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ชื่อเรื่องการพัฒนา   การพัฒนาคุณธรรมรักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่างพอเพียง  และระเบียบวินัย   

               นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ 
1. ความเป็นมา 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นไปตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ตามจุดหมาย หลักการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ตั้งอยู่เลขที่ 100  หมู่ที่ 13  ต าบลชุมเห็ด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  
จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  ปีการศึกษา 2558  ในปี
การศึกษา 2560  มีนักเรียนทั้งสิ้น  3,364  คน 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมให้ทุกคนมีส่วนร่วมจาก  ไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากร  นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคม โดยเริ่มต้นจากการ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์(Strategic analysis) คือวิเคราะห์ภายใน(Internal analysis) ท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก(External analysis) เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง- จุดอ่อน  น าข้อมูลมาวิเคราะห์
สังเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนซึ่งในแผนฯนั้นจะมีการก าหนด “ค่านิยมร่วม”(Shared 
values) ซึ่งค่านิยมร่วมนี้ถือเป็น “คุณธรรมเป้าหมาย” และเป็น “อัตลักษณ์” (Identity) ของผู้บริหาร ครู 
นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์และขยายผลไปยังผู้ปกครองและชุมชน  อัตลักษณ์นี้คือ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ 
กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” เพ่ือเป็นคุณธรรมหลักในการพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ 4 โดยเฉพาะนักเรียนระดับปฐมวัย 
 เพ่ือหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “รักเมตตา  ซ่ือสัตย์  กตัญญู  และ
อยู่อย่างพอเพียง”  ว่าจะท าอย่างไรให้เกิดสิ่งดี ๆ ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  แล้วก าหนดตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ 
เพราะเราชื่อว่าถ้าไม่เริ่มพัฒนาคุณธรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะนักเรียนระดับปฐมวัยเป็นวัยที่ต้องได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมเบื้องต้นให้นักเรียนได้มีจิตส านึก เป็นบุคคลทีมีความรัก  ความเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  
และอยู่อย่างพอเพียง   จึงได้จัดท าโครงการคุณธรรมตามวิถีคริสต์นี้ขึ้นโดยบูรณาการกระบวนการพัฒนา 
ด้วย “Marie Anusorn Model”      
 
 
 
 
 



2. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  ในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholder) ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ดังนี้ 
1. นักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทุกคน 
2. คณะครูและผู้ปกครองระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 

3. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีคุณธรรม  รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่าง 

พอเพียงและมีระเบียบวินัย  ช่วยเหลือตนเองได้ 
 
5.   แผนงานหรือวิธีการแก้ปัญหา 

กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์  ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้ด าเนินการ 
โดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลายตามโมเดล “Marie Anusorn Model” ซึ่งจะเป็นไปได้ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกคนและทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนที่ให้ทุกภาคส่วนในมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ 

- กระจายอ านาจ  
- การส่วนร่วม  
- การระดมความคิดเห็น 
- การเสริมแรงและขวัญก าลังใจ 
- การน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ 

  โดยได้รับการร่วมมือ การเสนอแนะ  ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)องค์กรมหาชนจ ากัด ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น  เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงประจักษ์  ใน 
การน าอัตลักษณ์มาพัฒนาคุณธรรม โดยมีสโลแกนว่า “อัตลักษณ์ไม่ใช่มีไว้เพื่อท่อง แต่มีไว้เพื่อท า” และได้
ก าหนดตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียนระดับปฐมวัยและผู้มีส่วนได้เสียตามอัต
ลักษณ์ 4   “รักเมตตา     ซื่อสัตย์+ความรับผิดชอบ   กตัญญู+จิตอาสา   อยู่อย่างพอเพียง”  

2. หลังจากคณะผู้บริหาร  ครู  ได้ระดมความคิดเห็นแล้ว คณะครูได้น าผลการวิเคราะห์คุณลักษณ์ 
อันพึงประสงค์น าไปจัดกิจกรรในห้องเรียนเพ่ือเป็นฝึกและส่งเสริมคุณธรรม เช่น  ระเบียบวินัยในการเข้าแถว  
เดินแถว  ถอดรองเท้า  การไหว้  เป็นต้น 

3. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพ่ือท าความเข้าใจ และให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการ 
พัฒนาคุณธรรมควบคู่กับวิชาการ  โดยใช้อัตลักษณ์ 4  ของโรงเรียนในการพัฒนาตามตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ของ
โรงเรียนที่ได้ก าหนดขึ้น และให้ผู้ปกครองหรือครอบครัวในการส่งเสริมนักเรียนในการท าความดีสู่คุณธรรมที่
บ้าน และเปิดพ้ืนที่ในสื่อออนไลน์ เช่น Line ในการส่งภาพการท าความดีของนักเรียนที่บ้านให้ครู และเปิดขึ้น
จอโทรทัศน์ให้นักเรียนในห้องเรียนดู  เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ 



 
4. หลังจากท าความเข้าใจ และให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการพัฒนาคุณธรรม กับ 

ผู้ปกครองแล้ว คณะประชุมเพ่ือวางแผนในการก าหนดคุณธรรมที่เร่งด่วนในการพัฒนา จะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาคุณธรรมอ่ืน ๆ ที่เร็ว  โดยเฉพาะ ระเบียบวินัย  และหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม  จึงเริ่ม
ด าเนินการพัฒนากิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม  และเกิดผลลัพธ์ต่อนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียน 
มารีย์อนุสรณเ์ป็นทีพ่อใจโดยมีกระบวนการพัฒนาดังดังต่อไปนี้ 

4.1 ระเบียบวินัย 
 จากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู เรื่องระเบียบวินัยจะส่งเสริมเรื่องของ 

การมีระเบียบวินัย  อันส่งผลให้เกิดคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4   เริ่มด าเนินงานด้วยการให้ความรู้นักเรียนทุก
เช้า เรื่องการเข้าแถวที่เป็นระเบียบ  การเดินแถวที่เป็นระบบ โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
   - กิจกรรมเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบตามล าดับต่ า-สูง   
   - จัดให้มีหัวหน้าห้องในการควบคุมแถวเพื่อฝึกความเป็นผู้น าและเปลี่ยนผู้น าทุกสัปดาห์ 
   -  ใช้ค าคล้องจอง และสัญลักษณ์มือในการจัดแถว “ตามองเท้า  เท้าชิดกัน  ไม่คุยกัน 
ทั้งหมดแถวตรง” พร้อมกับแสดงสัญลักษณ์พายตรงไปข้างหน้าของผู้น า   
   - จัดกิจกรรมเคารพธงชาติให้นักเรียนเป็นผู้น าในการด าเนินการเช่นน ารองเพลง และร่วมร้อง
เพลงชาติด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ    
   -  มีการอธิษฐานภาวนาเพื่อเป็นการแสดงความรักต่อศาสนา   
   -  ฝึกระเบียบวินัยในการเดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่นเก็บมือในขณะที่เดินขึ้นชั้นเรียน  
และการเดินขณะเปลี่ยนคาบเรียนต่าง ๆ หรือเดินไปร่วมกิจกรรมโดยเรียงจากต่ าไปหาสูง 
   - การแสดงความเคารพต่อครูประจ าชั้น  โดยหัวหน้าห้องจะมีการสั่งท าความเคารพครู
ประจ าชั้น  ครูโอบกอดนักเรียนเป็นก่อนเข้าห้องเรียน  
   -  ฝึกการวางรองเท้าที่เป็นระเบียบโดยนักเรียนวางเอาปลายร้องเท้า โดยช่วงแรก ๆ ของการ
รณรงค์ได้มีการวางแบบเอาส้นเข้าด้านในผนัง นักเรียนหันหน้าออกเหมือนแบบอย่างที่โรงเรียนพุทธฉือจี้  
ปัญหาเนื่องจากนกัเรียนเดินแถวไปพร้อมกันท าให้เกิดความล้าช้าในการวางเรียงร้องเท้า  และเสียเวลาเรียน  
จึงไดม้ีการจัดท าชั้นวางรองเท้า และฝึกให้นักเรียนวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบ   
   -  ก่อนการจัดกิจกรรม  คณะครูจะมีการโฮมรูมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เช่น 
นิทานคุณธรรม  การเปิดคลิปการส่งเสริมคุณธรรมสั้น ๆ  
 

