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	 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนี้	 คือ 
แรงบันดาลใจส�าคัญ	 ที่ท�าให้โรงเรียนพิจิตร
อินเตอร์	จังหวัดพิจิตร	โรงเรียนเอกชนที่เปิด 
การเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลถึง

มธัยมศกึษาตอนต้น	ได้รบัรางวลัสถานศกึษา
พระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา	 และ
เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมมีความ
มุง่มัน่ในการสร้างคนเก่ง	ให้มคีวามเป็นมนุษย์
ที่ถึงพร้อมด้วยความดีงาม
 

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์…ไม่ได้เก่งอย่ำงเดียว 
แต่ต้องดีด้วย 
	 ในสังคมทั่วไปเราอาจพบคนเก่งได้
มากมาย	 แต่คนที่ทั้งเก่งและดีด้วยนั้นอาจมี
ไม่มากนัก	ด้วยเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว	จึง
เป็นจุดเริ่มต้นให้	แพทย์หญิง ดร.วณิชชา 
ภัทรประสิทธิ์	 ผู ้อ�านวยการและผู ้จัดการ
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์	 เข้าร่วมขับเคลื่อน
โรงเรียนแห่งนี้ให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม	 ในปี	
2558	ควบคู่กับการเป็นโรงเรียนรักษาศีลห้า	 
จากการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมของ 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดนายสุรชัย ขันอาสา 
ที่ต้องการให้จังหวัดพิจิตรเป็น	“พิจิตรเมือง
แห่งความสุข บนพื้นฐานแห่งคนดี” 
	 ดร.วณิชชาเล่าว่า	 เป้าหมายส�าคัญ 
ในการเข้าร่วมโครงการ	กด้็วยต้องการพฒันา
นักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 พัฒนาคร	ู 
บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ	 กล้า
แสดงออก	 มีความสามารถทางด้านศิลปะ	
และกีฬา	 เพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์และ 
แขง็แรง	ควบคูไ่ปกับการเป็นคนดี มีคุณธรรม
และสามารถใช้ชวีติในสงัคมอย่างมคีวามสขุ  
โดยคุณธรรมเป้าหมาย	คอื	สมัมาคารวะ วนิยั 
และรับผิดชอบ 

   เด็กๆ นอกจำกจะต้องเรียนควำมรู้แล้ว ยังต้องหัดท�ำกำรงำนและท�ำควำมดี 
ด้วย เพรำะกำรท�ำงำนจะช่วยให้มีควำมสำมำรถ มีควำมขยันอดทน พึ่งตนเองได้ และ 
กำรท�ำดีนั้น จะช่วยให้มีควำมสุข ควำมเจริญ ทั้งยังป้องกันตนไว้ ไม่ให้ตกต�่ำ  

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์
เก่งบวกดี สร้ำงพลังไทยพัฒนำชำติ

พญ.ดร.วณิชชา	ภัทรประสิทธิ์	ผอ.และผจก.
โรงเรียน	และ	ศ.เกียรติคุณ	นพ.เกษม	วัฒนชัย	

องคมนตรี	บุคคลต้นแบบของคนพิจิตร
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ปฏิบัติกำร 6 ป
		 เมื่อตั้งใจที่จะให้โครงการแห่งความดี
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน	 แนวทางปฏิบัติจึงมี
การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	ด้วย	6	ป	
คือ	ปลุก ประมวล เปลี่ยน แปลง ประกาศ 
ประเมินผล	 ตามแนวทางที่	 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ	 นายแพทย ์ เกษม	 วัฒนชัย	
องคมนตรีได้ให้ค�าแนะน�าไว้	
	 เริ่มจากการปลุก	 ที่ท�าให้ทุกคนตื่นมา
รับรู้รับฟังส่ิงดีๆร่วมกัน	 ด้วยการปลุกความ
คิดให้ทุกคนเห็นความส�าคัญของการสร้าง
คุณธรรมให้เกิดขึ้นในโรงเรียน	ขั้นตอนนี้มีทั้ง
การพดูคยุร่วมกนั	การบรรยายให้ความรูข้อง
ผู้เชี่ยวชาญ	รวมถึงการไปดูงาน	ณ	โรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม	จังหวัดพิจิตร	
	 หลังจากนั้นมีการ	ประมวลพฤติกรรม
ทีพ่งึประสงค์และไม่พงึประสงค์ของผูบ้รหิาร	
ครู	 นักเรียนและสรุปร่วมกัน	 แล้วน�ามา 
สู ่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เพ่ือให้เกิด
คณุธรรม	3	ข้อ	คอืสมัมาคารวะ	วนิยั	รบัผดิชอบ	 
โดยแปลงสู ่การปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน	 
ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน	 เช่น	 
จัดท�าเป็นโครงงานคุณธรรม	 ให้นักเรียน 

