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 เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแบบเสนอ  Best Practice ศึกษานิเทศก์ กิจกรรม 
ถอดบทเรียน โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  
ของนายธัชพล  คุณแก้ว ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
ชื่อผลงานที่น าเสนอครั้งนี้  ได้แก่ การพัฒนางานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยใช้รูปแบบการด าเนินกิจกรรม “SAKON 3S Model” ซึ่งเป็นกิจกรรม 
ที่ได้ ด าเนินการเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา และในปีการศึกษานี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ยังคงด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่ประสบความส าเร็จ เป็นไปตาม
จุดประสงค์ของโครงการและสอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับคณะกรรมการ
ประเมินในครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมและการจัดท ารายงานเล่มนี้จน 
เสร็จสมบูรณ์ 
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1. ความส าคัญของผลงาน / นวัตกรรมถอดบทเรียน 
 1.1 เหตุผลที่เกิดแรงบันดาลใจ ความจ าเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จะท าผลงาน/นวัตกรรม 
 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้สังคมไทยต้องเผชิญกับปัญหาหลาย
ด้านที่เกิดจากปัญหาด้านจิตใจของคนในสังคมที่เสื่อมลงทั้งทางด้านศีลธรรม วัฒนธรรม การเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดปัญหาที่ส าคัญ โดยเฉพาะปัญหาคอรัปชั่น ที่มีสาเหตุมาจากปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่สั่งสมมาโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่วัยเยาว์ จึงท าให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการศึกษาได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยต้องมุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้ผู้เรียนเป็น “คนดี” เพราะถ้าผู้เรียนเป็นคนดีตั้งแต่เด็ก เขาก็จะคิดดี ท าดี สร้างประโยชน์ให้
สังคม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” และพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชการที่ 10 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ที่ว่า “เพ่ือสืบ
สานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” ซึ่งทรงรับสั่งให้ด าเนินการตาม
แนวทางของพระบาทาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการให้ทุกคน 
ท าการเพ่ือบ้านเมืองและประชาชน โดยมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีกระแสรับสั่งให้จัดการศึกษาโดยต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่
ผู้เรียนใน 4 เรื่อง คือ 1. ทัศนคติที่ถูกต้อง 2. พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง 3. มีอาชีพ มีงานท า และ      
4. เป็นพลเมืองดี ดังนั้นหน่วยงานทางการศึกษาจึงได้ก าหนดนโยบาย แผน หลักสูตร ล้วนมุ่งที่จะ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยเพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัว
แทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและได้ก าหนดกล
ยุทธ์ 4 กลยุทธ์ กล่าวคือ กลยุทธ์ที่  1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา



2 
 

                        การพัฒนางานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  
                                             โดยใช้รูปแบบการด าเนินกิจกรรม “SAKON 3S Model” นายธัชพล  คุณแกว้  สพป.สกลนคร เขต 3 

 

ทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต้านทุจริต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ตระหนัก
ในความส าคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่ งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 มาอย่างต่อเนื่องโดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือวางรากฐานการปลูกจิตส านึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของประเทศชาติ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา  
ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามมาตรา  38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 37 
 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ประกอบด้วยเขตพ้ืนที่ปกครอง 4 อ าเภอ คือ อ าเภอวานรนิวาส อ าเภออากาศอ านวย อ าเภอบ้านม่วง 
และอ าเภอค าตากล้า มีโรงเรียนในสังกัดทั้ งสิ้น  182  โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา 62 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก 82 โรงเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 2,622 คน โดยแยก
เป็นบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  3 จ านวน 70 คน บุคลากร 
ในสถานศึกษา จ านวน  2,622 คน จ านวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 30,965 คน  
 การพัฒนางานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
โดยใช้ “SAKON 3S Model” ผ่านการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต ได้แก่ กิจกรรมป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
กิจกรรมการสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน 
(Best Practice) ครูและผู้บริหาร กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ต่อต้านการทุจริต กิจกรรม 
ค่ าย เยาวชนครูดี ศรีสกลนคร เขต 3 และการขับ เคลื่ อนการน าหลักสู ตรต้ านทุ จริตศึ กษา 
 (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็น
การด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่  1 สร้างสังคมที่ ไม่ทนต่อการทุจริต ในส่วนของ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 3 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) โดยรับการประเมินจาก ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิดมีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งในระดับ
สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
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  1.2 แนวคิด หลักการส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม สามารถอ้างอิงถึง
แนวคิด หลักการ รูปแบบ วิธีการ ฯลฯ ที่น ามาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม 
 แนวคิด หลักการส าคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม โดยรูปแบบการด าเนินกิจกรม 
“SAKON 3S Model” ประกอบด้วย Specific moral (S) หมายถึง คุณธรรมเป้าหมาย Activities (A) 
หมายถึ ง หลากหลายกิจกรรม  Knowledge Sharing (K) หมายถึ ง น ามาแลกเปลี่ ยน เรียนรู้ 
Organization (O) หมายถึ ง  เชิ ดชู องค์กร  Network Society (N) หมายถึง สะท้อนสู่ สั งคม 3S 
ประกอบด้วย Smart Student หมายถึง นักเรียนคุณภาพ Smart Teacher หมายถึง ครูคุณภาพ 
Smart School  หมายถึง โรงเรียนคุณภาพ ซึ่งการด าเนินการรูปแบบการด าเนินกิจกรรม โดยรูปแบบ
การด าเนินกิจกรรม “SAKON 3S Model” นี้ด าเนินการภายใต้แนวคิดและหลักการส าคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.2.1 หลักการโรงเรียนสุจริต การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”เป็นโครงการที่สอดคล้องกับเจตนาเชิงกลยุทธ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่าพอเพียง หลีกเลี่ ยง
อบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ ตอบสนองการป้องกันการทุจริต โดยมีขอบเขตของการภารกิจและ  
จุดมุ่งเน้นที่ต้องด าเนินการ คือ 1) พัฒนาทุกหน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข 2) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่ เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตส านึกให้นักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง  
มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต  3) พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษาแบบบูรณาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ  
ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์
ความรู้ด้านการส่งเสริมและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบและมี เครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ 
ที่เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างมีพลวัตร 
  1.2.2 หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารการจัดการตามความ
ต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมประเมิน โดยใช้หลักการกระจายอ านาจทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป บนพ้ืนฐานหลักการมีส่วนร่วม หลักการ  
คืนอ านาจการจัดการศึกษาให้ประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล 
  1.2.3 หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหารจัดการที่ เปิดโอกาส 
ให้ผู้บังคับบัญชา มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญในการ
แก้ปัญหาโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิดการบ่งอ านาจหน้าที่การบริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนี้
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ ร่วมแรง 
ร่วมใจและร่วมด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
  1.2.4 หลักการนิเทศแบบร่วมพัฒนา คือ ปฏิสัมพันธ์ทางการนิเทศระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครู ในกระบวนการนิเทศการศึกษาที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการนิเทศการสอนเป็นปัจจัยหลัก บนพ้ืนฐานของสัมพันธ์ภาพแห่งการ
ร่วมคิด ร่วมท า พึงพา ช่วยเหลือ ยอมรับซึ่งกันและกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกันระหว่างผู้นิเทศ ผู้สอน
และคู่สัญญา เพ่ือร่วมกันพัฒนาทักษะวิชาชีพ อันจะส่งผลโยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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การนิเทศแบบร่วมพัฒนาเป็นการนิเทศที่มุ่งแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  
เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนของนักเรียน โดยการปรับปรุงการปฏิบัติงานของครูให้เกิดประสิทธิภาพ  
บนพื้นฐานของกระบวนการที่เกิดจากความต้องการของครูในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
  1.2.5 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดซึ่งมุ่งให้เกิดการพ่ึงตนเอง 
ได้ รวมถึงการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืน ค าว่าพอเพียง คือการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลาง  
โดยตั้งอยู่บนหลักส าคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกัน และ  
2 เงื่อนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม 
     
2. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน / นวัตกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
 2.1 จุดประสงค์ 
  2.1.1 เพ่ือพัฒนางานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) โดยใช้รูปแบบการด าเนินกิจกรรม “SAKON 3S Model” 
  2.1.2 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูบุคลากรและ
นักเรียนในโรงเรียนใน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
  2.1.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
 2.2 เป้าหมาย 
  2.2.1 เชิงปริมาณ : ผู้บริหาร ครู บุคลการทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทุกคน 
  2.2.2 เชิงคุณภาพ : ผู้บริหาร ครู บุคลการทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ทุกคน ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยใช้รูปแบบการด าเนินกิจกรรม “SAKON 3S Model”   
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3. กระบวนการผลิตงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การพัฒนางานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
โดยใช้รูปแบบการด าเนินกิจกรรม “SAKON 3S Model”  ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

     Smart Student นักเรียนคุณภาพ 
     Smart Teacher ครคูุณภาพ 
     Smart School โรงเรียนคุณภาพ 

การด าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยใช้รูปแบบการด าเนนิกิจกรรม “SAKON 3S Model” 

ตรวจสอบปรับปรุงรูปแบบ 
“SAKON 3S Model” 

คุณลักษณะ 5 ประการ 

S = Specific Moral คุณธรรมเป้าหมาย 
A = Activities หลากหลายกิจกรรม 
K = Knowledge Sharing น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
O = Organization เชิดชูองค์กร 
N = Network Society สะท้อนสู่สังคม 

ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
ที่เก่ียวข้อง 
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 3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม โดยใช้รูปแบบการด าเนิน
กิจกรรม “SAKON 3S Model” ประกอบด้วย หลักการของโรงเรียนสุจริต หลักการบริหารโดย 
ใช้โรงเรียนเป็นฐานหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หลักการนิเทศแบบร่วมพัฒนา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการแนวคิดการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
“ป้องกันการทุจริต”  
 3.2 การด าเนินกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการด าเนินกิจกรรม “SAKON 3S Model” ดังนี้ 
  1. คุณธรรมเป้าหมาย (Specific moral) คือ การมีเป้าหมายในการพัฒนางานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ
โครงการเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 2) การบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี มีความซื้อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ 3) การประกาศเจตจ านงสุจริต
ในการบริหารงาน 4) การประชุมชี้แจง มอบนโยบายในการพัฒนางานด้านคุณธรรม 5) จัดคู่มือ/
เครือ่งมือ/แนวทางในการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
          2. หลากหลายกิจกรรม (Activities) คือ การด าเนินโครงการกิจกรรมเพ่ือให้ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการ
คิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งใน
ระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
ได้แก ่1) การนิเทศ ก ากับติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2) การอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ป้องกัน
การทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 3) กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีศรีสกล 3 4) การจัดท าหลักสูตรออนไลน์  
5) การด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
               3. น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การส่งเสริมสนับสนุน 
ให้โรงเรียนได้น าผลการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต การด าเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาน าเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่  กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย กิจกรรมการสร้างสื่อ
สร้างสรรค์ป้องกันการทุจริต กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) 
 ครู ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ การจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ของโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  ระดับศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 
                4. เชิ ดชูองค์ กร  (Organization) คือ  การพัฒ นาองค์กรให้ มี มาตรฐานสร้าง  
ความเชื่อมั่นให้หน่วยงานอื่น หรือสาธารณะ โดยมีคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน ระดับ  
ผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ร้อยละ 91.61 กิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ การประเมินคุณธรรมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ และการประเมินคุณธรรมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์  

5. สะท้อนสู่สังคม (Network Society) คือ การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ที่เป็นแบบอย่าง กิจกรรมที่
ด าเนินการ ได้แก่ การจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(Symposium) การน าเสนอผลงานและการประกวด
แข่งขันกิจกรรมโรงเรียนสุจริต การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินกิจกรรม
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โรงเรียนสุจริต โดยช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ Facebook, Line, YouTube รวมทั้งจัดท าเว็บไซต์
ส าหรับใช้ในการน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
 3.3 เป้าหมายในการด าเนินการการพัฒนางานเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คือ 3S  

    3.3.1 Smart Student : นักเรียนคุณภาพ โดยมีคณุลักษณะ ดังนี้ 
1. มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย (Well Being Person) 
2. เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learner Person)   
3. ผู้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Initiative and Innovative) 

  4. ผู้มีความเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี (Good Citizen And Glogal Citizen)  
  5. ผู้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills. 
3Rs8Cs)    
  6. ผู้มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง (Self – Reliance)  
  สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด  
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

