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ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่
จะทาให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีคืนสู่สังคม เป็นการดาเนินงาน
ในลักษณะปิดทองหลังพระ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อ
จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานการศึกษาแก่เด็กทั่วไป โดย
มีประธานองคมนตรี
เป็นประธานคณะกรรมการอานวยการโครงการ
กองทุนการศึกษา และ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานคณะ
กรรมการบริหารโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้ดาเนินงานสนองพระราชดาริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้สถานศึกษาสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง
โดยเริ่มดาเนินงาน รับผิดชอบดูแลโรงเรียน กองทุนการศึกษา ในจังหวัด
เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ
กองทุนการศึกษาในปี 2555 – ปัจจุบัน จานวน 14 โรงเรียน ทั้งนี้
ครอบคลุมจังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรขี ันธ์ หลังจากได้
ดาเนินการมาเป็นระยะเวลา 4 ปี จึงได้ถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างเด็กดี
โดยมีความคาดหวังว่าจะเป็นต้นแบบขยายผลในการพัฒนาระบบการศึกษา
ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๓

ผลการถอดบทเรียนรูปแบบการสร้างเด็กดี
ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
การนาเสนอบทเรียนแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) คุณธรรมอัต
ลักษณ์ที่โรงเรียนคัดเลือก 2) รูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคุณธรรมอัตลักษณ์ และ 3) ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 คุณธรรมอัตลักษณ์ที่โรงเรียนคัดเลือก
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ ได้กาหนดคุณธรรมเปูาหมายในการพัฒนานักเรียนให้เป็น
คนดี เรียงลาดับความถี่จากมากไปหาน้อย คือ 1) วินัย 2)จิตสาธารณะ 3)
ความรับผิดชอบ 4) ความสะอาด 5) ใฝุเรียนรู้ 6)กตัญญู 7) พอเพียง 8)
มารยาท 9) ประหยัดอดออม และ 10)สามัคคีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ที่
คุณธรรมเปูาหมาย
จานวนโรงเรียน
1.
วินัย
13
2.
จิตสาธารณะ
10
3.
ความรับผิดชอบ
8
4.
ความสะอาด
3
5.
ใฝุเรียนรู้
2
6.
กตัญญู
1
7.
พอเพียง
1
8.
มารยาท
1
9.
ประหยัดอดออม
1
10. สามัคคี
1
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ตอนที่ 2 วิธีการในการพัฒนาคุณธรรม/กระบวนการสร้างคุณธรรมของ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์
การนาเสนอวิธีการในการพัฒนาคุณธรรม/กระบวนการสร้าง
คุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ ขอนาเสนอเป็น 2 ส่วน คือ 1) รูปแบบการสร้างคนดี
ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และ 2) กิจกรรมและวิธีการใน
การพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา มีรายละเอียด
ดังนี้
2.1 รูปแบบการสร้างคนดีของโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
มีการ
ดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดคุณธรรมเป้าหมาย โรงเรียนมีการดาเนินการ
กาหนดคุณธรรมเปูาหมายโดยใช้การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ส่วนใหญ่กาหนดไว้ 3 คุณธรรมโดยมีการศึกษาบริบทของโรงเรียนและความ
คาดหวังที่ต้องการเห็นคุณลักษณะของนักเรียนที่พึงประสงค์
ขั้นตอนที่ 2 แบ่งครูรับผิดชอบคุณธรรมแต่ละด้านและแบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา ตัวอย่างเช่น โรงเรียนบ้านท่า
ตะคร้อมิตรภาพที่ 192 จะดาเนินการแบ่งครูรับผิดชอบคุณธรรมแต่ละด้าน
และแบ่งนักเรียนเป็น 3 ชุด คือ ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอน
ปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ร่วมกันคิดโครงการร่วมกัน คิดอัตลักษณ์
ร่วมกันของนักเรียนและมีกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
ขั้นตอนที่ 3 ครูและนักเรียนร่วมกันคิดและดาเนินการโครงการ
คุณธรรมครูและนักเรียนแกนนาจะช่วยกันคิดและดาเนินโครงการคุณธรรม
ตามที่กาหนดไว้ในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลร่วมกันขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสาคัญที่