  



   
 

4.2  หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตส านึกในการกระท าความดีแบบยั่งยืน  โดยครไูด้จัด
โครงงานเพ่ือส่ง“ปัญหาที่อยากแก้  และความดีที่ยากท า” โดยเริ่มจาก พฤติกรรมของนักเรียน  พ้ืนที่ห้องเรียน 
ห้องน้ าท่ีใช้ร่วมกัน  พื้นที่นอกห้องเรียน (ในบริเวณโรงเรียน)  และนอกรั้วโรงเรียน (ชุมชน)  กิจกรรมนี้ส่งผล
ให้นักเรียนทุกมีส่วนร่วมในการท าความดี  เกิดความภูมิใจในการท าความดี  และขยายผลไปสู่ครอบครัวของ
นักเรียนแต่ละคน เช่น โครงงานห้องเรียนสะอาด  โครงงานนิทานคุณธรรม  โครงงานห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 
โครงงานธนาคารความดี ซ่ึงเป็นโครงงานที่ส่งเสรมิตามอัตลักษณ์ 4 “รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่าง
พอเพียง โดยมีกระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- ครูประจ าชั้นจะคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมและสิ่งที่ต้องการพัฒนา  ใน
ห้องเรียนของตนเองหรือแม้แต่นอกห้องเรียน  เช่น การเก็บที่นอนด้วยตนเอง  การ
ท าความสะอาดห้องเรียน  ความรับผิดชอบ  ขยะเป็นศูนย์ 

- ครูจะเขียนโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมและน าเสนอผู้บริหาร 
ผู้บริหารจะมีการตรวจและให้ก าลังใจคณะครูและนักเรียน 

- ครูและนักเรียนก็จะด าเนินการแผนงานที่ก าหนดในโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่ง
โครงงานคุณธรรม  

- จะมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม  และเปิดเวทีให้นักเรียนได้น าเสนอ  พร้อมทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานอื่น ๆ  

  
 
 
 
 
 



5. ผลของการแก้ปัญหา  (พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป) 
 การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นหลังจากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม  
ตามโมเดล “MARIEANUSORN MODEL” โดยน าอัตลักษณ์ 4  “รักเมตตา  ซื่อสัตย์  กตัญญู  อยู่อย่าง
พอเพียง”  มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาความดีให้เกิดกับนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 จนเกิดผล
การด าเนินการที่เห็นผลเชิงประจักษ์ โดยเน้นการพัฒนาระเบียบแถว  หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม  
พบพฤติกรรมนักเรียนระดับปฐมวัยเปลี่ยนไป 

1. นักเรียนระดับอนุบาลมีระเบียบวินัยในตนเอง   มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 

2. จากการส่งเสริมระเบียบวินัยท าให้นักเรียนมีสมาธิ  มีความนิ่งเพ่ิมมากขึ้นและสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 

3. จากการส่งเสริมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมท าให้นักเรียนมารีย์อนุสรณ์  ระดับ
ปฐมวัย  เป็นเด็กที่มีความรัก ความเมตตา  มีความซื่อสัตย์  และรู้จักใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง  เช่น ทานข้าวหมดจาน เศษอาหารเป็นศูนย์  เก็บที่นอนด้วยตนเอง ฯลฯ 

  

 นอกจากนีน้ักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ผ่านการหล่อหลอมจนท าให้มีเรียนมีระเบียบ
วินัยเป็นเลิศ  นักเรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดีมีจิตอาสา  เป็นคนดีมีความรัก  มีความซื่อสัตย์  มีความกตัญญู  
และใช้ชีวิตบนพื้นบานของความพอเพียงมากขึ้น  จนส่งโรงเรียนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนและ
ผู้ปกครองจากการส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อผลการด าเนินงานของโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์  ปีการศึกษา  2560   พบว่าผู้ปกครองและชุมชนพอใจในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม  และนอกจากนี้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ  เพื่อเป็นการขยายผลการด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครอง
และชุมชน 