ร่วมกนัคดิปัญหาเลก็ๆ	ทีอ่ยากแก้	และความด ี
ที่ต้องการท�า	
	 เมื่อชัดเจนกับแนวทางแล้ว	 ก็มีการ
ประกาศปฏญิาณก่อนลงมอืปฏบิตั	ิด้วยการที่ 
ทางโรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง	เพื่อให้เกิด
ความเห็นพ้องและร่วมดูแลนักเรียนตั้งแต่
ก่อนเข้าโรงเรียน	 รวมถึงในการท�ากิจกรรม
ตอนเช้าหน้าเสาธง	

สัมมำคำรวะ วินัย รับผิดชอบ…หัวใจ
ของกำรพัฒนำควำมเป็นมนุษย์ 
	 ดร.วณิชชา	 เล่าว ่าจุดเด่นส�าคัญที่
ท�าให้โครงการด้านคุณธรรมของโรงเรียน
พิจิตรอินเตอร์ประสบความส�าเร็จ	 คือ	การ
ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนไปพร้อมๆ กัน	 ทั้ง 
ผู้บริหาร	บุคลากร	นักเรียน	รวมถึงต้องได้รับ 
ความเข้าใจจากผู้ปกครอง	ชุมชน	หน่วยงาน
ต้นสังกัด	 และภาคีเครือข่าย	 เพื่อน�าไปสู ่ 
เป้าหมายท่ีอยากให้เกิดข้ึน	 คือ	 การพัฒนา
องค ์กรเป ็นโรงเรียนคุณภาพ	 โรงเรียน
คุณธรรม	 โดยน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง	 และใช้ระบบการบริหารงานแบบ
ธรรมาภิบาล	

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์	
โรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนรักษาศีลห้า

ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
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ร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

 “ผู้บริหารต้องมีความรู้ มีภาวะผู้น�า 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติ ครูเป็น
ผู ้ให ้ข ้อแนะน�า ดูแลนักเรียนด้านความ
ประพฤต ิปฏบิตั ิและการด�าเนินการ นกัเรยีน  
ท�าโครงงานคุณธรรมในกลุ่มเล็กๆ แล้วขยาย
ผลไปยังนักเรียนกลุ่มอื่นและทั่วทั้งโรงเรียน  
ผู ้ปกครอง มีส่วนร่วมในการคิด ด�าเนิน
งานและก�ากับติดตาม ชุมชนต่ืนตัวให้การ
สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน เช่น 
ร่วมเป็นวิทยากรท้องถิ่น” 
	 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์จัดระดมสมอง
จากผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา 
ทุกฝ่ายจากปัญหาที่อยากแก้และความดี
ที่อยากท�า	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิด
คุณธรรมส�าคัญ	3	ประการ	คือ	สัมมาคารวะ 
วินัย รับผิดชอบ	 ที่โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 
ได้แปลงเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งของผู้บริหาร	
ครูอาจารย์	และนักเรียน	อย่างผสมกลมกลืน	
	 เริ่มจากการมีสัมมาคารวะ	 ผู้บริหาร
เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส
กล่าวทักทายผู้ปกครอง	 ครู	 นักเรียนด้วย
มิตรภาพ	รับไหว้ผู้ปกครอง	ครู	นักเรียนด้วย
ความเต็มใจ	 ส่วนครูเป็นแบบอย่างที่ดี	 โดย 
ยิม้ไหว้สวสัดผู้ีบรหิาร	เพือ่นคร	ูผูป้กครอง	และ 
รับไหว้นักเรียน	 พร้อมทั้งสอนวิธีการไหว ้
ทีถ่กูต้องให้แก่นกัเรยีน	นกัเรยีนยิม้	ไหว้สวสัดคีรู	 
ผู้ปกครอง	เพื่อนพี่น้อง	รู้จักขอบคุณ	ขอโทษ	

