเนนการมี
สวนรวมของภาคีหุนสวนในการพัฒนา มีกิจกรรมสําคัญดังนี้
๑) ประชุมชี้แจงครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชน
เพื่อทําความเขาใจและสรางความตระหนักเกี่ยวกับโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ
๒) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
๓) แตงตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน เพื่อรวมปองกัน ปลูกฝง
และสรางเครือขายโรงเรียนสุจริต
๔) คณะกรรมการบริหารโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” รวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ มาตรการและตัวชี้วัด
ในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
๕) ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อวางแผนกําหนดรูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียนสุจริต โดยรวมกันศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กําหนดเปนรูปแบบการ
พัฒนาโรงเรียนสุจริต “PREMIUM Model วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต” โรงเรียนบานโคกสวาง
ขั้นที่ ๒ ขั้นดําเนินการ (Do) เปนการดําเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสุจริต
“PREMIUM Model วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต” ของโรงเรียนบานโคกสวาง มีกิจกรรมการ
ดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
๑) ดานการมีสวนรวม (Participation: P) กระตุนใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม
ในกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต มีสวนรวมในการนิเทศติดตามผลการดําเนินงาน เนนการ
สรางเครือขาย บาน วัด โรงเรียน เครือขายสถานศึกษา เครือขายองคกร แตงตั้ง ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน เพื่อ
ชวยดําเนินงานปองกัน ปลูกฝง และสรางเครือขายโรงเรียนสุจริต มีกิจกรรมการดําเนินงานที่สําคัญ คือ
๑.๑) ภาคีหุนสวนในการพัฒนาโครงการโรงเรียนสุจริต ไดแก ครู ผูปกครองนักเรียน และ
ชุมชน ประชุมรวมกันวางแผนในการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตโดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
ผลลัพธที่พึงประสงค เกณฑบงชี้ความกาวหนา
๑.๒) เครือขายบาน วัด โรงเรียน (บวร) ในการปลูกฝงคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕
ประการใหกับนักเรียน
๑.๓) ครู ผูปกครองนักเรียน และชุมชนรวมติดตาม และประเมินคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริต ๕ ประการของนักเรียน
๒) ดานสภาพแวดลอม บรรยากาศ และปฏิสัมพันธ (Environmental: E) เปนการจัด
สภาพแวดลอมของโรงเรียนที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตของนักเรียน และสะอาด
ปลอดภัย สงบ รมรื่น ใกลชิดธรรมชาติ ปราศจากอบายมุข ผูบริหารและครูเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน

๑๑
ยกยองชมเชยนักเรียนที่ทําความดี และมอบรางวัลเปนกําลังใจในการทําความดีตอไป มีกิจกรรมที่สําคัญ
ดังนี้
๒.๑) ดานสภาพแวดลอม และบรรยากาศ โรงเรียนบานโคกสวางไดดําเนินการดังนี้
- จัดใหมีพุทธสถานประจําโรงเรียน
- ติดคําปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทุกหองเรียน
- จัดปายนิเทศ ปายคติธรรม ทั่วบริเวณโรงเรียน
- จัดสภาพโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สงบ ปลอดภัย ใกลชิดธรรมชาติ โดยนักเรียน
แบงเขตรับผิดชอบในการดูแลบริเวณโรงเรียน
- จัดใหโรงเรียนเปนเขตปลอดอบายมุข (เขตปลอดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การพนัน)
๒.๒) ดานปฏิสมั พันธ
- จัดกิจกรรมยกยอง เชิดชู หองเรียนสุจริต นักเรียนสุจริต
- ผูบริหาร ครู เปนแบบอยางที่ดี
๓) ดานวิถีชีวิตประจําวันหรือกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต (Routine) จัดกิจกรรมที่สงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตของนักเรียนทั้งในชีวิตประจําวัน และกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา มีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้
๓.๑) กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห มีกิจกรรมสําคัญคือ
๓.๓.๑) กิจกรรมหนาเสาธง
- กิจกรรมเคารพธงชาติ ไหวพระสวดมนต แผเมตตา และสงบนิ่ง (สมาธิ)
กิจกรรมปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
- กิจกรรมนองไหวพี่ (ในแถวหนาเสาธง)
- กิจกรรมเดินแถวเขาหองเรียนอยางมีสติ
๓.๓.๒) กิจกรรมทําความดีระหวางวัน
- กิจกรรมเดินอยางมีสติกอนเขาโรงอาหาร
- กิจกรรมกลาวคําพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหาร
- กิจกรรมรับประทานอาหารอยางมีสติ
- กิจกรรมจิตอาสา เสียงตามสาย
- กิจกรรมนั่งสมาธิ ๑ นาทีกอนเรียน
๓.๓.๓) กิจกรรมกอนเลิกเรียน
- กิจกรรมไหวพระสวดมนต
- กิจกรรมทองอาขยาน
๓.๓.๔) กิจกรรมประจําสัปดาห
- กิจกรรมสวดมนตสรภัญญะประจําสัปดาห (กิจกรรมวันศุกรสุขสรร)
- กิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหารเพลที่วัดบานโคกสวางทุกวันพระ
๓.๒) กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
- กิจกรรมทําบุญตักบาตร บริเวณโรงเรียนบานโคกสวาง