 

 
 
 



6.  ผลกระทบ 
 6.1 เนื่องจากนักเรียนเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย ปัญหาการสื่อสาร ครูต้องใช้วิธีการในการสื่อสารผ่าน
ทางสื่อต่าง ๆ เช่นทีวีในห้องเรียน  ผ่านนิทาน  เพลง เกม  เพ่ือช่วยในการสื่อสารในการพัฒนาคุณธรรมให้
เกิดผลดียิ่งขึ้น 
 6.2  โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ในได้รับการยอมรับจากชุมชนและผู้ปกครองมากยิ่งข้ึน  และมีชื่อเสียงใน
ทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 6.3  ผู้ปกครองบางส่วนยังไม่ทราบกิจกรรมในการพัฒนา เช่นโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
คุณธรรมของนักเรียน  ก็จะใช้การแก้ปัญหาด้วยการแจ้งจดหมายเวียน และให้ครูสร้างกลุ่มไลน์ เพื่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง 

6.4  ชุมชนและหน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และให้
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มากยิ่งขึ้น 

6.5  จากการพัฒนาระเบียบวินัย ในช่วงเริ่มต้นโครงการมีผู้ปกครองบางส่วน (ส่วนน้อย) เกิดความ
สงสัยในการเดินเก็บมือ  และคณะผู้บริหาร  คณะผู้ได้ด าเนินชี้แจง ท าความเข้าใจ  สร้างความตระหนัก  จน
ท าให้ผู้ปกครองยอมรับในสิ่งที่คณะครูร่วมกันพัฒนาคุณธรรมให้เกิดกับเด็กและยั่งยืน 

 
7.  ปัจจัยหรือกลไกที่น าไปสู่ความส าเร็จของการแก้ปัญหา 
 7.1  มีการวางแผนการด าเนนิงานที่ดี (PLAN)  คือการด าหนดวิสัยทัศน์  พันธ์กิจ  เป้าหมาย  และ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดผลเชิงประจักษ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

7.2  ผู้บริหารได้รับการพัฒนา  และเป็นผู้น าที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนอย่าง 
จริงจัง เหมือนภาษิตที่ว่า “หัวส่าย ล าตัวสั่น หางกระดิก”  และเสริมแรงด้วยการให้ขวัญและก าใจแก่ครู 
บุคลากร และนักเรียนในการกระท าความดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

7.3 การส่วนร่วม  การที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการเปรียบเสมือนได้เป็นเจ้าของงานท าให้ 
เกิดความภาคภูมิใจ เกิดการระเบิดจากข้างใน  ในการสร้างแรงบันดาล  โดยเฉพาะนักเรียนและครูประจ าชั้น 
โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นผู้น าจะเกิดความภาคภูมิใจ  ท าให้นักเรียนกระท าในสิ่งท่ีดี ๆ ในการพัฒนา
ระเบียบวินัย  

7.4 การเสริมแรงและขวัญก าลังใจ  เป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมความดีต้องบอกต่อ  
หลังจากนักเรียนได้รับการชมนักเรียนก็ดีใจ และอยากท าความดีต่อไป 

7.5 การด าเนินการที่ดี (DO)  โรงเรียนได้มีการกระจายอ านาจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดวิธีการ   
กระบวนการ  และน าไปสู่การปฏิบัติเรื่องระเบียบวินัย  หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม    

7.6 มีระบบการประเมินผลที่ด ี (Check)  เป็นการประเมินตามสภาพจริงและกับกับติดตามการ 
ประเมินผลพร้อมรายงานให้ทุกคนได้ทราบเป็นการกระตุ้นในการด าเนินงานต่อให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น 
 7.10  ระบบการตรวจสอบและปรับปรุงแผน  (ACT)  และหาวิธีการหรือกิจกรรมในการพัฒนาที่
หลากหลายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้มีการพัฒนาที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน 
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