การนาเสนอกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560
ณ หอประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
ชื่อเรื่องการพัฒนา กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จ.บุรีรัมย์
1. ความเป็นมา
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นไปตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ ตามจุดหมาย หลักการ และโครงสร้าง
ของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ที่ 13 ตาบลชุมเห็ด อาเภอเมืองบุรีรัมย์
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) เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง
(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses)ของตนเอง (= รู้เรา) และในขณะเดียวกันก็ทาการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก(External analysis) เพื่อให้ทราบว่ามีสิ่งแวดล้อมภายนอกใดที่สร้างโอกาส
(Opportunities) และเป็นอุปสรรค(Threats) (= รู้เขา) นาข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อกาหนดแผน
ยุทธศาสตร์โรงเรียนซึ่งในแผนฯนั้นจะมีการกาหนด “ค่านิยมร่วม”(Shared values) ซึ่งค่านิยมร่วมนี้ถือเป็น
“คุณธรรมเป้าหมาย” และเป็น “อัตลักษณ์” (Identity) ของผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์และ
ขยายผลไปยังผู้ปกครองและชุมชน อัตลักษณ์นี้คือ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” เพือ่ เป็น
คุณธธรรมหลักในการพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ 4 โดยเฉพาะ
นักเรียนระดับปฐมวัย
เพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และ
อยู่อย่างพอเพียง” ว่าจะทาอย่างไรให้เกิดสิ่งดี ๆ ในโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ แล้วกาหนดตัวชี้วัดเชิงประจักษ์
เพราะเราชื่อว่าถ้าไม่เริ่มพัฒนาคุณธรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะนักเรียนระดับปฐมวัยเป็นวัยที่ต้องได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรมเบื้องต้นให้นักเรียนได้มีจิตสานึก เป็นบุคคลทีมีความรัก ความเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู
และอยู่อย่างพอเพียง จึงได้จัดทาโครงการคุณธรรมตามวิถีคริสต์นี้ขึ้นโดยบูรณาการกระบวนการพัฒนา
ด้วย “Marie Anusorn Model”

2. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder) ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ดังนี้
1. คณะผู้บริหารทุกคน
2. ครูและบุคลากรทุกคน
3. นักเรียนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ทุกคน
4. ผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรักเมตตา ซื่อสัตย์ กัตญญู อยู่อย่างพอเพียง
2. เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการพัฒนาสถาบัน
มารีย์อนุสรณ์ไปสู่โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์
5. แผนงานหรือวิธีการแก้ปัญหา
กระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้ดาเนินการ
โดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลายตามโมเดล “Marie Anusorn Model” ซึ่งจะเป็นไปได้ต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกคนและทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนด้วยกระบวนที่ให้ทุกภาคส่วนในมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการ
- กระจายอานาจ
- การส่วนร่วม
- การระดมความคิดเห็น
- การเสริมแรงและขวัญกาลังใจ
- การนาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ
โดยได้รับการร่วมมือ การเสนอแนะ ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)องค์กรมหาชนจากัด ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงประจักษ์ ใน
การนาอัตลักษณ์มาพัฒนาคุณธรรม โดยมีสโลแกนว่า “อัตลักษณ์ไม่ใช่มีไว้เพื่อท่อง แต่มีไว้เพื่อทา” และได้
กาหนดตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ในการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดกับนักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียตามอัตลักษณ์ 4
“รักเมตตา ซื่อสัตย์+ความรับผิดชอบ กตัญญู+จิตอาสา อยู่อย่างพอเพียง”
2. หลังจากคณะผู้บริหาร ครู ได้ระดมความคิดเห็นจัดให้นักเรียนแต่ละห้องเรียนได้มีการระดม
ความคิดว่า ความรักเมตตา+ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์+จิตอาสา กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง
นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะตอบอัตลักษณ์ที่ได้กาหนด โดยการส่งเสริมการพัฒนาตั้งแต่ตื่น
นอนจนถึงกระทั้งเข้านอน