ค้อมตวัขณะเดนิผ่านผูใ้หญ่	และพดูจาไพเราะ
อ่อนหวาน
	 ด้านความมีวินัย	 เริ่มจากผู้บริหารมี
ความตรงต่อเวลา	 จัดระเบียบการบริหาร
งานในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ	 ส่วนคร ู
เข้าสอนตรงเวลา	 ปฏิบัติตนถูกต้องตาม
ระเบียบของโรงเรียน	 นักเรียนมีความเป็น
ระเบยีบเรยีบร้อยในการเดนิแถวเข้าโรงเรยีน	
ร่วมท�ากิจกรรมหน้าเสาธง
	 ด ้ านความรับผิดชอบ 	 ผู ้บริหาร 
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่	 ให้ค�าปรึกษา
และนิเทศก์การท�างานของรองผู ้อ�านวย
การ	 หัวหน้ากลุ่มสาระ	 หัวหน้างานครู	 และ
บุคลากร	 ครูมีความรับผิดชอบตามหน้าท่ี 
ที่ตนเองได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด	 เช่น	
การรับผิดชอบการอยู ่เวรตามท่ีโรงเรียน
ก�าหนด	 รับผิดชอบในช้ันเรียนของตนเองท่ี
ประจ�าชั้น	 นักเรียนรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย	 แยกประเภทขยะ	 ทิ้งขยะลงใน
ถังขยะ	 มาโรงเรียนแต่เช้า	 ท�าการบ้านและ
ส่งงานครูตรงเวลา	
	 จากผลการด�าเนนิงานโรงเรยีนคณุธรรม 
เพียงหนึ่งภาคเรียนพบว่า	 เด็กมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มากข้ึน	 เข้าแถวเป็นระเบียบ	
ทิ้งขยะในถังขยะ	 มีสัมมาคารวะ	 ยิ้ม	 ไหว	้
ทักทาย	 สวัสดี	 ขอโทษ	 ขอบคุณแก่คุณครู	
ผู้ปกครองและเพื่อน	 และรับผิดชอบส่งงาน
ตรงเวลา	รูจ้กัควบคมุเวลาทีใ่ช้ในการเล่นเกม	
ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย	รู้จักประหยัดอดออม	
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น	 เช่น	
การช่วยพ่อแม่ท�างานบ้านแทนการเล่นสื่อ
สังคมออนไลน์	
	 ท่ีส�าคญันกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษา
ปีที่	 6	 มีคะแนน	 O-NET	 สูงขึ้นในทุกกลุ่ม 
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โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์	โรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนรักษาศีลห้า

ระดมสมองสร้างคุณธรรมโรงเรียน

สาระวิชา	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
สาม	มีคะแนน	O-NET	สูงขึ้น	3	จาก	5	กลุ่ม
สาระวิชา	

ฝ่ำปัญหำสู่ควำมยั่งยืน
	 อย่างไรก็ตาม	 ระยะแรกในการท�า
โครงการก็ประสบปัญหาบ้างเล็กน้อย	 ใน
การท�าความเข้าใจกับผู้ปกครองในการเริ่ม
ด�าเนินงาน	 เน่ืองจากผู้ปกครองเกรงว่าจะ
กระทบงานด้านวิชาการ	 โรงเรียนจึงได้น�า
ข้อมูลของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม	
เช่น	โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม	มาเป็น
ตัวอย่างในการท�าความเข้าใจ	จากนั้นได้เชิญ
ผู ้แทนผู้ปกครองไปศึกษาดูงานและอบรม
เชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม	 ที่โรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม	 และน�ามาขยายผล
เครอืข่ายผูป้กครองในโรงเรยีนพจิติรอนิเตอร์
	 ส่วนปัจจยัทีจ่ะท�าให้โครงการคณุธรรม
มีความยั่งยืน	 ดร.วณิชชา	 กล่าวว่า	 คือ	 การ
พัฒนาองค์กรสู ่“สังคมที่มีความสุขอย่าง
ยั่งยืน”	 เป็นการพัฒนากระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน	เพื่อเป้าหมายการสร้าง
คนดีสู ่สังคม	 ให้ความส�าคัญกับการสร้าง

สมดุลของการพัฒนา	 เพื่อน�าไปสู่ความอยู่ดี
มีสุขของครู	 บุคลากรและนักเรียน	 และเกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป	 ภายใต้แนวคิด 
พื้นฐาน	 “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา	
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	

	 ทุกวันนี้โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์	 กลาย
เป็นที่จดจ�าของคนทั่วไปว่าเป็นโรงเรียนที่
สร้างคนดีและคนเก่งให้กับสังคม	 และท�าให้
สังคมรอบข้างเห็นว่า	การเปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็นระบบ	 และการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน	สามารถพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
ด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	และเป็นแหล่งเรยีนรู้ 
เชิงคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปได้เป็นอย่างดี