3.3.2 Smart Teacher : คณุครูคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ครูผู้เรียนรู้ (Learner Person) 
2. ครูผู้ยึดมั่นในวิชาชีพ (Engaged Teacher) 
3. ครูผู้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ (Instructional Leadership) 
4. ครูผู้จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Colaborative Teaching and Learning Skills) 
5. ผู้มีทักษะด้านวิชาการ และด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (Academic and 

Instructional Skills) 
6. ครูผู้ใช้ไอที ดิจิทัล (IT Digital Skills) 

  และมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  

3.3.3 Smart School : โรงเรียนคุณภาพ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. โรงเรียนที่บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance School) 
2. โรงเรียนนวัตกรรมรูปแบบใหม่ (Innovative School) – การบริหารจัดการโดยใช้

ระบบ ICT (ICT  for Management) 
3. โรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมทางด้านสังคม และอารมณ์ที่ดี (Socail and -

inmotional Learning environment) 
 
กระบวนการด าเนินงาน 
 ขั้นที ่1 (P : Plan) 
 1. ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง คู่มือแนวทางในการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
     2. วางแผน เพ่ือออกแบบรูปแบบการพัฒ นาโดยการมีส่ วนร่วมจากทุ กฝ่ าย  เช่น 
คณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประธาน
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น 
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 3. ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการพัฒนา ก าหนดรูปแบบที่ใช้ในการด าเนินงาน และจัดท า
ปฏิทินการประกวดแข่งขัน/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนสุจริต และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 ขั้นที ่2 ขั้นด าเนินการ (D : Do) 
 1. คุณธรรมเป้าหมาย (Specific moral) 
 2. หลากหลายกิจกรรม (Activities) 
 3. น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
 4. เชิดชูองค์กร (Organization)  
 5. สะท้อนสู่สังคม (Network Society) 
 ขั้นที ่3 ขั้นประเมินผล (C : Check)  
 ประเมินคุณลักษณะอันประสงค์ มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยแบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์การพัฒนางานเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยใช้รูปแบบการด าเนินกิจกรรม  
“SAKON 3S Model”  
 

 ขั้นที ่4 ขั้นปรับปรุง (A : Act)  
 น าผลการด าเนินงานมาวิเคราะห์ เพ่ือหาข้อสรุปในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด คือ นักเรียนคุณภาพ (Smart Student) ครูคุณภาพ (Smart Teacher) โรงเรียน
คุณภาพ (Smart School)  
 
4. ผลการด าเนินการผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ 
 4.1 ผลการด าเนินการ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รูปแบบการด าเนินโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ดังภาพต่อไปนี้ 
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 4.2 ผลการด าเนินกิจกรรม 
  จากผลการด าเนินกิจกรรม “โดยรูปแบบ SAKON 3S Model” ในโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ได้ผลดังนี้ 

กิจกรรม ผลการด าเนินการกิจกรรม 

1. คุณธรรมเป้าหมาย (Specific moral) 
1) การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา 2) การบันทึกข้อตกลง (MOU)  
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี มีความ 
ซ่ือสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่  
3) การประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
4) การประชุมชี้แจง มอบนโยบายในการพัฒนา
งานด้านคุณธรรม  
5) จัดคู่มือ/เครื่องมือ/แนวทางในการด าเนิน
กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
ได้รับทราบการประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน  
2) ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดี  
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  
เขต 3 มีแนวทางในการพัฒนางานส่งเสรมคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

2. หลากหลายกิจกรรม Activities  
1) การด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริต กิจกรรม
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย กิจกรรมการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น 
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี กิจกรรมถอดบทเรียน 
(Best practice) ผู้บริหาร ครู 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริต 1 
โรงเรียน 1 นวัตกรรม กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีศรี
สกล 3 2) การนิเทศ ก ากับ ติดตามการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 3) การจัดท าหลักสูตรออนไลน์ 

1) ผู้บริหาร คร ูนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนิน
กิจกรรมโครงการเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา  
2) โรงเรียนได้ศึกษาและจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนใหม่คุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตทั้งใน
ระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

3. น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing) การจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Symposium) การน าเสนอผลงานและการ
ประกวดแข่งขันกิจกรรมของโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