๑๒
- กิจกรรมฟงเทศนา ณ วัดบานโคกสวาง
- กิจกรรมแหเทียนพรรษา
- กิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดบานโคกสวาง
๓.๓) กิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร
- กิจกรรมคายเยาวชน “คนดีของแผนดิน
- กิจกรรมคายพุทธบุตร
- กิจกรรมบันทึกความดี
- กิจกรรมหองเรียนสุจริต นักเรียนสุจริต (มอบเกียรติบัตร)
- กิจกรรมตนไมพูดได (คติธรรม)
- กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
- กิจกรรมเรียนรูคุณธรรมซื่อสัตยสุจริตกับพระอาจารยอุเทน ที่วัดปามณีรัตน
อําเภอสําโรง จังหวัดอุบลราชธานี สัปดาหละ ๑ ครั้ง
๔) การเรียนการสอน (Instructional: I) ครูจัดการเรียนรูโ ดยใชสื่อและพาไปแหลงเรียนรู
ที่หลากหลาย เนนการบูรณาการกับวิถชี ีวิตจริง ฝกปฏิบัติจริง และวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดย
โรงเรียนบานโคกสวางไดออกแบบการเรียนรู และนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการ
เรียนรูตาง ๆ รวมถึงกิจกรรมการศึกษาแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การศึกษาสิ่งแวดลอมในชุมชน และ
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรูโดยการปฏิบัติอยางสรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น ดังนี้
ปญญาขั้นที่ ๑ สํารวจปญหา เริ่มที่ครูและนักเรียนรวมกันกําหนดเรื่อง และปญหาที่
จะเรียนรู มีการศึกษาสภาพปจจุบันและขอมูลตาง ๆ (ขั้นทุกข)
ปญญาขั้นที่ ๒ นํามาวิเคราะห เปนขั้นตอนการนําปญหาสภาพที่เปนอยูมาพิจารณา
วิเคราะห สังเคราะห และแยกแยะหาสาเหตุ (ขั้นสมุทัย)
ปญญาขั้นที่ ๓ บมเพาะจิตสํานึก เปนการสรางจิตสํานึก ความรูสึกและความสําคัญใน
การที่จะเรียนรู แกไข และพัฒนา (ขั้นนิโรธ)
ปญญาขั้นที่ ๔ บันทึกแนวปฏิบัติ เปนขั้นตอนรวมกันกําหนดเปนแนววิธีปฏิบัติตน
และวิธีดําเนินการ (ขั้นนิโรธ)
ปญญาขั้นที่ ๕ จัดระเบียบชีวิต การนําไปใชปฏิบัติ และกระทําจริงในชีวิตประจําวัน
(ขั้นมรรคผล)
ปญญาขั้นที่ ๖ สาธิตคุณงามความดี เปนการแสดงออกในสิ่งที่ไดเรียนรูและการ
นําเสนอสิ่งดีงามที่ตนเอง ไดยึดถือปฏิบัติใหผูอื่นไดประจักษและชื่นชม (ขั้นมรรคผล)
ปญญาขั้นที่ ๗ นําสูวิถีสุจริต ตอบแทนสังคม เปนการนําความดีงามคืนสูวิถีชีวิตใน
ชุมชน สรางเครือขายความดีงามกับพอแมผูปกครอง ซึ่งถือเปนการเรียนรูเพื่อตอบแทนสังคม เปนขัน้ ตอน
ของการฝกนักเรียนใหนําความรูที่เขาใจ นําการเรียนรูไปใชประโยชนเพื่อสวนรวม หรือเห็นประโยชนตอ
สวนรวมดวยการทํางานเปนกลุม รวมกันสรางผลงานที่ไดจากการแกปญหาสังคมอยางสรางสรรค ซึ่งอาจ

๑๓
เปนความรู แนวทาง สิ่งประดิษฐ หรืออาจเปนนวัตกรรม ดวยความรับผิดชอบตอสังคม อันเปนการ
แสดงออกของความเกื้อกูล (caring) และแบงปน (sharing) ใหสังคมมีสันติและยั่งยืน (ขั้นมรรคผล)
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใชรปู แบบการจัดการเรียนรูโ ดยการปฏิบัตอิ ยาง
สรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น มีความสอดคลองกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา (อริยสัจ ๔) ดังนี้
ปญญา

ขั้นการเรียนรู

อริยสัจ ๔

ขั้นที่ ๑

สํารวจปญหา

ทุกข

ขั้นที่ ๒

นํามาวิเคราะห

สมุทัย

ขั้นที่ ๓

บมเพาะจิตสํานึก

นิโรธ

ขั้นที่ ๔

บันทึกแนวปฏิบัติ

นิโรธ

ขั้นที่ ๕

จัดระเบียบชีวิต

มรรคผล

ขั้นที่ ๖

สาธิตคุณงามความดี

มรรคผล

ขั้นที่ ๗

นําสูวิถีสุจริต ตอบแทนสังคม

มรรคผล

พฤติกรรม
การเรียนรู
- สังเกต
- สืบคน
- สอบถาม
- ศึกษาขอมูล
- บันทึกขอมูล
- คิดวิเคราะห
- สังเคราะห
- แยกแยะ
- ประมวลผล
- ความรอบคอบ
- เห็นคุณคา
- ตระหนัก
- สํานึก
- ใหความสําคัญ
- บันทึก
- ความรวมมือ
- การคิดสรางสรรค

คุณลักษณะโรงเรียน
สุจริตที่คาดหวัง
- ทักษะกระบวนการคิด
- มีวินัย

- ทักษะกระบวนการคิด

- ทักษะกระบวนการคิด
- จิตสาธารณะ

- ทักษะกระบวนการคิด
- มีวินัย
- ซื่อสัตย
- จิตสาธารณะ
- ทักษะชีวิต
- ทักษะกระบวนการคิด
- การกระทําเปน
- มีวินัย
นิสัย
- ซื่อสัตย
- เปนผูทําความดี
- อยูอยางพอเพียง
- จิตสาธารณะ
- การแสดงออก
- ทักษะกระบวนการคิด
- เปนแบบอยาง
- มีวินัย
- มีความคิดสรางสรรค - ซื่อสัตย
- จัดนิทรรศการ
- อยูอยางพอเพียง
- จิตสาธารณะ
- การแสดงออก
- ทักษะกระบวนการคิด
- เปนแบบอยาง
- มีวินัย
- มีความคิดสรางสรรค - ซื่อสัตย
- อยูอยางพอเพียง
- จิตสาธารณะ

