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ค ำน ำ 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้ เรียน           

มีส่วนร่วมในการเป็นผู้น าและปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ส่วนรวม อีกทั้งส่งเสริมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรปัจจุบันที่มุ่งเน้นความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ       
ประจ าจังหวัดพะเยา จึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม โดยอ้างอิงจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
สถานศึกษา จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงได้พัฒนาผู้เรียนด้วย DSPM Model โดยใช้หลักการ 
คุณธรรมน าพา ชีวา มีสุข เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการแสดงออกทางพฤติก รรมที่เหมาะสม          
และมีคุณธรรมที่ยั่งยืน 

ขอขอบคุณ นายสุวิทย์  สุทาลา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ที่ได้ให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ และให้โอกาสผู้เรียนในการแสดงศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และขอขอบคุณ
คณะครูทุกท่าน ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า    
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผู้เรียนศูนย์การศึกษา ประจ าจังหวัดพะเยาปีการศึกษา  2564 
ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ในการเป็นแนวทางด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้ไม่มากก็น้อย 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา
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ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ด้ำนผู้เรียนศูนย์กำรศึกษำพิเศษ ประจ ำจังหวัดพะเยำ  

 

ชื่อผลงำน         คุณธรรมน าพา ชีวา มีสุข 
ชื่อเจ้ำของผลงำน       ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา 
ปีกำรศึกษำ    2564 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถด า รงชีวิตได้ 
อย่างมีคุณภาพเป็น มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์การศึกษา
พิเศษในฐานะหน่วยงานทางสังคมที่มีความใกล้ชิดกับผูเ้รียนมากที่สุดจึงมีส่วนส าคัญในการพัฒนาผู้เรียน     ทั้ง
ทางด้านความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยอาศัยความร่วมมือในการพัฒนาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหาร ครู ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติ
ปฏิบัติที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม ที่เหมาะสมกับสังคมไทย  
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา มีบทบาทหน้าที่จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม  (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ 
ผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
ได้แก่  1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
ประจ าจังหวัดพะเยา พุทธศักราช 2564 ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ พัฒนาการ 
ด้ านสั งคม พัฒนาการด้ านสติปัญญา และด้ านทั กษะที่ จ า เป็นเฉพาะความพิการแต่ละประเภท  
2. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส าหรับผู้เรียนพิการ พุทธศักราช 2564 นอกจากนี้ 
ผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้รับการพัฒนาผู้เรียนโดยครูสหวิชาชีพ ทั้งแบบกิจกรรม
กลุ่มและแบบรายบุคคล เช่น กิจกรรมบ าบัด กายภาพบ าบัด แก้ไขการพูด ธาราบ าบัด อาชาบ าบัด ดนตรีบ าบัด 
กีฬาและนันทนาการ ศิลปะบ าบัด จิตวิทยาคลินิก บริการสารสนเทศ ( ICT) เป็นต้น และกิจกรรม 
พัฒนาผู้ เรียนที่ยึดหลักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน 8 ประการ เช่น  กิจกรรมทัศนศึกษา  
กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมกีฬาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ  
ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จัดขึ้นเพื่อเสริมหลักสูตรดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม 
ตามนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด คือ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ในสถานศึกษาซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 2564   
ทั้งนี้ กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เป็นผู้น าและปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ส่วนรวม และร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง 
 

  ในการนี้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม  
จริยธรรมตามศักยภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา จึงได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม          
โดยอ้างอิงจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งได้ค้นพบ
ว่าควรมีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับคุณธรรม 3 ประการที่เป็นคุณธรรมที่จะน าพาให้การใช้ชีวิตเกิด
ความสุขทั้งต่อตนเองและส่วนรวม คือ 1. การมีวินัย 2. การอยู่อย่างพอเพียง และ 3. การมีจิตสาธารณะ ทั้งนี้ ผู้จัดท า
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และผู้มีส่วนร่วมจึงได้วางแผนและน ามาเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อใช้บริหารจัดการในการด าเนินงานดา้น
คุณธรรมภายใต้บริบทของสถานศึกษา และกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้เรียนด้วย 
DSPM Model โดยใช้หลักการ คุณธรรมน าพา ชีวา มีสุข มีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีคุณธรรมที่ยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมด้านการมีวินัย การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะแก่ผู้เรียน 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  
3. เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  

กระบวนกำรผลิตงำนหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  

ในการปีการศึกษา 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรม พัฒนาผู้เรียนด้วย DSPM Model โดยใช้หลักการ คุณธรรมน าพา ชีวา มีสุข มีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีคุณธรรมที่ยั่งยืน มีข้ันตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ขั้นเตรียมกำร 
1. การก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนา 
2. การก าหนดกรอบและแนวทางในการศึกษา การก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลงาน 

หรือแหล่งข้อมูลที่จะจัดท า Best Practice  
                     3. การจัดท าแผนการจัดท า Best Practice ซึ่งประกอบด้วย วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือใน 
การเก็บข้อมูล ระยะเวลาการประสานงานการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าเอกสาร การน าเสนอ Best Practice 
 
 
 
 

ขั้นเตรียมการ

ขั้นการด าเนินงาน

ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน

ขั้นเผยแพร่การด าเนินงาน
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 2. ขั้นกำรด ำเนินงำน  

 
  
 เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อน ารูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม พัฒนาผู้เรียนด้วย       
DSPM Model โดยใช้หลักการ คุณธรรมน าพา ชีวา มีสุข เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เหมาะสม และมีคุณธรรมที่ยั่งยืน มีการด าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 

D = Discipline การมีวินัย 
 ส่งเสริม พัฒนาผูเ้รียนให้มกีารแสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์และระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว สถานศึกษาและสังคม 
 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยเน้นการลงมือปฏิบัติ มีการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน    
รู้จักปฏิบัติตามกฎกติกาในห้องเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน รับผิดชอบ          
ในการท างาน 

S = Sufficiency ความพอเพียง 
 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีการแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ     
มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยเน้นการลงมือปฏิบัติ มีการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน
รับประทานอาหาร ดื่มนม ให้หมด ไม่เหลือทิ้ง ปิดน้ า  ปิดไฟ  หลังการใช้งาน รักษาสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น 

P = Public mind การมีจิตสาธารณะ 
 ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อื่น  ชุมชน  และสังคม  ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น  โดยไม่หวังผลตอบแทน 
           คุณธรรม 3 ประการที่ควรปลูกฝัง ก็คือการมีวินัย ความพอเพียง  จิตสาธารณะ                                                       

M = Moral   คุณธรรม    
           คุณธรรม 3 ประการที่ควรปลูกฝัง ก็คือการมีวินัย ความพอเพียง  จิตสาธารณะ                                                       
 มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยเน้นการลงมือปฏิบัติ  มีการปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ช่วยเหลือพ่อ – แม่ ท างานบ้าน ช่วยเหลือครูและเพื่อนในห้องเรียนด้วยความเต็มใจ เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เช่น การเก็บขยะ การกวาดลานวัด เป็นต้น 
 

M
Moral

คุณธรรม

D
Discipline
การมีวินัย

S
Sufficiency

ความพอเพียง

P
Public mind

การมีจิตสาธารณะ
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 3. ขั้นสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันประเมินผล        
การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้หลักการ DSPM Model  คุณธรรมน าพา ชีวา มีสุข ซึ่งพบว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ใช้เครื่องมือการประเมินที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 

4. ขั้นเผยแพร่กำรด ำเนินงำน 
ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการเผยแพร่รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนด้วย DSPM Model โดยใช้หลักการ 

คุณธรรมน าพา ชีวา มีสุข เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม             
มีคุณธรรมที่ยั่งยืน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การจัดท ารายงาน การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ การจัดกิจกรรมร่วมกันของศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มเครือข่ายผ่านการศึกษาดูงาน เป็นต้น 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้รียน 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับคุณธรรม 3 ประการที่เป็นคุณธรรมที่จะน าพาให้การใช้ชีวิตเกิด