1) ผู้บริหาร ครู นักเรยีน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
การน าเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมโรงเรียน
สุจริต สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปพัฒนาต่อไป 
2) ผู้บริหาร ครู นักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีทักษะ
กระบวนการคิดมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  
และมีจิตสาธารณะ  
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กิจกรรม ผลการด าเนินการกิจกรรม 

4.เชิดชูองค์กร (Organization)  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอผลงาน 
การประกวดแข่งขันในระดับประเทศ 
- ผลการประเมิน ITA online 

1) โรงเรียนบ้านนาเมือง น าเสนอผลงานกิจกรรม นวัตกรรม 
การใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
2) นายวสุกฤต สุ วรรณเทน  น าเสนอผลงาน  กิจกรรม 
ถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อ านวยการโรงเรียน ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม  
3) นางยุวดี ชุมปัญญา น าเสนอผลงาน กิจรรมถอดบทเรียน
(Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 
4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  
มีผลการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปี 2564  
ร้อยละ 91.61  ระดับ A ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

5.สะท้อนสู่สังคม (Network Society) 
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เป็น
แบบอย่างในการด าเนินกิจกรรม 
โรงเรียนสุจริต โดยช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ 
Facebook, Line, YouTube  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 มีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถน าไป
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้อย่างภาคภูมิใจ 

  
 4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  4.3.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคดิ ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมีวินัย การอยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ และมีผลงานที่เป็นแบบอย่าง 
  4.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รูปแบบการจัดการ
พัฒนางานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) โดยใช้รูปแบบ
การด าเนินกิจกรรม “SAKON 3S Model” 
 
5. ปัจจัยความส าเร็จ 
 5.1 การได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดทั้งในด้านวิชาการ บุคลากร  
 5.2 การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 เช่น ผู้บริหาร คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เจ้าหน้าที่ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 3 ทุกคน 
 5.3 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และความเอาใจใส่ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และมีความ
มุ่งม่ันที่อยากให้การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมประสบความส าเร็จ เห็นผลเป็นรูปธรรม 
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6. บทเรียนที่ได้รับ 
 6.1 ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ มีรูปแบบการด าเนินกิจกรรม “SAKON 3S Model” 
 ในการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)    
 6.2 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ
การมีจิตสาธารณะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวให้พัฒนาไปพร้อม ๆ กันได้ย่าง
เป็นองค์รวม 
7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ 
 การด าเนินกิจกรรม “SAKON 3S Model” ในการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) มีการเผยแพร่ผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในรูปแบบ
เอกสารสิ่งพิมพ์ รูปภาพ วีดีโอ ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เช่น ไลน์กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน เฟซบุ้ค youtube channel จากผลการ
ด าเนินการดังกล่าวมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
 
ผลงานระดับเขตภูมิภาค ประจ าปี 2563  
ที ่ กิจกรรม โรงเรียน รางวัล 
1 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) ผู้บริหาร นายวสุกฤต สุวรรณเทน ชนะเลิศ 
2 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) 

ศึกษานิเทศก์ 
นางยุวดี ชุมปัญญา รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
3 กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
บ้านนาเมือง รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
4 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) ครู นายวรวุฒิ  ไชยสัตย ์ ชมเชย 
5 กิจกรรมบริษัทสร้างการดีประถมศึกษา บ้านหนองแวง ชมเชย 

 

 
ผลงานระดับประเทศ ประจ าปี 2563 
ที ่ กิจกรรม โรงเรียน รางวัล 
1 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) ผู้บริหาร นายวสุกฤต สุวรรณเทน ชมเชย 
2 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best practice) 

ศึกษานิเทศก์ 
นางยุวดี ชุมปัญญา รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
3 กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 
บ้านนาเมือง รองชนะเลิศ

อันดับ 1 
 
การเผยแพร่ 
 1. เว็บไซต์การประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
สพป.สกลนคร เขต 3 https://sites.google.com/sakonnakhon3.go.th/sakon3uprightschool 
 2. ประมวลภาพกิจกรรมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนสุจริต สพป.สกลนคร เขต 3 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_5oq8Y5W58&t=10s  

https://sites.google.com/sakonnakhon3.go.th/sakon3uprightschool
https://www.youtube.com/watch?v=Y_5oq8Y5W58&t=10s

