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โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 
จังหวัดพิจิตร

ข้อมูลจากหนังสือ “การสังเคราะห ์
องค์ความรู้กระบวนการสร้างโรงเรียน”

เดมิโรงเรยีนมปัีญหามากมาย ทัง้พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ 
เช่น ทะเลาะววิาท มาสาย และบางปัญหาได้บานปลายมากขึน้ 
เป็นจุดเริ่มต้นให้โรงเรียนอยากแก้ปัญหา และน�าไปสู่การ
ระดมความคดิโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบคุลากร
ทั้งโรงเรียน ค้นหายุทธศาสตร์ เป้าหมาย และกิจกรรม 
เพือ่พฒันาคณุธรรมแก่นกัเรยีน เกดิเป็นระบบ 3-6-3 คอื

 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ พัฒนาครู พัฒนานักเรียน และ
พัฒนาสภาพแวดล้อม

 6 กิจกรรมหลัก คือ ระเบียบวินัย ความดี ความกตัญญู
กตเวที จริยธรรม จิตอาสา โรงเรียนสีขาว

 คณุธรรม 3 ประการทีต้่องการให้เกดิขึน้กบัเดก็ หรอือตั
ลักษณ์ของโรงเรียน คือ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง 

แม้จะได้อัตลักษณ์ของโรงเรียน แต่ในภาคเรียนแรก โรงเรียน
พบปัญหาอุปสรรคของการด�าเนินงาน เพราะตัวชี้วัดของ
คุณธรรมทั้ง 3 ประการไม่ชัดเจน คณะครูจึงต้องช่วยกัน
ระดมความคิดว่าปัญหาของนักเรียนและครูแต่ละเรื่อง 
มีอะไรบ้าง ซ่ึงพบว่าเป็นสิ่งท่ีใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่ท�าได้
ง่ายๆ เช่น ผู้บริหารและครูต้องไม่เบียดเบียนเวลาราชการ 
ไม่แสวงหาประโยชน์จากนักเรียนและโรงเรียน ตรงต่อเวลา 
รับผิดชอบในหน้าที่ มีจิตอาสา และประหยัดทรัพยากรของ
โรงเรียน ขณะที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรยีน ไม่เกีย่วข้องกบัอบายมขุ ด�ารงชวีติอย่างพอเพียง 
และมีจิตอาสา/จิตสาธารณะ ส่วนสภาพแวดล้อมของ
โรงเรยีนต้องสะอาด ร่มรืน่ สวยงาม รวมทัง้ชมุชนต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วย

 

“หัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อน 
อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ 
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ม ี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ครูจะช่วย 
คิดอัตลักษณ์ของนักเรียนก่อน
เป็นตุ๊กตา แล้วให้เด็กประชุมใน
สภานักเรียน นักเรียนสามารถ
ประชาพิจารณ์ และเพิ่มเติมหรือ
ตัดทอนได้ เป็นการ “ร่วมคิด 
ร่วมท�า” เพื่อน�าสู่การปฏิบัต ิ
อย่างมีความสุข”

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ในจังหวัดพิจิตร มีนักเรียนสองพันกว่าคน ครูร้อยกว่าคน ในปี 2533 ได้เริ่ม
มีการก�าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนว่า “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง” ซึ่ง 
3 ค�านี้ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนที่นี่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

โรงเรียนได้บูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเข้ากับงาน 
ประจ�าของโรงเรียนอย่างผสมผสานและ
เป็นวิถีชีวิต ตั้งแต่ระดับผู้บริหารโรงเรียน 
รองผู้อ�านวยการ หัวหน้า/ผู้ประสานงาน
โครงการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน 
คณะครู คณะกรรมการนักเรียน หัวหน้าชั้น 
บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง  
รวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียน เป็นผลให ้
การด�าเนนิงานทัง้ 3 ยทุธศาสตร์สอดรบักนั
ได้เป็นอย่างดี

กระบวนการสร้างอตัลักษณ์ของโรงเรยีนเริม่
หล่อหลอมจากจุดเล็กๆ ในวิถีชีวิตประจ�าวัน
ของทกุคน เริม่ด้วยกจิกรรมยามเช้า “ยิม้ ไหว้ 
ทกัทาย” เป็นมารยาทไทยท่ีแสดงออกถงึการ
มีสัมมาคารวะ ความอ่อนโยน ซึ่งเปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน
อย่างเต็มที่ ด้วยการผลัดเวียนกันมารับไหว้
เดก็ๆ หลังจากน้ันผู้ปกครองจะเดนิตรวจตรา
โรงเรียนว่าควรปรบัปรุงจดุใดบ้างทีโ่รงเรยีน 
มองไม่เหน็ และเข้าประชมุเครอืข่ายผูป้กครอง
ร่วมกบัครทูีป่รกึษาเพือ่รบัทราบและท�าความ
เข้าใจกิจกรรมของนักเรียน ท�าให้ความ
สัมพันธ์ของโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน
ดีขึ้น 



คุณปราโมทย์ 
โชติมงคล

ผู้อำ�นวยก�รศูนย์โรงเรียนคุณธรรม 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ

การมีวินัยในชั้นเรียน เป็นการสร้างความรับผิด
ชอบการเป็นนักเรียนที่ดีผ่านวิถีชีวิตประจ�าวัน ทั้ง
การเข้าแถวเปลี่ยนห้อง การวางรองเท้า/กระเป๋า 
ซึ่งถือว่าจุดเล็กๆ ในการพัฒนาทางด้านจิตใจ 
ความใจเย็น สุขุม รอบคอบ 