ความสุขทั้งต่อตนเองและส่วนรวม คือ 1. การมีวินัย 2. การอยู่อย่างพอเพียง และ 3. การมีจิตสาธารณะ เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม มีคุณลักษณะที่ดีตามที่ศูนย์การศึกษา
พิเศษก าหนด ตลอดจนมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคม มีวินัย มีจิตอาสา มีน้ า ใจต่อผู้อื่น ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมที่ยั่งยืน 

2. ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
ครูมีระเบียบวินัยตามวินัยข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดี ท างานเต็มเวลา และตรงเวลา 

อุทิศตนต่อส่วนรวมเสียสละเวลาเพื่อการท างานอย่างเต็มที่ มีความพอเพียงใช้จ่ายอย่างเหมาะสมตามฐานะ    
มีความสุภาพ ยิ้มไหว้ทักทายกับผู้อื่น พูดจาไพเราะ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีมารยาท ช่วยเหลือกิจกรรมของ
ชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผูเ้รียน 

3. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
ผู้บริหารตระหนักถึงความส าคัญในด้านการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร มีภาวะผู้น า บริหารจัดการ   

งานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมภิบาล ยึดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ โดยติดตาม
ดูแลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
4. ผลที่เกิดขึ้นกับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ผลการด าเนินงานด้านคุณธรรมมีทิศทางที่ชัดเจน จนเกิดเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best 

practice) ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี         
มีทักษะการคิดด้วยกิจกรรมงานคุณธรรม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในศูนย์การศึกษา
พิเศษ  

5. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 
ชุมชนและสังคมเล็งเห็นและตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณธรรมให้กับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้

ผู้เรียนเป็นคนดีของสังคม ศูนย์การศึกษาพิเศษจึงได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการท ากิจกรรมเพื่อสังคม
อย่างต่อเน่ือง 
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ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
1. การมีส่วนร่วม ผู้บริหาร มีเป้าหมายในการด าเนินงานชัดเจน ส่งเสริมและพัฒนา น าพาการปฏิบัติ  

และนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ เพื่อสรุปและปรับปรุงแก้ไขตามกระบวนการ เป็นแบบอย่างที่ดี 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ความเอาใจใส่ของคณะครูบุคลากรในโรงเรียน การช่วยเหลือกันการท างานอย่างเป็นระบบ        
การปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงาน ที่ก าหนดตามรูปแบบการขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนด้วย DSPM Model 
โดยใช้หลักการ คุณธรรมน าพา ชีวา มีสุข เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 3. ผู้เรียนให้ความร่วมมือ ร่วมท ากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมด้านการมีวินัย การอยู่อย่างพอเพียง 
และการมีจิตสาธารณะของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา     

4. กรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมมือกับผู้บริหาร ครู และผู้เรียนในการพัฒนาคุณธรรม 
ด้านการมีวินัย การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา     

5. ผู้ปกครอง/ชุมชน มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณธรรม ให้ความร่วมมือในเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมที่ติดตัวผู้เรียน เช่น การมาศูนย์การศึกษาพิเศษให้ทัน
กิจกรรมช่วงเช้า มีความตั้งใจในเรื่องการเรียน  ความมีระเบียบวินัย มีจิตอาสา และการตรงต่อเวลา  
บทเรียนที่ได้รับ 
 จากการด าเนินงานพัฒนาผู้เรียนด้วย DSPM Model โดยใช้หลักการ คุณธรรมน าพา ชีวา มีสุข          
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีคุณธรรมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการ
พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่เกิดจาก
การลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่คงทนและส่งผลต่อความยั่งยืน 
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ภำคผนวก 
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รูปภำพที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมด้ำนกำรมีวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภำพที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมด้ำนควำมพอเพียง 
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รูปภำพที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมด้ำนกำรมีจิตสำธำรณะ 

 
   



 
 

 
 
 