๑๔
ความสัมพันธของรูปแบบการจัดการเรียนรูโ ดยการปฏิบัติอยางสรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น




สํารวจปญหา

นํามาวิเคราะห


บมเพาะ
จิตสํานึก


บันทึกแนว
ปฏิบตั ิ


จัดระเบียบชีวติ


สาธิตคุณงาม
ความดี


นําสูวิถีสจุ ริต
ตอบแทนสังคม

หลักธรรมที่สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู
ไตรสิกขา
สติ – สัมปชัญญะ อิทธิบาท ๔ เบญจศีล โยนิโสมนสิการ หิริ – โอตตัปปะ อริยสัจ ๔ เบญจธรรม ทิศ ๖ สัมมาทิฏฐิ

ทักษะกระบวนการคิด

มีวินัย

Can explain Can interpret
ความสามารถใน ความสามารถใน
การอธิบาย
การแปลความ

คุณลักษณะโรงเรียนสุจริตทีค่ าดหวัง
ซื่อสัตย
อยูอยางพอเพียง

ความรูค วามเขาใจ ๖ ดานทีค่ าดหวัง
Can apply
Have perspective
ความสามารถใน
ความสามารถในการ
การนําสูการปฏิบัติ
มองจากมุมมองที่
หลากหลาย

จิตสาธารณะ

Can empathize
ความสามารถที่จะ
เขาใจความรูสึก
ของผูอื่น

Have selfknowledge
ความรูจักตนเอง

รูปแบบการจัดการเรียนรูโ ดยการปฏิบัติอยางสรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้นโรงเรียนบานโคกสวาง

คุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต
ศีล

ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น

สมาธิ
การจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติอยางสรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น
ปญญาขั้นที่ ๑ สํารวจปญหา
ปญญาขั้นที่ ๒ นํามาวิเคราะห
ปญญาขั้นที่ ๓ บมเพาะจิตสํานึก
ปญญาขั้นที่ ๔ บันทึกแนวปฏิบัติ
ปญญาขั้นที่ ๕ จัดระเบียบชีวิต
ปญญาขั้นที่ ๖ สาธิตคุณงามความดี
ปญญาขั้นที่ ๗ นําสูวิถีสุจริต ตอบแทนสังคม

แหลงเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่น
การทอเสื่อใบเตยปา

ปญญา

สิ่งแวดลอมใน
ชุมชน

๑๕
นอกจากรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติอยางสรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้นของ
โรงเรียนบานโคกสวางแลว โรงเรียนบานโคกสวางยังสงเสริม สนับสนุนใหครูพัฒนานวัตกรรม รูปแบบ
วิธีการ ในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ เชน Best Practice
เสื่อใบเตยปา สูชีวิตที่พอเพียง

๕) ดานบริหารจัดการ (Management: M) การบริหารจัดการแบบโรงเรียนเปนฐาน
(SBM) การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ใชกระบวนการบริหารแบบ
วงจรคุณภาพ (PDCA) มีการสรางเครือขาย (Network) การพัฒนาครูบุคลากรใหเปนแบบอยางโดยสราง
ชุมชนการเรียนรู (Professional Learning Community) มีการดําเนินการดังนี้
๕.๑) กําหนดระบบบริหาร ดังนี้
๕.๑.๑) กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ จุดเนนโรงเรียนสุจริต
๕.๑.๒) แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสุจริต
๕.๑.๓) พัฒนาครูบุคลากรใหเปนแบบอยางโดยสรางชุมชนการเรียนรู (PLC) ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลตามแนวทางโรงเรียนสุจริต
๕.๑.๔) สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครอง วัด และชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียน
และชุม เนนโรงเรียนเปนฐาน
๕.๑.๕) นิเทศ กํากับ ติดตาม อยางตอเนื่องโดยเนนการมีสวนรวมของภาคีหุนสวน
๕.๒) ระบบการบริหารหลักสูตร
๕.๒.๑) หลักสูตรสถานศึกษา หนวยการเรียนรู และแผนการจัดการเรียนรูบูรณาการ
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริตทุกกลุมสาระ
๕.๒.๒) สรางหลักสูตรทองถิ่น “การทอเสื่อใบเตยปา” เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิด
ความรักภาคภูมิใจเห็นคุณคาในภูมิปญญาทองถิ่น เนนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๖
๖) ดานการกําหนดมาตรฐาน (Up to standard: U) โรงเรียนกําหนดมาตรฐานของ
โรงเรียนสุจริต โดยกําหนดเปนมาตรฐานเพิ่มเติม เพื่อเปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา (Quality
Assurance) วาเมื่อนักเรียนเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนบานโคกสวางแลวจะมีคุณภาพของนักเรียน
ตามคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต มีการดําเนินการดังนี้
๖.๑) แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานดานโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบานโคกสวาง
๖.๒) วิเคราะหความสัมพันธของมาตรฐานการศึกษาตางๆ
๖.๓) กําหนดมาตรฐานดานโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบานโคกสวาง และกําหนดคา
เปาหมาย โดยไดกําหนดตัวบงชี้ดานการบริหารโรงเรียนสุจริต ตัวบงชี้ดานการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต และตัวบงชี้ดานคุณภาพผูเรียนคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
๖.๔) เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบ ทบทวนมาตรฐานดานโรงเรียนสุจริต
ของโรงเรียนบานโคกสวาง
๖.๕) ประกาศใชมาตรฐานการศึกษาดานโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบานโคกสวาง
๗) ดานการติดตาม และประเมินผล (Monitoring and evaluation: M) การติดตาม
และประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เปนการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนบานโคกสวางไดกาํ หนดโมเดลยอย
ในการติดตามและประเมินผลโดยใชกระบวนการแผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping) ซึ่งเปนการติดตาม
และประเมินผลแบบมีสวนรวมของภาคีหุนสวน มี ๓ ขั้นตอน คือ ๑) ขั้นการออกแบบเจตนารมณรวมกัน
๒) ขั้นการติดตามผลลัพธและการดําเนินงาน และ ๓) ขั้นการจัดทําแผนการประเมิน มีการดําเนินการดังนี้
๗.๑) ออกแบบกระบวนการติดตาม และประเมินผลโครงการโรงเรียนสุจริต โดยใช
กระบวนการแผนที่ผลลัพธ ดังนี้
กระบวนการแผนที่ผลลัพธ
ขั้นที่ ๑) ขั้นการออกแบบ
เจตนารมณรวมกัน