โรงเรียนจะต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีเครื่องมือในการประเมินผลที่มี
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การออกแบบได้สอดคล้องกับการประเมินคุณลักษณ์ของคุณธรรมที่กาหนดไว้
ในขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 5 นาผลประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง การนา
ผลการประเมินทุกรอบปีการศึกษามาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานสร้างเด็ก
ดี จะช่วยให้โรงเรียนสามารถบรรลุเปูาหมายในการสร้างเด็กดี
2.2 กิจกรรมและวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1 วินัย
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ คือ
1) การเดินแถว การวางกระเป๋า และการเรียงรองเท้า วิธีการ คือ เลือกเด็ก
แกนนามาจานวน 10 คน ให้ทาหน้าที่ควบคุมวินัยการเดินแถว การวาง
กระเป๋า การเรียงรองเท้า 2) การเข้าแถว 3) การรับประทานอาหารที่เป็น
ระเบียบ เงียบ ท่องข้อความถึงความประหยัดและคุณค่าของอาหาร 4) การ
ทาความเคารพน้องไหว้พี่ และพี่ไหว้น้อง 5) การทาเส้นทางเดินไปกลับใน
โรงเรียน 6) การแต่งกายถูกระเบียบ มีการตรวจเครื่องแต่งกายตามห้องเรียน
ให้คะแนนและมอบรางวัลเมื่อสิ้นภาคเรียน 7) การสวมหมวกนิรภัย และ
8) การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ
2.2.2 จิตสาธารณะ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
คือ 1) เพื่อนช่วยเพื่อน เช่น ช่วยเรื่องการพัฒนาผลการเรียนในด้านทา
การบ้าน และการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตร่วมกัน 2) โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การปลูกหญ้าให้ช้าง การทาโปุงเทียมร่วมกับหน่วยงานและ
ชุมชน 3) โครงการหนูอาสาพาไปวัด ไปทาความสะอาดวัด 4) โครงการช่วย
วัดรับฝากรองเท้า 5) โครงการทาความสะอาดหมู่บ้าน 6) โครงการพี่ดูแล
น้องในเรื่องอาหารกลางวัน ช่วยสอนอ่านหนังสือและเล่านิทาน 7) โครงการ
กระปุกความดี เด็กคนไหนทาความดีมีจิตอาสา ครูจะแจกดาวให้ สิ้นเดือนมา
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นับดาวและแจกของขวัญ 8) โครงการจิตอาสาร่วมใจปันน้าใจสู่สังคม โดย
นักเรียนแกนนาประชุมร่วมกัน วางแผนและดาเนินงานและประชาสัมพันธ์
แก่ผู้ปกครอง ทาโดยพัฒนาพื้นที่ในชุมชน รับบริจาคสิ่งของทั้งเงินและสิ่งของ
ตามตลาดนัด ไปมอบให้บ้านที่ยากจน เช่น บ้านกะเหรี่ยง มีการสารวจใน
ชุมชน/บ้านที่ต้องการความช่วยเหลือมานาเสนอที่ประชุมและคัดเลือกบ้าน
ร่วมกัน การพัฒนาอาคารสถานที่ มีการวางแผนร่วมกัน ใช้วันสาคัญต่าง ๆ
เป็นโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 9) การสอดแทรกจิตอาสาไปทุกโครงการ
และ 10) โครงการจิตอาสาทาความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ห้องน้า
โรงอาหารเด็ก แยกขยะ เป็นต้น
2.2.3 ความรับผิดชอบ และความสะอาด
โรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มี
กิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ คือ 1) บูรณาการในรายวิชาโครงการ
พระราชดาริ โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการทาอาชีพ เช่น เลี้ยง
ปลา เพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น 2) แบ่งพื้นที่รับผิดชอบทาความ
สะอาด และรายงานผลหน้าเสาธง 3) การแยกขยะตามสี โดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบว่า ตอนเย็นจะแยกขยะ เป็น 2 ประเภท คือ
ขยะทั่วไปจะนาไปเผา และขยะรีไซเคิลจะนาสู่ธนาคารขยะ นอกจากนี้ ยังมี
การแยกขยะ โดยให้คณะสีรับผิดชอบเวลาขายขยะ คณะสีแต่ละสีสามารถ
นาไปใช้ในกีฬาสี ขยะที่ย่อยสลายได้จะทากองปุ๋ยชีวภาพนาไปรดต้นไม้ ซึ่งไป
สอดรับกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 4) การเปิด-ปิดไฟ 5)
2.2.4 ใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
คือ มีความประสงค์เรื่องผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด มีกิจกรรมพี่
เล่าเรื่องให้น้องฟัง มีการสรุปข้อคิดจากนิทานที่ฟัง การถามคาถามจากเรื่องที่
เล่า
2.2.5 กตัญญู โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ คือ
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กิจกรรมวันแม่ และการมอบทุนแก่เด็กกตัญญู สร้างความตระหนักเรื่องความ
กตัญญู
2.2.6 พอเพียง/ประหยัด โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีกิจกรรม/
