
คุณปราโมทย์ โชติมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

บทบาทในโครงการ : 
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดตั้งขึ้น 
ภายใต้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มี 
วัตถุประสงค์คือ ช่วยพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วม 
โครง การให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมโดยยึดกระแส 
พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่พระราชทานแก่คณะองคมนตรีว่าทำอย่างไรให้ 
“ครูรักเด็ก  เด็กรักครู” 

“ตอนที่ผมเรียนหนังสือ ถ้าผมไม่ชอบครูคนไหน ผม 
ก็ไม่ใส่ใจเรียน ครูที่ไม่ชอบเด็กก็ไม่อยากสอน แต่ถ้า 
ครูรักเด็ก เด็กรักครู เด็กก็อยากจะเรียน การเรียน 
ก็สนุก ผมคิดว่าการที่ “ครูรักเด็ก เด็กรักครู”  เป็น 
การสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ทำให้การเรียนดีขึ้น 
ความจริงใจที่ส่งถึงกันทำให้ทำทุกอย่างได้เต็มที่ 
เป็น สุดยอดของความสำเร็จเลย” 

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนให้ 
เป็นโรงเรียนคุณธรรม มีเป้าหมายสำคัญคือให้เยาวชนได้ 
เรียนรู้วิธีการนำคุณธรรมมาปฏิบัติเป็นจริยธรรมประจำ 
ตน เกิดการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ 
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการประเทศต่อไป

   “สร้างภูมิคุ้มกันแต่เล็กแต่น้อยให้เด็กมีฐานคุณธรรม 
จริยธรรมมั่นคงในจิตใจ พอเขาโตขึ้นเขาก็ไม่หวั่นไหว ไม่ 
ถูกครอบงำได้ง่ายนี่เป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของเรา”

การทำงานของศูนย์ฯ  เป็นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
(whole school) โดยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะมีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนในท้องถิ่น 
เริ่มจากการประชุมพูดคุยและทำความเข้าใจร่วมกันว่าทุก 
คนจะช่วยกันคนละไม้คนละมือในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนคุณธรรม

“โรงเรียนคุณธรรมหมายความว่า ทุกคนยินดีและสมัครใจ 
จะช่วยกันลดปัญหาของโรงเรียนหรือไม่ ถ้าแกนนำ โดย 
เฉพาะผู้บริหาร ครูแกนนำหรือนักเรียนแกนนำจำนวนหนึ่ง 
ต้องการให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป ทุกคนต้องช่วยกันทำ” 

กลยุทธ์และกระบวนการสำคัญที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
เสริมหนุนและเสริมสร้างพลัง คือ 
•การกระตุกต่อมคิดและกระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นครู 
ให้ระลึกถึงบทบาทและหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของครูในการสร้าง 
และบ่มเพาะเด็ก เพื่อ “เปลี่ยนใจ” คนที่เคยทำสิ่งที่ไม่ 
เหมาะสม และลุกขึ้นมาช่วยกันแก้ปัญหาที่ไม่ดี ไม่งดงาม 
ในโรงเรียนให้หมดไป โดยศูนย์โรงเรียนคุณธรรมจะเป็น 
ผู้สนับสนุนวิทยากร มีหลักสูตรการเข้าค่ายอบรมผู้บริหาร 
โรงเรียน ครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา 

•พาเยี่ยมชมโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว คือ 
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร ที่พัฒนาตนเอง 
มาตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งคุณปราโมทย์และองคมนตรี 
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนจน 
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน



•พาผู้บริหารโรงเรียน หรือ ครู หรือตัวแทนนักเรียน เดิน 
ทางไปดูงานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ประเทศไต้หวัน (หากมีงบ 
ประมาณเพียงพอ ) ซึ่งโดดเด่นเรื่อง จิตอาสา เพื่อให้เห็นว่า 
เขาทำได้อย่างไร และกลับมาหาแนวทางในการพัฒนา 
นักเรียนให้เป็นผู้มีจิตอาสา 

“ที่สำคัญที่สุดคือ การเปลี่ยนใจตัวเองของทุกคน ผู้อำนวย 
การโรงเรียนต้องเปลี่ยนก่อนเป็นคนแรก ที่จะต้องเสียสละ 
และทำให้ผู้อื่นเห็นเป็นแบบอย่าง ต่อมา ครูก็จะทำตาม”

