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การถอดบทเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 
ต าบลหนองสูงใต้ อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

 
กว่า 24 ปี ของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม.....สู่โรงเรียนคุณธรรม  

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2532 สภาต าบลหนองสูงใต้ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน 
โดยทัว่ไปได้ร่วมประชุมกัน และมีมติให้สภาต าบลหนองสูงใต้ เป็นผู้ด าเนินงานขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประต าบล จึงได้ด าเนินการขอความร่วมมือกับโรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์ ซึ่งมี นายพิชิต จันปุ่ม เป็น
ผู้บริหาร ให้เป็นผู้ประสานการด าเนินงานจัดตั้งสาขาโรงเรียนขึ้น ซึ่งได้รับมอบหมายให้ นายสุรจิต บุรัตน์ 
ต าแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  เป็นหัวหน้าสาขาโรงเรียน  และทางกรมสามัญศึกษาได้
อนุมัติให้ทางโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ด าเนินการจัดตั้งสาขาโรงเรียนได้ในวันที่ 24  มีนาคม  2533 
และทางสภาต าบลจัดหาที่ดินได้ 1 แปลงซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์และของชาวบ้านใกล้เคียงประมาณ 36 
ไร่   เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ของโรงเรียนพร้อมทั้งจัดตั้งอาคารชั่วคราวขึ้น 1 หลัง 5 ห้อง และได้รับอนุเคราะห์จาก
กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาได้จัดบุคลากรมาช่วยในการสอน  ปีการศึกษา 2534 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้
เป็นโรงเรียนเอกเทศโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มีอักษรว่า นว .ว. โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
เปิดท าการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22  
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่  36 ไร่  -  ตารางวา เขตพ้ืนที่
บริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่  บ้านโคกกลาง บ้านหลุบปึ้ง บ้านโคกหินกอง บ้านเหล่าน้อย บ้านแวง 
 ปัจจุบันโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมเน้นการพัฒนา 
ให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รวมทั้งรู้จักดูแล
ตนเองให้มีความปลอดภัย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้เรียนมี
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตามปรัชญา ปณิธาน/ 
วิสั ยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ ง
สถานศึกษาตามอัตลักษณ์ของผู้เรียนคือ จิตอาสา  ซึ่งผล
การพัฒนาตามจุดเน้นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาคือโรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี  ตามนโยบายของนายธนิต  ทองอาจ ผู้อ านวยการคนปัจจุบัน  

 
เข้าสู่เส้นทางพัฒนาคุณธรรม  

โรงเรียนเริ่มต้นจากการท างานร่วมกับส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
เยาวชน (สสค.)  ซึ่งขณะนั้นเปิดโอกาสให้โรงเรียนมัธยมศึกษาส่งโครงการเพ่ือรับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุน
การท างานเกี่ยวกับจิตสาธารณะในชุมชนและโรงเรียน 

ปี 2555 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม เป็นหนึ่งใน 200 โครงการที่ได้รับคัดเลือกจาก สสค. และได้รับ
งบประมาณจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะของการศึกษา และได้รับการประเมินว่าเป็นโครงการที่ดีและ
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น่าสนใจผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ประเมินโครงการจึงมีความเห็นว่าโรงเรียนมีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะ
ได้รับการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่อจากการท าโครงการเดิม ดังนั้นโรงเรียนจึงได้เข้ามา
เป็นเครือข่ายของศูนย์คุณธรรม  

ต่อมาปี 2556  โรงเรียนได้จัดท าโครงการสามประสานรวมพลังสร้างสรรค์สังคมจิตอาสาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ผ่านการท าโครงงานสร้างสรรค์สังคม จิต
อาสา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ของเด็กนักเรียน ครู 
บุคคลากรในโรงเรียน โดยจัดโครงสร้างการจัดการโครงงานจิตอาสาในรูปแบบครอบครัวสัมพันธ์ เริ่มต้นด้วย
การรับสมัครนักเรียนแกนน า จ านวน 8 คน เพ่ือเป็นพ่ีในครอบครัว จากนั้นให้นักเรียนชั้น ม.1-6 สมัครเป็น
สมาชิกในครอบครัว โดยเน้นความสมัครใจเท่านั้น เฉลี่ยมีสมาชิกในกลุ่มครอบครัวรวมจ านวน 33-34 คน 
เลือกพ่อแม่ครูตามความต้องการของเด็กนักเรียนในกลุ่ม  โครงงานสร้างสรรค์สังคมจิตอาสา 8 โครงงาน 
ดังนี้ ครอบครัว The power teen   จิตอาสาพัฒนาด้วยใจ/ครอบครัวจิตอาสาพัฒนาบ้านเกิด/กลุ่มสานฝัน
รวมพลังนักคิดปลูก จิตอาสา/กลุ่มรัก ประสานรัก โฮมฮักแบ่งปัน/กลุ่มครอบครัว Happy smile day/   
กลุ่มครอบครัวตุ้มโฮมฮักแพง/กลุ่มสานฝันรวมพลัง (Sharing love and care) /กลุ่มครอบครัวฮักพ่ีแพงน้อง 
ซึ่งกิจกรรมที่ด าเนินโครงการ เช่น  อ่านหนังสือให้น้องฟัง  จิตอาสาพัฒนาวัด/พาน้องเข้าวัด/พัฒนาห้องสมุด  
ท าความสะอาดโรงอาหาร   ธนาคารขยะ  อ่านหนังสือให้น้องฟัง  ห้องน้ าน่าใช้/บ้านน่าอยู่ชุมชนสะอาด  จิต
อาสาในโรงเรียน/ชุมชน  เมื่อนักเรียนได้ท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน  