วิธีการหรือกิจกรรม
ประชุมอภิปรายกลุมรวมกันระหวาง
ผูปกครองและครู เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานการปลูกฝงคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต โดยมีเปาหมายวาใครมี
สวนเกี่ยวของในโครงการ และทํา
อยางไรใหโครงการดําเนินไปสูเปาหมาย
ที่รวมกันตั้งไว

ขั้นที่ ๒) ขั้นการติดตามผลลัพธ
และการดําเนินงาน

ประชุมอภิปรายกลุมรวมกันระหวาง
ผูปกครองกับครู เพื่อวางแผนติดตาม
การทํางาน ซึ่งมี ๓ ประเด็นคือ
๑) ทําอยางไรใหการดําเนินการเปนไป
อยางตอเนื่อง
๒) ความกาวหนาของภาคีหุนสวนที่จะ
ทําใหไดมาซึ่งผลลัพธ

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานทําใหได
- วิสัยทัศน
- พันธกิจ
- ภาคีหุนสวนที่เกี่ยวของในโครงการ
- ผลลัพธทพี่ ึงประสงค
- สรางเกณฑบงชี้ความกาวหนา
- แผนที่ยุทธศาสตร
- การดําเนินงานโครงการ
ผลการดําเนินงานทําใหได
- จัดลําดับการติดตามการทํางานของ
โครงการ
- ผลลัพธ (การเปลี่ยนแปลงของครู
ผูปกครอง และนักเรียน)
- ยุทธศาสตรที่ใชในโครงการ (กิจกรรม
ตางๆ)

๑๗
กระบวนการแผนที่ผลลัพธ
ขั้นที่ ๓) ขั้นการจัดทําแผนการ
ประเมิน

วิธีการหรือกิจกรรม
๓) งานหรือกิจกรรมใดที่ทําใหเกิด
หรือไมเกิดการเปลี่ยนแปลง
ประชุมอภิปรายกลุมรวมกันระหวาง
ผูปกครองกับครู เพื่อวางแผนการ
ประเมิน ซึ่งมีเปาหมายหลักวาในการ
ประเมินผลครั้งนี้ เพื่ออะไร ใครเปนผูใช
ประโยชน ดวยวิธีการใด ชวงเวลาใด
และใครคือผูประเมิน

ผลการดําเนินงาน
- ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานทําใหได
- แผนการประเมินผล

๗.๒) ภาคีหุนสวนรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียนสุจริตตามแผน
จากกระบวนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาโรงเรียนสุจริต “PREMIUM Model วิถีธรรมล้ําคา
นําพาสูโ รงเรียนสุจริต” ของโรงเรียนบานโคกสวางโดยใชกระบวนการพัฒนาคุณภาพ PDCA สามารถสรุป
เปนแผนภูมิ (Flow Chart) ไดดังนี้
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมพัฒนา (Flow Chart) ของ Best Practice
ขั้นที่ ๑ ขั้นวางแผน (Plan)
ขั้นที่ ๒ ขั้นดําเนินการ (Do)
ขั้นที่ ๓ ขั้นตรวจสอบ ติดตาม และประเมิน (Check)
ขั้นที่ ๔ ขั้นปรับปรุง (Act)
๗. งบประมาณโครงการ
- งบประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท
- งบประมาณจากเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบานโคกสวาง และ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจาก สพฐ. มีรายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้

๑๘
ที่ กิจกรรม/คําชี้แจงการใชงบประมาณ
๑ ขั้นวางแผน (Plan)
๒ ขัน้ ดําเนินการ (Do)
- กิจกรรมประชุมสรางเครือขาย
- กิจกรรมพัฒนา Best practice
- กิจกรรมคายเยาวชนคนดีของแผนดิน
- กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอมและแหลง
เรียนรู
- กิจกรรมพัฒนากระบวนการติดตามและ
ประเมินผลแบบแผนที่ผลลัพธ
๓ ขั้นที่ ๓ ขั้นตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมิน (Check)
- ประชุมภาคีหุนสวน
- จัดทําเอกสารติดตามและประเมิน
๔ ขั้นที่ ๔ ขั้นปรับปรุง (Act)
- จัดทํารายงาน
- จัดนิทรรศการเผยแพร
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
๑,๐๐๐

งบประมาณกําหนดตามหมวดรายจาย
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ
๑,๐๐๐

๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

-

๑,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๑,๐๐๐

-

๕๐๐

๕๐๐

๑,๐๐๐
๕๐๐

-

๑,๐๐๐
-

๕๐๐

๕๐๐
๑,๐๐๐
๔๖,๐๐๐

-

๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๒,๕๐๐ ๒๓,๕๐๐

๘. ผลที่คาดหวังใหเกิดขึ้น เมื่อดําเนินการพัฒนาตามขัน้ ตอนของ Best Practice แลวตอบรับ
วัตถุประสงคของโครงการโรงเรียนสุจริตขอใด และอยางไร
วัตถุประสงค
๑) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริตรูปแบบ “PREMIUM
MODEL วิถีธรรมล้าํ คา นําพาสูโ รงเรียนสุจริต”
ของโรงเรียนบานโคกสวาง สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