ศูนย์ฯ มีแนวคิดว่า ให้โรงเรียนคัดเลือกคุณธรรมหลัก 3 ข้อ 
ที่จะเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียน เช่น ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 
จิตอาสา มีวินัย เป็นต้น และทุกคนในโรงเรียนต้องยึด 
คุณธรรมหลักทั้ง 3 ข้อนี้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
และแปลงคุณธรรมที่เป็นนามธรรมนี้เป็นกิจกรรมลงสู่การ 
ปฏิบัติได้ เช่น ผู้อำนวยการโรงเรียนจะยึดเรื่อง ความซื่อสัตย์ 
ก็จะต้องตั้งปณิธานว่า “ต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่เบียดบังเวลา 
ราชการ จะจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส” แล้วลงมือปกิบัติทันที เช่น 
มาเช้า ไม่กลับก่อน ยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน แจกแจง 
บัญชีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียด ครูก็ต้องตั้งปณิธาน 
ว่าจะซื่อสัตย์อย่างไร เช่นเดียวกับนักเรียนที่ยึดความซื่อสัตย์ 
ด้วยการไม่โกหก ไม่ลอกการบ้าน และสอน การบ้านเพื่อน 
ที่เรียนไม่รู้เรื่อง 

“เมื่อก่อน ผอ.สั่งให้ครูมาเช้า แต่ ผอ.ไม่มาเช้า ครูก็ไม่ทำ 
ตาม แต่พอ ผอ.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาถึงโรงเรียน 
ตั้งแต่ 7 โมง ยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียน พอครูคนไหน 
มาสาย ผอ.ก็ทักทายครู ผอ.ทำแบบนี้ทุกวัน ครูที่มาสาย 
ก็จะรู้สึกบกพร่องในใจ ขณะที่ ผอ.ก็ยังยิ้มแย้ม ไม่หน้าบึ้ง 
ก็จะจูงใจครูให้ต้องเปลี่ยน เมื่อครูเป็น นักเรียนก็จะเป็น 
ด้วย ดังนั้น เราพูดกับทุกคนว่าไปสั่งให้คนอื่นเปลี่ยนใจ 
ตามเรานั้นมันยาก แต่เปลี่ยนใจตัวเองก่อนทำได้ง่ายกว่า 
เมื่อต่างคนต่างเปลี่ยนตัวเองมันก็จะเป็นพลังขึ้นมาได้ เกิด 
การแพร่เชื้อความดี ความมุ่งมั่น ความยืนหยัด ของกลุ่ม 
ก่อการดี และดึงให้คนอื่นเข้ามาร่วมได้ ตรงนี้เป็นปัจจัย 
ความสำเร็จ”

ขณะเดียวกัน มีการใช้โครงงานคุณธรรม เป็นเครื่องมือ 
หลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ซึ่ง 
โครงงานคุณธรรมไม่ได้เป็นตัวกลจักรที่ทำให้นักเรียนมี
คุณธรรมโดยตรง แต่เป็นกลไกที่ช่วยพัฒนาการคิดให้ 
กับนักเรียน ซึ่งเมื่อนักเรียนคิดดีและคิดเป็น โดยเฉพาะ 
การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ  (System  Thinking)  
นักเรียนก็จะมีอาวุธทางปัญญาและเกิดคุณธรรมขึ้น 
ภายในตัวเองตามมาในที่สุด ซึ่งโครงงานคุณธรรมนี้ 
จะให้นักเรียนทำทั้งโรงเรียน นักเรียนต่างคนต่างช่วยกัน 
คิดว่าอยากจะลดละเลิกอะไร อยากทำดีอะไร ให้ลงมือ 
ทำโดยใช้กระบวนการ  PDCA  ทำไปปรับไปด้วย เป็น  
โครงงาน ที่เกิดจากการร่วมคิดร่วมทำของนักเรียนตาม 
ที่ตนเองถนัด  สนใจ  ทำแล้วมีความสุข  ได้เรียนรู้ 
คุณธรรมในระหว่างทำกิจกรรม โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงเป็น 
ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด   