3. นาผลการระดมความคิดเห็นของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนมาสังเคราะห์ และ
กาหนดตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ เพื่อเป็นคัมภีร์ในการพัฒนาคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ซึ่งเป็นคุณธรรมสากลและ
บูรณาการคุณค่าพระวรสาร 21 ประการในการพัฒนา
4. หลังจากได้ตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ ได้มีการระดมความคิดร่วมกันระหว่างครู บุคลากร และระหว่าง
นักเรียนในการกาหนดวาระเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการ เช่น ระเบียบวินัย ระเบียบแถว ขยะเป็นศูนย์ การ
ออม เป็นคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์พื้นฐาน ที่ต้องเร่งพัฒนา คู่กับการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ 4
ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน
5. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อทาความเข้าใจ และให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการ
พัฒนาคุณธรรมควบคู่กับวิชาการ โดยใช้อัตลักษณ์ 4 ของโรงเรียนในการพัฒนาตามตัวชี้วัดเชิงประจักษ์ของ
โรงเรียนที่ได้กาหนดขึ้น และให้ผู้ปกครองหรือครอบครัวในการส่งเสริมนักเรียนในการทาความดีสู่คุณธรรมที่
บ้าน
6. ขับเคลื่อนทั้งองค์กรและ เครือข่ายผู้ปกครอง โดยจัดกิจกรรมและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรม
ของนักเรียนระดับปฐมวัยให้เกิดผลเชิงประจักษ์ที่เด่น ๆ ดังนี้
9.1 ระเบียบวินัย
จากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู เรื่องระเบียบวินัยจะส่งเสริมเรื่องขอ
ความรักเมตตา ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู เริ่มดาเนินงานด้วยการให้ความรู้นักเรียนทุกเช้า เรื่องการเข้าแถว
ที่เป็นระเบียบ การเดินแถวที่เป็นระบบ โดยจัดกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบตามลาดับต่า-สูง
- จัดให้มีหัวหน้าห้องในการควบคุมแถวเพื่อความเป็นผู้นาทุกสัปดาห์
- จัดกิจกรรมเคารพธงชาติให้นักเรียนเป็นผู้นาในการดาเนินการเช่นนารองเพลง และร่วมร้อง
เพลงชาติด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ
- มีการอธิษฐานภาวนาเพื่อเป็นการแสดงความรักต่อศาสนา
- ฝึกระเบียบวินัยในการเดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่นเก็บมือในขณะที่เดินขึ้นชั้นเรียน
และการเดินขณะเปลี่ยนคาบเรียนต่าง ๆ หรือเดินไปร่วมกิจกรรมโดยเรียงจากต่าไปหาสูง
- การวางรองเท้าที่เป็นระเบียบโดยนักเรียนวางเอาปลายร้องเท้า โดยช่วงแรก ๆ ของการ
รณรงค์ได้มีการวางแบบเอาส้นเข้าด้านในผนัง นักเรียนหันหน้าออกเหมือนแบบอย่างที่โรงเรียนพุทธฉือจี้
ปัญหาเนื่องจากนักเรียนเดินแถวไปพร้อมกันทาให้เกิดความล้าช้าในการวางเรียงร้องเท้า และเสียเวลาเรียน
จึงได้มีการวางเอาปลายร้องเท้าเข้าแล้วเรียงแถวอยู่หน้าห้อง
- การแสดงความเคารพต่อครูประจาชั้น หัวหน้าและรองหัวหน้าก่อนเข้าห้องเรียน โดย
หัวหน้าห้องจะมีการสั่งทาความเคารพครูประจาชั้น หลังจากนั้นก็ทาความเคารพหัวหน้าห้องแล้วเดินเข้าชั้น
เรียนเป็นคู่

9.2 หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม
เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสานึกในการกระทาความดีแบบยั่งยืน โดยครูนักเรียนได้มี
การระดมความคิดเห็น “ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่ยากทา” โดยเริ่มจากตัวตนของนักเรียน (พฤติกรรม
ของนักเรียน) พื้นที่ห้องเรียน ห้องน้าที่ใช้ร่วมกัน พื้นที่นอกห้องเรียน (ในบริเวณโรงเรียน) และนอกรั้ว
โรงเรียน (ชุมชน) กิจกรรมนี้ส่งผลให้นักเรียนทุกมีส่วนร่วมในการทาความดี เกิดความภูมิใจในการทาความดี
และขยายผลไปสู่ครอบครัวของนักเรียนแต่ละคน เช่น โครงงานห้องเรียนสะอาด โครงงานออมร้อยเปอร์เซ็นต์
- ครูประจาชั้นจะคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมและสิ่งที่ต้องการพัฒนา ใน
ห้องเรียนของตนเองหรือแม้แต่นอกห้องเรียน เช่นการออม การเก็บที่นอนด้วย
ตนเอง การทาความสะอาดห้องเรียน ความรับผิดชอบ ขยะเป็นศูนย์
- ครูจะเขียนโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมและนาเสนอผู้บริหาร
ผู้บริหารจะมีการตรวจและให้กาลังใจคณะครูและนักเรียน
- ครูและนักเรียนก็จะดาเนินการแผนงานที่กาหนด
- จะมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม และเปิดเวทีให้นักเรียนได้นาเสนอ พร้อมทั้ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานอื่น ๆ