โครงงานคณุธรรมเป็นกจิกรรมส�าคญัทีข่บัเคลือ่น
อัตลักษณ์ของโรงเรียน ผ่านกิจกรรมพัฒนา 
ผูเ้รยีน ในส่วนของกิจกรรมชุมนุมและกิจกรรม
เพื่อสาธารณะประโยชน์ ใน 1 ห้องเรียนจะท�า 
กี่โครงงานก็ได้ โดยต้องยึด 6 กิจกรรมหลัก ซึ่ง
จะท�าครบหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความถนัดหรือ
ความสนใจของนักเรียน โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา
และเป็นผูอ้�านวยความสะดวกในขณะท�ากจิกรรม 
ซึง่กระบวนการโครงงานจะฝึกเดก็ให้รูจ้กัคดิ รูจ้กั
แก้ปัญหา เด็กจะคิดเอง ท�าให้เด็กเกิดความภาค
ภูมิใจ

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การสร้างโรงเรียนต้นแบบ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) 
ประสบความส�าเรจ็ เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างเป็น
รปูธรรม คอื การทีม่ผีูน้�าและครทูีดี่ ทัง้ในด้านการ
ประพฤตตินเป็นแบบอย่าง ความมุง่มัน่และตัง้ใจจรงิ 
ความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ความเสียสละ
และมีจิตวิญญาณความเป็นครูโดยแท้ การพัฒนา
ปรบัปรงุตนเองและวธิกีารท�างานให้มปีระสทิธิภาพ 
การเปิดใจยอมรบัการเปลีย่นแปลง การเข้าถงึกลุม่
เป้าหมาย ตลอดจนการนิเทศ ก�ากับ และติดตาม
งานอย่างสม�่าเสมอ ในขณะที่นักเรียนส่วนมากก็

มทีนุทางสงัคมและทนุทางปัญญาทีด่ ีคอื มคีวาม
มุ่งมั่น มานะพยายามที่จะร่วมเป็นฟันเฟืองในการ
ขบัเคล่ือน สร้างกระแสการท�าความดทีัง้ในโรงเรยีน
และชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมด้านจิตอาสาและ
สาธารณะประโยชน์ จนกระทั่งเกิดการขยายผล
ความร่วมมือไปยังชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

บทบาท: 
ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดตั้งขึ้นภายใต้ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
มีวัตถุประสงค์ คือ ช่วยพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม โดยยึดกระแส
พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานแก่คณะองคมนตรีว่าท�าอย่างไรให้ 
“ครูรักเด็ก เด็กรักครู”  การที่ “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” นั้น เป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ท�าให้
การเรียนดีขึ้น ความจริงใจที่ส่งถึงกันท�าให้ครูและเด็กท�าทุกอย่างได้เต็มที่ เป็นสุดยอดของความ
ส�าเร็จ
แนวคิดโครงการ: 
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม มีเป้าหมายส�าคัญคือ ให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการน�าคุณธรรม
มาปฏิบัติเป็นจริยธรรมประจ�าตน เกิดการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เพื่อเป็น
ก�าลังส�าคัญในการประเทศต่อไป 
การท�างานของศูนย์ฯ เป็นการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (whole school) โดยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชนท้องถิ่น ประชุมท�าความเข้าใจ ทุกคนจะช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม
ส�าหรับกลยุทธ์และกระบวนการส�าคัญที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมหนุนและเสริมสร้างพลัง คือ 
 การกระตุกต่อมคิดและกระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นครู 
 พาเยี่ยมชมโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จมาแล้ว 
 พาผู้บริหารโรงเรียน หรือ ครู หรือตัวแทนนักเรียน เดินทางไปดูงานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 

(หากมีงบประมาณเพียงพอ)
โดยบทบาทที่ท�าอยู่มีส่วนเข้าไปสนับสนุนครู เด็ก และการปฏิรูปการศึกษาอย่างไร : 
บทบาทที่ศูนย์ฯ ท�าตอนนี้ เป็นการปลูกฝังคุณธรรม และเกิดผลพลอยได้ที่เด็กเรียนได้ดีขึ้น  
และเคยน�าเสนอประเด็นนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว
การปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้อยากเห็นการพัฒนาครูและเด็กอย่างไร: 
ปัจจุบันครูถูกดึงออกจากห้องเรียน ชั้นเรียนถูกละเลย ท�าให้คุณภาพการศึกษาแย่ ท�าอย่างไรให้ครูและ
นักเรียนอยู่ด้วยกันมากที่สุด ไม่ควรดึงครูและนักเรียนออกจากห้องเรียนโดยไม่จ�าเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรเอาผลสัมฤทธิ์การเรียนของชั้นเรียนมาวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างไร อย่าให้ความดีความชอบครูจาก
ผลงานวิชาการเพียงอย่างเดียว ควรน�าผลสัมฤทธิ์ทางการสอนมาเป็นเครื่องมือประเมินความดี
ความชอบด้วย

นอกจากนี้ กระบวนการสร้าง
การมีส่วนร่วมของทั้งครู 
นักเรียน คณะกรรมการสถาน
ศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองจิตอาสา 
และของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียนอย่างเข้มแข็งในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน รวมทั้งสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน เสมือนเป็นการ
คืนโรงเรียนให้ชุมชน ก่อให้เกิด
ภูมิคุ้มกันที่ดี จนกระทั่งกลายเป็น
ความเข้มแข็งของทั้งโรงเรียน
และชุมชนในที่สุด