ผลจากการปรับเปลี่ยน “ใจ” และปฏิบัติจริงนี้พบว่า 
ปัญหาของโรงเรียนลดน้อยลงโดยเฉพาะโรงเรียนที่ใส่ใจ 
และทุ่มเทมาก ผลการเรียนของนักเรียนทั้งโรงเรียน 
ดีขึ้น จำนวนนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เพิ่มขึ้น 
เป็นผลพลอยได้จากคุณธรรม ที่ทำให้คุณภาพการเรียน 
การสอนค่อยๆ พัฒนาดีขึ้นเอง แต่เราไม่ได้หวังผลตรง 
นั้น เราหวังผลเพียงให้บุคลากรในโรงเรียนเป็นคนดี  

“เดิมครูสอน 50 นาที ตกเย็นครูไปเปิดสอนต่อที่บ้าน 
เก็บเงินนักเรียน แต่พอเข้าร่วมศูนย์โครงงานคุณธรรม 
ครูทุกคนยังกวดวิชาอยู่ แต่ไม่กวดที่บ้านแล้ว ทำที่ 
โรงเรียน โรงเรียนจัดที่ให้ ไม่เก็บเงินนักเรียนแม้แต่ 
บาทเดียว นักเรียนและผู้ปกครองชอบ เพราะครูเกิด



จิตสำนึก จากคุณธรรมความรับผิดชอบเรื่องการเรียน 
การสอน หาเทคนิควิธีการสอนที่ให้เด็กเรียนรู้ได้เข้าใจ 
เป็นผลจากคุณธรรมที่ครูมี ทำให้การเรียนการสอนของ 
ครูพัฒนาขึ้นตามมาเอง โดยที่เราไม่เคยหวังเรื่องนี้ใน 
ตอนแรก และนักเรียนก็เกิดคุณธรรมด้วย ไม่ให้เพื่อน 
ลอกการบ้าน เพราะไม่ซื่อสัตย์ และสงสารเพื่อนที่ลอก 
การบ้านว่าจะไม่มีความรู้ แต่ละชั้นมีนักเรียนเก่ง 3-5 
คน นักเรียนเก่งก็ตั้งกลุ่มติวเพื่อนที่เคยลอกการบ้าน 
จนเพื่อนได้ความรู้ และเป็นการเสริมครูกวดวิชา นอก 
จากนี้ นักเรียนที่เดิมไม่รับผิดชอบ ไม่สนใจการเรียน 
ไม่ช่วยงานบ้านพ่อแม่ เมื่อทำโครงงานคุณธรรม ก็เกิด 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลับถึงบ้าน ไหว้พ่อแม่ ช่วยทำ 
งานบ้าน อ่านหนังสือ”

หลังจากเข้าค่ายและดูงานแล้วโรงเรียนต้องกลับไป 
พัฒนาตัวเอง โดยศูนย์ฯ จะส่งคนเข้าไปเยี่ยมโรงเรียน 
แบบกัลยาณมิตร นิเทศ ให้กำลังใจ 

เมื่อผ่านไป 6 เดือน โรงเรียนจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างกัน รายงานผลความก้าวหน้าว่าเมื่อดำเนินการ 
แล้ว เกิดปัญหาอะไรหรือไม่ ก้าวหน้าอย่างไร โรงเรียน 
จะได้เห็นความสำเร็จของโรงเรียนเพื่อนที่ปฏิบัติและเกิด
การเปลี่ยนแปลง ศูนย์ฯ และโรงเรียนในเครือข่ายจะช่วย 
กันระดมความคิดและให้คำแนะนำกันและกัน และนำสิ่ง 
ที่ได้เรียนรู้ระหว่างกัน กลับไปพัฒนาโรงเรียนต่อ 

“ความสำเร็จของโรงเรียนไม่ใช่เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง 
แต่เกิดขึ้นได้จากการที่ทุกคนในโรงเรียนช่วยกัน และ 
ลงมือทำกันจริง เรามีบทบาทในการเป็นผู้ไปจุดประกาย 
ไปเป็นกองเชียร์ เป็นที่ปรึกษา ยุให้ทำกันทั้งโรงเรียน” 