ผลที่คาดหวัง
โรงเรียนบานโคกสวางมีรปู แบบการบริหารเพือ่
พัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตรูปแบบ
“PREMIUM MODEL วิถีธรรมล้ําคา นําพาสู
โรงเรียนสุจริต” ของโรงเรียนบานโคกสวาง
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๔
๒) เพื่อพัฒนาโรงเรียนบานโคกสวางใหมรี ะบบงาน ๑) โรงเรียนบานโคกสวางมีระบบงานและวิถีแบบ
และวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอด
พอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข และมี
อบายมุข และมีการเรียนรู และการจัดการความรู การเรียนรู และการจัดการความรูอ ยางเทาทันตอ
อยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง (ปองกัน)
การเปลี่ยนแปลง
๒) ครู ผูปกครอง และผูเ กี่ยวของมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

๑๙
วัตถุประสงค
๓) เพื่อพัฒนานักเรียนโรงเรียนบานโคกสวางใหมี
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง
และมีจิตสาธารณะ (ปลูกฝง)

ผลที่คาดหวัง
นักเรียนโรงเรียนบานโคกสวางใหมีคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ
๑) นักเรียนสามารถวิเคราะหสถานการณ รูจัก
เลือกรับขอมูลขาวสาร รวมทัง้ สามารถพิจารณา
ไตรตรองและตัดสินใจไดอยางสมเหตุสมผลในการ
ดําเนินชีวิต
๒) นักเรียนมีความรับผิดชอบตอหนาที่และสิทธิ
ของตนเอง ผูอื่น และสังคมในโรงเรียนและชุมชน
๓) นักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของ
ความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาสิง่ ของของผูอื่นมาเปน
ของตน โดยไมไดรับอนุญาต ไมเอาเปรียบผูอื่น
๔) นักเรียนมีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ยึดหลัก
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน มีความรู
และมีคุณธรรมไมประพฤติตนในทางที่ไมสจุ ริต
๕) นักเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของ
ความเอื้อเฟอ เผื่อแผ ไมเห็นแกประโยชนสวนตน
พรอมที่จะชวยเหลือและเสียสละเพือ่ ผลประโยชน
ของสวนรวมสามารถ
๔) เพื่อสรางเครือขายครู ผูบริหาร บุคลากรทางการ ๑) มีเครือขายครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษา
ศึกษาโรงเรียนบานโคกสวาง รวมทัง้ ผูป กครอง
โรงเรียนบานโคกสวาง รวมทัง้ ผูปกครองนักเรียน
นักเรียน ชุมชน องคกรสถาบันในทองถิ่น ใหมสี วน ชุมชน องคกรสถาบันในทองถิ่นที่มีสวนรวมในการ
รวมในการปองกันการทุจริต (สรางเครือขาย)
ปองกันการทุจริต
๒) ครู ผูปกครอง และผูเ กี่ยวของมีความพึงพอใจ
ตอการมีสวนรวมในจัดการศึกษาของโรงเรียน
๙. รองรอยหลักฐานระหวางการพัฒนาที่แสดงวาการดําเนินการนําไปสูเปาหมาย
๙.๑ Best practice รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตรูป แบบ
“PREMIUM MODEL วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต” ของโรงเรียนบานโคกสวาง สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เปนรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริตที่เกิดจากการรวมศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาพัฒนารูปแบบที่เนนวิถี
ชีวิตจริงของนักเรียนและบุคลากร ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ
๙.๒ Best practice การจัดการเรียนรูของครู เพื่อพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕
ประการของนักเรียน ครูไดพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียน
สุจริตของนักเรียน เชน “เสื่อใบเตยปา สูชีวิตที่พอเพียง” “หนูนอยนักอานสูนิทานสุจริต” “พลเมืองดี
มีความสุจริต” “ภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม” เปนตน

๒๐
๙.๓ ระบบการติดตามและประเมินประสิทธิผลโครงการโรงเรียนสุจริต แบบแผนที่ผลลัพธ
(Outcome mapping) ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมของภาคีหุนสวนไดแก ครู ผูปกครองนักเรียน และ
ชุมชน ในการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริตของนักเรียน โดยเริ่มตั้งแตการกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน
การติดตามโครงการ และการประเมินผลโครงการ ซึ่งกระบวนการแผนที่ผลลัพธชวยใหครู นักเรียน
และผูปกครอง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค เกิดความตระหนักเปนคนซื่อสัตยสุจริต
มีระเบียบวินัย อยูอยางพอเพียงและมีจิตสาธารณะมากขึ้น
๙.๔ รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติอยางสรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้นโรงเรียน
บานโคกสวาง ซึ่งเปนโมเดลยอยในองคประกอบ การเรียนการสอน (Instructional: I) รูปแบบการ
จัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติอยางสรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น ประกอบดวย ปญญาขั้นที่ ๑ สํารวจปญหา
(ขั้นทุกข) ปญญาขั้นที่ ๒ นํามาวิเคราะห (ขั้นสมุทัย) ปญญาขั้นที่ ๓ บมเพาะจิตสํานึก (ขั้นนิโรธ) ปญญา
ขั้นที่ ๔ บันทึกแนวปฏิบัติ (ขั้นนิโรธ) ปญญาขั้นที่ ๕ จัดระเบียบชีวิต (ขั้นมรรคผล) ปญญาขั้นที่ ๖ สาธิต
คุณงามความดี (ขั้นมรรคผล) ปญญาขั้นที่ ๗ นําสูวิถีสุจริต ตอบแทนสังคม (ขั้นมรรคผล) เปนรูปแบบการ
สอนที่เนนการเรียนรูในชีวิตจริงในชุมชน โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น “การทอเสื่อใบเตยปา” เปนสื่อและ
แหลงเรียนรูของนักเรียน ผลจากการเรียนรูจะนําความดีงามคืนสูวิถีชีวิตในชุมชน สรางเครือขายความดี
งามกับพอแมผูปกครอง ซึ่งถือเปนการเรียนรูเพื่อตอบแทนสังคม นําการเรียนรูไ ปใชประโยชนเพือ่ สวนรวม
ดวยความรับผิดชอบตอสังคม อันเปนการแสดงออกของความเกื้อกูล (caring) และแบงปน (sharing) ให
สังคมมีสันติและยั่งยืน
๙.๕ นักเรียนมีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ ผลจากการพัฒนาทําใหนักเรียนมี
คุณลัก ษณะโรงเรียนสุจ ริ ต ๕ ประการ นัก เรีย นไดเ รียนรู บม เพาะจิต สํานึก ดวยกระบวนการที่
หลากหลายที่โรงเรียน เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในชุมชน การเรียนรูจากการจัดทําโครงงาน เชน โครงงาน
ยุวคุณธรรมนําสูโรงเรียนสุจริต ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เพราะไดเรียนรู และคนหาคําตอบ
และองคความรูดวยตนเอง และปฏิบัติตนตามแบบอยางของผูรู/ภูมิปญญาทองถิ่นในการดําเนินชีวิต
อยางพอเพียง ใชแบบประเมินโครงงานในการตรวจประเมินโครงงานของนักเรียน และแบบสัมภาษณ
และไดไปเผยแพรในการประกวดโครงงานประวัติศาสตรที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๔
๑๐. Best Practice โครงการดังกลาวสอดคลองกับคุณลักษณะ ๕ ประการ อยางไรบาง
คุณลักษณะ
๑. ทักษะกระบวนการคิด