9.3 พัฒนาโปรแกรมทาเนียบคนดี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม โดยการจัดทาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับให้คะแนนนักเรียนที่ทาความดี และบันทึกเผยแพร่ความดี (http://tscore.ms.ac.th)
ซึ่งใช้กระบวนการเสริมแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทาความดีต่อตนเอง ต่อส่วนรวม และ
ชุมชน
- เขียนโปรแกรมระบบ ICT แบบออนไลน์
- บันทึกคะแนนนักเรียนและบุคลากรร่วมไปถึงผู้ปกครองที่กระทาความดี
- มีการบันทึกภาพนักเรียน และส่งภาพเข้าสู่ระบบออนไลน์
- ติดตัง้ จอทีวีขนาดใหญ่ในที่นักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียได้เห็น ภาพที่นักเรียนหรือ
บุคลากรทาความดีจะไปปรากฏที่หน้าจอแสดงผล ส่งผลให้ครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองเกิดแรง
บันดาลใจ และร่วมทาความดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น และมีการนาเสนอภาพและข่าวเกี่ยวกับนักเรียน ครู และ
ผู้ปกครองที่ทาความดี พร้อมกับสามารถดูผลการการนาเสนอได้ทางสื่อออนไลน์
http://tscore.ms.ac.th/live_score4.php

5. ผลของการแก้ปัญหา (พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป)
การเปลี่ยนที่เกิดขึ้นหลังจากโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้ดาเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม
ตามโมเดล “MARIEANUSORN MODEL” โดยนาอัตลักษณ์ 4 “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่าง
พอเพียง” มาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาความดีให้เกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู
บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จนเกิดผลการดาเนินการที่เห็นผลเชิงประจักษ์ ซึ่งหลังจาก
ดาเนินงานส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นระเบียบแถว หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม และการนาเทคโนโลยีมา
เสริมสร้างแรงบันดาลใจพบพฤติกรรมนักเรียนระดับปฐมวัยเปลี่ยนไป
1. นักเรียนระดับอนุบาลร้อยละ 80 เป็นคนที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
2. จากการส่งเสริมระเบียบวินัยทาให้นักเรียนมีสมาธิ และความนิ่งเพิ่มมากขึ้นและสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้

3. จากการส่งเสริมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรมทาให้นักเรียนมารีย์อนุสรณ์ เป็น
เด็กที่มีความรัก ความเมตตา มีความซื่อสัตย์ และรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงโดยเฉพาะ
การออมทรัพย์ นักเรียนสามารถแบ่งเงินได้มาฝาก
4. จากการนาสื่อเทคโนโลยีมาส่งเสริมพัฒนาในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเรียน
หลังจากนักเรียนหลาย ๆ คนเห็นภาพนักเรียนทาความดีขึ้นจอ เช่น เก็บเงินได้ส่งคืนครู
แจ้งหาเจ้าของ เก็บขยะ ทาให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจและนักเรียนคนอื่นอยากทา
เป็นแบบอย่าง
นอกจากนี้จากส่งเสริมครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ก็พบว่ามีเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของ
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีระเบียบวินัยเป็นเลิศ นักเรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดีมีจิตอาสา ครู บุคลากร และ
นักเรียนเป็นคนดีมีความรัก มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญู และเป็นบุคคลที่รู้จักการออม และใช้ชีวิตบนพื้น
บานของความพอเพียงมากขึ้น จนส่งโรงเรียนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนและผู้ปกครองจากการ
สารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อผลการดาเนินงานของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ปีการศึกษา
2560 พบว่าผู้ปกครองและชุมชนพอใจในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นคนดีของสังคม และนอกจากนี้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงาน
อื่น ๆ เพื่อเป็นการขยายผลการดาเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชน

6. ผลกระทบ
6.1 เนื่องจากนักเรียนเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย การสื่อสาร ครูต้องใช้วิธีการในการสื่อสารผ่านทางสื่อ
ต่าง ๆ เช่นทีวีในห้องเรียน โดยมีครูเป็นผู้ช่วยกระบวนการต่าง ๆ ของนักเรียน
6.2 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ในได้รับการยอมรับจากชุมชนและผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น และมีชื่อเสียงใน
ทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม

6.3 เนื่องจากจอทีวีระดับปฐมวัยมีจอขนาดเล็ก นักเรียนอาจจะไม่สามารถมองทีวีและให้ความสนใจ
ได้ จึงได้มีการให้ครูเปิดผ่านออนไลน์ และชื่นชมนักเรียนในห้องเรียนแต่ละห้อง
http://tscore.ms.ac.th/live_score4.php
6.4 ผู้ปกครองบางส่วนยังไม่ทราบกิจกรรมในการพัฒนา เช่นโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
คุณธรรมของนักเรียน ก็จะใช้การแก้ปัญหาด้วยการแจ้งจดหมายเวียน และให้ครูสร้างกลุ่มไลน์ เพื่อสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง
6.5 ชุมชนและหน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และให้
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์มากยิ่งขึ้น
7. ปัจจัยหรือกลไกที่นาไปสู่ความสาเร็จของการแก้ปัญหา
7.1 มีการวางแผนการดาเนินงานที่ดี (PLAN) คือการดาหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดผลเชิงประจักษ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7.2 ผู้บริหารได้รับการพัฒนา และเป็นผู้นาที่ดีในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนอย่าง
จริงจัง เหมือนภาษิตที่ว่า “หัวส่าย ลาตัวสั่น หางกระดิก” และเสริมแรงด้วยการให้ขวัญและกาใจแก่ครู
บุคลากร และนักเรียนในการกระทาความดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
7.3 กระจายอานาจ มีการกระจายการตัดสินใจในการพัฒนาคุณคุณธรรมอย่างทั่วถึงทุกสายงาน ทา
ให้มีความรวดเร็วในการดาเนินการพัฒนาคุณธรรม
7.4 การส่วนร่วม การที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดาเนินการเปรียบเสมือนได้เป็นเจ้าของงานทาให้
เกิดความภาคภูมิใจ เกิดการระเบิดจากข้างใน ในการสร้างแรงบันดาล โดยเฉพาะผู้ปกครอง
7.5 การระดมความคิดเห็น เป็นสิ่งที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดทาให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
7.6 การเสริมแรงและขวัญกาลังใจ เป็นสิ่งสาคัญที่ทุกคนต้องได้รับการส่งเสริมความดีต้องบอกต่อ
หลังจากนักเรียนได้รับการชมนักเรียนก็ดีใจ และอยากทาความดีต่อไป
7.7 การดาเนินการที่ดี (DO) โรงเรียนได้มีการกระจายอานาจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้กาหนดวิธีการ
กระบวนการ และกิจกรรมในการพัฒนาคุณธรรมอย่างหลากหลายไปพร้อม ๆ กัน และมีประสิทธิภาพ
7.8 การนาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือ เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาอย่าง
ยิ่ง โดยเฉพาะการนาเผยแพร่ภาพนักเรียนที่ทาความดีขึ้นจอภาพให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปเห็นทาให้นักเรียน
เกิดความภูมิใจ และส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการชมเชยหัวใจพองโต และส่งผลให้นักเรียนคนอื่นอยากทาความ
ดี เพื่อได้มีรูปภาพปรากฏที่สื่อต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
7.9 มีระบบการประเมินผลที่ดี (Check) เป็นการประเมินตามสภาพจริงและกับกับติดตามการ
ประเมินผลพร้อมรายงานให้ทุกคนได้ทราบเป็นการกระตุ้นในการดาเนินงานต่อให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น
7.10 ระบบการตรวจสอบและปรับปรุงแผน (ACT) และหาวิธีการหรือกิจกรรมในการพัฒนาที่
หลากหลายในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน
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