ศูนย์ฯ มีการติดตามโรงเรียนในโครงการเป็นระยะ ๆ  ว่ายัง 
ที่ไหนย่อหย่อนลงบ้างหรือไม่ เช่น เมื่อผอ.ย้าย โรงเรียน 
ยังคงสภาพหรือไม่ และศูนย์ฯ จะส่งคนไปช่วยจัดอบรม 
เพิ่มเติม 

นอกจากนี้  ศูนย์ฯ  มีการเก็บข้อมูลเพื่อเป็นองค์ความรู้ 
และ วิเคราะห์วิจัยด้วยว่ากระบวนการทำงานเป็นอย่างไร 
ปัจจัย ความสำเร็จคืออะไรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 
และ ขยายผลการสร้างคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
ต่าง ๆ  ต่อไป

การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้อยากเห็นการพัฒนาครูและเด็ก
อย่างไร
ครูถูกดึงออกจากห้องเรียนชั้นเรียนถูกละเลยทำให้คุณภาพ 
การศึกษาแย่ ทำอย่างไรให้ครูและนักเรียนอยู่ด้วยกันมาก 
ที่สุด ไม่ควรดึงครูและนักเรียนออกจากห้องเรียนโดยไม่ 
จำเป็น ตัวอย่างเช่น โรงเรียนหนึ่งที่ภาคอีสาน ครูย้ายออก 
ไปเกือบปีแล้ว 1 คน ย้ายไปเมื่อ 8 เดือนก่อน 1 คน และย้าย 
ไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาอีก 1 คน ต้องใช้เวลานับปีกว่าจะได้ 
ครูใหม่มาทดแทน ตำแหน่งก็มี แต่โรงเรียนขาดครู ระบบ 
เช่นนี้ทำให้คุณภาพการศึกษาถอยลง รวมถึงการที่มีหน่วย 
งานทั้งหลายที่มีเป้าหมายจะพัฒนาครูและนักเรียน ทำให้ 
เกิดการจัดอบรมครูบ่อยมาก บางครั้งก็ให้ครูไป บางครั้ง 
ก็ให้นักเรียนไป หรือการที่ครูต้องออกไปต้อนรับผู้หลัก 
ผู้ใหญ่จากภายนอก เป็นต้น

เมื่อนักเรียนพร้อม ครูพร้อม ก็ควรให้ครูและนักเรียนอยู่ใน 
ชั้นเรียนมากที่สุด และผู้ที่เกี่ยวข้องควรเอาผลสัมฤทธิ์การ 
เรียนของชั้นเรียนมาวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างไร  อย่าให้ความดี 
ความชอบครูจากผลงานวิชาการเพียงอย่างเดียว ต้องเอา 
สัมฤทธิผลทางการสอนมาเป็นเครื่องมือประเมินความดี 
ความชอบของครูด้วย

“ถ้าผลการเรียนตกต่ำลงเรื่อยๆ ผมควรต้องมีสิทธิว่ากล่าว 
ครูประจำชั้น ครูประจำวิชาได้ และซักถามได้ว่าเกิดอะไรขึ้น 
ผลการเรียนตกต่ำเพราะอะไร ถ้าครูไม่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้น 
ได้ภายใน 1-2 ภาคเรียน ผมสามารถลดความดีความชอบ 
ครูได้ ผมสามารถว่ากล่าวรองฝ่ายวิชาการที่รับผิดชอบ 
สามารถว่ากล่าวผอ.โรงเรียน ผอ.เขตพื้นที่ได้ ซึ่งขณะนี้ 
ไม่มีใครรับผิดชอบเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทุกคนก็ยัง 
มีความสุขหมด แบบนี้การศึกษาก็ไปไม่รอด ไม่มีใครสนใจ 
การศึกษาในชั้นเรียน นักเรียนสอบตกก็ตกไป” 

บทบาทที่มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
บทบาทที่ทำอยู่ที่ศูนย์ฯ ที่ทำตอนนี้เป็นการปลูกฝัง 
คุณธรรม และเกิดผลพลอยได้ที่เด็กก็เรียนได้ดีขึ้น 
และเคยนำประเด็นนี้ส่งต่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการไปแล้ว