กิจกรรมที่สอดคลอง

เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ

๑) การเรียนการสอน (Instructional)
การจัดการเรียนรูโ ดยการปฏิบัติอยาง
สรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น
๒) วิถีชีวิตประจําวัน (Routine)
กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห,
กิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, กิจกรรมพิเศษเสริม
หลักสูตร

๑) แบบประเมินคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต ๕ ประการ
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

๒๑
คุณลักษณะ
๒. ความมีวินัย

๓. ความซื่อสัตยสุจริต

๔. อยูอยางพอเพียง

๕. มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมที่สอดคลอง

เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ

๑) การเรียนการสอน (Instructional)
การจัดการเรียนรูโ ดยการปฏิบัติอยาง
สรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น
๒) วิถีชีวิตประจําวัน (Routine)
กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห,
กิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, กิจกรรมพิเศษเสริม
หลักสูตร
๑) การเรียนการสอน (Instructional)
การจัดการเรียนรูโ ดยการปฏิบัติอยาง
สรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น
๒) วิถีชีวิตประจําวัน (Routine)
กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห,
กิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, กิจกรรมพิเศษเสริม
หลักสูตร
๑) การเรียนการสอน (Instructional)
การจัดการเรียนรูโ ดยการปฏิบัติอยาง
สรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น
๒) วิถีชีวิตประจําวัน (Routine)
กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห,
กิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, กิจกรรมพิเศษเสริม
หลักสูตร
๑) การเรียนการสอน (Instructional)
การจัดการเรียนรูโ ดยการปฏิบัติอยาง
สรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น
๒) วิถีชีวิตประจําวัน (Routine)
กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห,
กิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, กิจกรรมพิเศษเสริม
หลักสูตร

๑) แบบประเมินคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต ๕ ประการ
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

๑๑. กิจกรรมที่สอดคลองกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ไดแก
ปฏิญญา
กิจกรรมที่สอดคลอง
๑. การปลูกฝง

๑) การเรียนการสอน (Instructional)
การจัดการเรียนรูโ ดยการปฏิบัติอยาง
สรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น
๒) วิถีชีวิตประจําวัน (Routine)

๑) แบบประเมินคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต ๕ ประการ
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

๑) แบบประเมินคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต ๕ ประการ
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

๑) แบบประเมินคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต ๕ ประการ
๒) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

วิธีการ
๑) จัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติอยาง
สรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น คือ
๑.๑) สํารวจปญหา
๑.๒) นํามาวิเคราะห

๒๒
ปฏิญญา

กิจกรรมที่สอดคลอง
กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห,
กิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา, กิจกรรมพิเศษเสริม
หลักสูตร

๒. การปองกัน

๓. การสรางเครือขาย

วิธีการ

๑.๓) บมเพาะจิตสํานึก
๑.๔) บันทึกแนวปฏิบัติ
๑.๕) จัดระเบียบชีวิต
๑.๖) สาธิตคุณงามความดี
๑.๗) นําสูวิถีสุจริต ตอบแทนสังคม
๒) จัดกิจกรรมในวิถีชีวิตประจําวัน
ดังนี้
๒.๑) กิจกรรมประจําวัน/ประจํา
สัปดาห
๒.๒) กิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
๒.๓) กิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร
๑) สภาพแวดลอม (Environmental) ๑) จัดสภาพแวดลอมใหสะอาด สงบ
๒) การบริหารจัดการ (Management) รมรื่น ปลอดอบายมุข มีแหลงเรียนรู
๓) กําหนดมาตรฐาน (Up to
คุณธรรม
standard)
๒) บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน
๔) ติดตาม และประเมินผล
ฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล เนนการ
(Monitoring and evaluation)
มีสวนรวมของภาคีหุนสวนในการจัด
การศึกษา
๓) ประกันคุณภาพโดยการกําหนด
มาตรฐานดานโรงเรียนสุจริต
ประกอบดวยมาตรฐานการบริหาร
มาตรฐานการจัดการเรียน
มาตรฐานคุณลักษณะผูเรียน
๑) การมีสวนรวม (Participation)
๑) การมีสวนรวม
๒) ติดตาม และประเมินผล
๑.๑) ประชุมชี้แจงครู คณะกรรมการ
(Monitoring and evaluation)
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง
นักเรียน และผูนําชุมชน
๑.๒) แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
โครงการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
๑.๓) แตงตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สพฐ.นอย และป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
๑.๔) รวมกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค กลยุทธ มาตรการและ
ตัวชี้วัดในการดําเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต
๑.๕) รวมดําเนินการ รวมประเมิน