โครงการที่ดาเนินการ คือ 1) การจัดการขยะ 2) กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กินอยู่ในโรงเรียน 3) เปรียบเทียบค่าไฟเดือนต่อเดือน และ 4) การฝาก
เงินกับโรงเรียน
2.2.7 มารยาท โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
คือ มารยาทการอยู่ร่วมกัน การเดินแถว การพูดจา เป็นต้น
2.2.8 สามัคคี โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีการเน้นความสามัคคีเพื่อ
แก้ปัญหาการทะเลาะกันระหว่างเด็กระหว่างหมู่บ้านโดยการหางานทาเวลา
ว่าง การสร้างอาชีพ การเล่นกีฬา และใช้กิจกรรมลูกเสือขับเคลื่อน
2.2.9 สะอาด โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีกิจกรรม/โครงการที่ดาเนินการ
คือ 1) การจัดการขยะโดยแยกขยะและนาไปจาหน่ายและนาเงินมาพัฒนา
โรงเรียน และนาขยะมารีไซเคิลโดยนาขยะมาสอนให้เด็กทาสิ่งประดิษฐ์ 2)
ฝึกเรื่องสุขลักษณะของตนเองให้กับนักเรียน ได้แก่ เรื่อง การใช้ห้องน้า ความ
สะอาดของห้องเรียน ทุกโครงการของโรงเรียนจะต้องมีคุณธรรมหลักไป
สอดแทรกในทุกโครงการ
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ตอนที่ 3 ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการขับเคลื่อนรูปแบบการสร้างเด็กดีของ
โรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
ปัจจัยสู่ความสาเร็จในการขับเคลื่อนรูปแบบการสร้างเด็กดีของ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า มี 5 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านผู้บริหาร 2) ปัจจัยด้าน
ครู 3) ปัจจัยด้านนักเรียน 4) ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน และ 5) ปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ปัจจัยด้านผู้บริหาร การสร้างเด็กดีจะสาเร็จได้ผู้บริหาร
จะต้องเข้าใจหลักการการขับเคลื่อนรูปแบบการสร้างเด็กดีด้วยโครงการหรือ
โครงงาน และผู้บริหารจะต้องคอยกากับติดตามครูให้มีการดาเนินการ
โครงการหรือโครงงานสร้างเด็กดีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หรืออาจกล่าว
ได้ว่าผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นา มีความตระหนัก และเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมี
การปฏิบัติร่วมกับครูและนักเรียนในโครงการหรือโครงงานคุณธรรมที่
โรงเรียนกาหนดไว้เป็นคุณธรรมเปูาหมาย
3.2 ปัจจัยด้านครู
ครูเป็นปัจจัยสาคัญในการรับนโยบายจาก
ผู้บริหารนาสู่เด็กนักเรียน คอยกากับ ติดตามให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ตามโครงการหรือโครงงานคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และครูต้องร่วม
ปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียน เอาใจใส่เด็ก และสร้างระบบคิดให้
เด็ก
3.3 ปัจจัยด้านนักเรียน
ปัจจัยที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนรูปแบบ
การสร้างเด็กให้ประสบความสาเร็จ คือ นักเรียนแกนนา และความร่วมมือ
ของนักเรียนทุกคน นักเรียนจะมีการเรียนรู้จากเพื่อน การเรียนรู้จากพี่สู่น้อง
3.4 ปัจจัยด้านผู้ปกครองและชุมชน
ผู้ปกครอง ชุมชน เป็น
เครือข่ายสนับสนุนในการพัฒนาทั้งงบประมาณ และความร่วมมือ ซึ่ง
โรงเรียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจของการสร้างเด็กดี จะทาให้ผู้ปกครองและชุมชน
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เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ และหน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาร่วมส่งเสริม
ต่อไป
3.5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
จะช่วยให้การขับเคลื่อนการสร้างเด็กดีประสบความสาเร็จ และกระบวนการ
บริหารที่สาคัญ คือ การกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการนาผลการประเมินสู่การปรับปรุงพัฒนางานการสร้างเด็กดี
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบผล
การดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
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๕. นายสหชัย แสงอินทร์ โรงเรียนบ้านพุพลู
๖. นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้ว โรงเรียนบ้านแม่คะเมย
๗. นางสาวพิชานุช กกเปลือย โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน
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