๒๓
ปฏิญญา

กิจกรรมที่สอดคลอง

วิธีการ
๒) ติดตาม และประเมินผล
๒.๑) ออกแบบการติดตามและ
ประเมินผล ประกอบดวย ขั้นการ
ออกแบบเจตนารมณรวมกัน, ขั้นการ
ติดตามผลลัพธและการดําเนินงาน
และขั้นการจัดทําแผนการประเมิน
๒.๒) รวมติดตาม และประเมินผล
โครงการโรงเรียนสุจริต

๑๒. เครื่องมือที่ใชในตรวจสอบ
เครื่องมือในการตรวจสอบผลการดําเนินงานพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริตรูปแบบ “PREMIUM MODEL วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต” ของโรงเรียนบาน
โคกสวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ ประกอบดวยเครื่องมือ ๓ ชนิด
คือ
๑๒.๑ แบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ เปนแบบประเมินแบบมาตร
ประมาณคา (Rating scale) ๔ ระดับ
๑๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน เปนแบบประเมินแบบมาตรประมาณคา (Rating scale)
๕ ระดับ
๑๒.๓ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบาน
โคกสวาง เปนแบบประเมินแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) ๕ ระดับ
การสรางเครื่องมือประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ไดดําเนินการดังนี้
๑) ศึกษาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
๒) วิเคราะหพฤติกรรมสําคัญจากพฤติกรรมบงชี้ในแตละระดับชั้น
๓) เลือกรู ป แบบเครื่ องมือวัด ซึ่ ง เปนแบบประเมินแบบมาตรประมาณคา (Rating
scale) ๔ ระดับ
๔) สรางแบบประเมินคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต แลวนําแบบประเมินที่สรางขึ้นไปให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ทาน ตรวจสอบความสอดคลองกับพฤติกรรมที่จะประเมินกับตัวชี้วัด และ
ความถูกตองในการใชภาษา แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC เลือกขอที่มีคา IOC ตั้งแต .๖๐
ขึ้นไป
๕) ปรับปรุงแบบประเมิน แกไขการใชภาษา และขอความใหถูกตอง แลวนําไปทดลอง
ใชกับนักเรียน เพื่อดูวาภาษาที่ใชเหมาะสมกับระดับอายุหรือไม และวิเคราะหคุณภาพแบบประเมิน
หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมิน
๖) จัดทําแบบประเมินฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชกับนักเรียนตอไป

๒๔
๑๓. ผลที่เกิดจากการจัดทํา Best practice
๑๓.๑ ผลการพัฒนา Best practice รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
รูปแบบ “PREMIUM MODEL วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต” ของโรงเรียนบานโคกสวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เปนรูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริตที่เกิดจากการรวมศึกษาวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามา
พัฒนารูปแบบที่เนนวิถีชีวิตจริงของนักเรียนและบุคลากร ยึดหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเปนสําคัญ
ประกอบดวยองคประกอบหลัก ๗ องคประกอบ คือ ๑) การมีสวนรวม (Participation: P) ๒) วิถี
ชีวิตประจําวัน (Routine: R) ๓) สภาพแวดลอม (Environmental: E) ๔) การบริหารจัดการ
(Management: M) ๕) การเรียนการสอน (Instructional: I) ๖) กําหนดมาตรฐาน (Up to standard: U)
๗) ติดตาม และประเมินผล (Monitoring and evaluation: M) นอกจากนี้ในองคประกอบการเรียนการ
สอน (Instructional: I) ยังประกอบดวยโมเดลยอยคือ รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยการปฏิบัติอยาง
สรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้น ประกอบดวย ปญญาขั้นที่ ๑ สํารวจปญหา (ขั้นทุกข) ปญญาขั้นที่ ๒ นํามา
วิเคราะห (ขั้นสมุทัย) ปญญาขั้นที่ ๓ บมเพาะจิตสํานึก (ขั้นนิโรธ) ปญญาขั้นที่ ๔ บันทึกแนวปฏิบัติ (ขั้น
นิโรธ) ปญญาขั้นที่ ๕ จัดระเบียบชีวิต (ขั้นมรรคผล) ปญญาขั้นที่ ๖ สาธิตคุณงามความดี (ขั้นมรรคผล)
ปญญาขั้นที่ ๗ นําสูวิถีสุจริต ตอบแทนสังคม (ขั้นมรรคผล)
๑๓.๒ โรงเรียนบานโคกสวางใหมีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอด
อบายมุข และมีการเรียนรู และการจัดการความรูอยางเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดลอมภายใน
โรงเรียนสะอาด สงบ ปลอดอบายมุข มีแหลงเรียนรูทางคุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการเนนการมี
สวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล สอดคลองกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริตดานการปองกันและตอตานการทุจริต
๑๓.๓ นักเรียนโรงเรียนบานโคกสวางใหมีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ คือ ทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยผานการประเมินคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต ๕ ประการในระดับดีเยี่ยม รอยละ ๘๙ และในระดับดี รอยละ ๑๑ โดยนักเรียนไดผานการ
เรียนรู บมเพาะจิตสํานึกดวยกระบวนการ/วิธีการเรียนรูที่หลากหลายจากการจัดการเรียนรูโดยการ
ปฏิบัติอยางสรางสรรคดวยปญญา ๗ ขั้นโรงเรียนบานโคกสวาง และนวัตกรรม Best practice ของครู
เชน “เสื่อใบเตยปา สูชีวิตที่พอเพียง” “หนูนอยนักอานสูนิทานสุจริต” “พลเมืองดีมีความสุจริต”
“ภาพยนตรสั้นสงเสริมคุณธรรม” เปนตน สอดคลองกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริตดานการปลูกฝงคานิยม
ความซื่อสัตยสุจริตใหเปนวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน
๑๓.๔ เกิดเครือขายความรวมมือของครู ผูบริหาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานโคกสวาง
รวมทั้งผูปกครองนักเรียน ชุมชน องคกรสถาบันในทองถิ่น ในการมีสวนรวมปองกันการทุจริต ซึ่งบุคคล
เหลานี้เปนภาคีหุนสวนในการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการใหกับนักเรียน ภาคีหุนสวนมี
ส วนร วมในการติ ด ตามและประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลโครงการโรงเรี ย นสุ จ ริ ต แบบแผนที่ ผ ลลั พ ธ
(Outcome mapping) โดยเริ่ม ตั้งแตการกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน การติดตามโครงการ และการ
ประเมินผลโครงการ ซึ่ง กระบวนการแผนที่ผ ลลัพธชวยใหครู นัก เรียน และผูปกครอง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึงประสงค เกิดความตระหนักเปนคนซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย อยูอยาง
พอเพียงและมีจิตสาธารณะมากขึ้น สอดคลองกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริตดานการสรางเครือขายความ
ซื่อสัตยสุจริตระหวางโรงเรียนและชุมชน

๒๕
๑๔. แนวทางขยายผลสรางเครือขาย / วิธีการเผยแพรประชาสัมพันธ
๑๔.๑ เผยแพรทาง Website โรงเรียนบานโคกสวาง
http://www.khoksawang.ac.th/

๑๔.๒ เผยแพรทาง facebook โรงเรียนบานโคกสวาง
https://www.facebook.com/koksawangUB?fref=ts

๑๔.๓ เผยแพรโดยการจัดนิทรรศการในการประชุมกลุมสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาโคก
สวางคุม จํานวน ๗ โรงเรียน

๒๖
๑๔.๔ เผยแพรโดยการจัดนิทรรศการในงานนิทรรศการมหกรรมชุมชนแหงการเรียนรูครูจิต
อาสา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ จํานวน ๑๔ โรงเรียน
๑๔.๔ เผยแพรโ ดยการจั ดนิ ทรรศการในงานกิจ กรรมคายเยาวชน “คนดี ของแผนดิน ”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔ เครือขายโรงเรียนสุจริต จํานวน ๑๕
โรงเรียน
๑๔.๕ เผยแพรโดยสงนักเรียนเขาประกวดแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การประกวดโครงงาน
คุณธรรม
๑๕. ปญหา และแนวทางแกไข
๑๕.๑ ปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรม
๑๕.๑.๑ ครู และบุคลากรมีภาระงานมาก ขาดความตระหนักในการปองกันการทุจริต
๑๕.๑.๒ ผูปกครองบางสวนยังไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาโรงเรียนสุจริต เห็นวาเปน
เรื่องไกลตัว
๑๕.๑.๓ นักเรียนบางสวนยังไมเห็นความสําคัญของการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
โรงเรียนสุจริต ๕ ประการ
๑๕.๒ แนวทางแกไขที่เกิดขึ้นระหวางการจัดกิจกรรม
๑๕.๒.๑ ประชุมชี้แจงครู และบุคลากร ใหมีความเขาใจ และตระหนักเห็นความสําคัญของ
โครงการโรงเรียนสุจริต
๑๕.๒.๒ ประชุมชี้แจงใหผูปกครองตระหนักความสําคัญของการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
๑๕.๒.๓ ยกยองเชิดชูเกียรติ ครู ผูปกครองหรือชุมชนที่เปนแบบอยาง โดยมอบเกียรติบัตร
ใหกับผูปกครองหรือผูร/ู ภูมิปญญาทองถิ่นที่มีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน
๑๕.๒.๔ สรางความตระหนักโดยการชี้แจงใหนักเรียนไดเขาใจและเห็นคุณคาของการรวม
กิจกรรม ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต รวมทั้งพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่นักเรียนได
เรียนรูอยางมีความสุข
๑๕.๒.๕ ยกยองเชิดชูเกียรติ นักเรียนที่เปนแบบอยาง โดยมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
ใหนักเรียนที่มีคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
๑๕.๓ ผลที่เกิดขึ้นจากการแกไขปญหาในระหวางการจัดกิจกรรม
๑๕.๓.๑ ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น เขาใจ ตระหนักเห็นความสําคัญ
ของโครงการโรงเรียนสุจริต
๑๕.๓.๒ นักเรียนเกิดคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ๕ ประการ
๑๖. ขอเสนอแนะ
๑๖.๑ โรงเรียนควรนํา PREMIUM Model “วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต” ไปใชในการ
พัฒนาโรงเรียนสุจริตอยางตอเนื่อง และมีการปรับปรุงพัฒนา และประชาสัมพันธใหผปู กครองรับทราบผล
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ

๒๗
๑๖.๒ สํานักงานเขตพื้นการศึกษาที่ควรเปดโอกาสใหมีเวทีการจัดแสดงผลงาน เพื่อเผยแพร
ผลงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพื้นการศึกษา
๑๖.๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรนําผลที่ไดจาก PREMIUM Model
“วิถีธรรมล้ําคา นําพาสูโรงเรียนสุจริต” จัดทําเปนหนังสือรวม Best Practice และเผยแพรผลงานทาง
เว็บไซตของ สพฐ. เพื่อขยายผลใหเครือขายโรงเรียนสุจริต