ปี 2557 มีการท าโครงการต่อเนื่องจากปี 2556 คือ  โครงการสามประสานรวมพลังสร้างสรรค์สังคม
จิตอาสาปี 2 จิตอาสาที่จะพัฒนาในพ้ืนที่ตนเองรับผิดชอบ  5 ครอบครัว  ใช้กิจกรรมแผนที่ความดี  เพ่ือ
ส่งเสริมยกย่องครอบครัวตัวอย่างในชุมชน  ครูและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ทีส่ามารถเป็นแบบอย่างความ
ดีในครอบครัวทั้ง 5 ครอบครัว เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของนักเรียนแต่ละครอบครัว  โดยให้แต่ละ
ครอบครัวด าเนินการประชุมเลือกแนวทางที่ดีด้านคุณธรรมของครอบครัวอบอุ่นที่เป็นแบบอย่างในชุมชน ครู
เป็นแบบอย่างให้กับนักเรียน โดยก าหนดแบบอย่างคนดี คือเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างในชุมชน  ครูต้นแบบ  
นักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น และสุดยอดครอบครัวจิตอาสาด้านคุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้งร่วมกันท า
กิจกรรมค่ายเด็กดีวิถีพอเพียง เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนแกนน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ด้านคุณธรรม  เชื่อมโยงเครือข่ายภาคอีสานที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนน้ า
เกลี้ยงวิทยา จังหวัดศรีษะเกษ  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  จังหวัดมุกดาหาร  โรงเรียนบ้านกาบิน  โรงเรียน
บ้านหนองหล่มหนองเหล่า จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนบ้านสะพานหิน  โรงเรียนสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา   กิจกรรมนี้ด าเนินการเพ่ือสร้างความตระหนักและพัฒนาทักษะทางการคิดของครูและนักเรียน  
และร่วมกันศึกษาถึงแก่นแท้ของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสังคมที่มีความสุข ให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น  อีกทั้งยังมีการด าเนินกิจกรรม ธุรกิจคุณธรรม  ด าเนินการเพ่ือให้
นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการธุรกิจและการสร้างอาชีพ และได้หมุนเวียนเงินในครอบครัวสู่กิจกรรม และใน
ครอบครัวก าหนดร่วมกันในการท ากิจกรรมธุรกิจคุณธรรม   5  ครอบครัว  โดยให้สมาชิกทุกคนในแต่กลุ่ม
เสนอธุรกิจที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกด าเนินธุรกิจของครอบครัว และนับคะแนนโหวตธุรกิจ
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ที่สมาชิกในกลุ่มเห็นด้วยกับการด าเนินกิจกรรมธุรกิจ แต่ละครอบครัวได้ธุรกิจคุณธรรม และจัดท าเป็น
โครงงานสร้างสรรค์สังคมจิตอาสา (ที่บ้าน วัด โรงเรียน) ด าเนินการเพ่ือให้นักเรียนจัดท าโครงงานจิตอาสา ซึ่ง
ผลของการท ากิจกรรมต่างๆนั้นส่งผลต่อนักเรียนและโรงเรียนไปในทางที่ดีข้ึน  

ปี 2558 เข้าสู่โครงการหนองแวง LOVE Model ซ่ึงเป็นกระบวนการเสริมสร้างเด็กดีมีจิตอาสา 
ขับเคลื่อนผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ 6 สายใยรัก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดคุณธรรม 3 ด้าน ได้แก่ ซื่อสัตย์ มีวินัย และ
รักความเป็นไทย อยู่ในระหว่างการด าเนินกิจกรรม
เป็นการต่อยอดงานมาจากกิจกรรมของปี 2557 
ส าหรับในปี 2558 นี้ มีเครือข่ายโรงเรียน จ าวน 8 
โรงเรียน ความสนใจในกระบวนการพัฒนาของ
โรงเรียนหนองแวงอีกด้วย  ซ่ึงกระบวนการบ่มเพาะ
คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างเด็กดีมีจิตอาสา ต้องใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครอง นักเรียน   
แกนน าในการวางแผนงานร่วมกัน  จัดกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพครู  โดยการอบรม HR School  
ร่วมกันก าหนดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมจิตอาสา เริ่มต้นที่บ้านโดยวิเคราะห์จุดเด่นของครอบครัวแต่ละ
ครอบครัว ให้เด็กนักเรียนดึงคุณธรรมมาวิเคราะห์และมอบรางวัลครอบครัวที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม   ทีว่ัดท า
กิจกรรมการสืบทอดประเพณีไหว้เจดีย์หลวงปู่ลาภ โดยให้เด็กนักเรียน ออกแบบกระบวนการ เช่น  การใช้
บริการห้องน้ า การเก็บขยะ ฯลฯ  ให้เด็กมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานด้านจิตอาสาในวัด พา
ผู้ปกครองเข้าวัด มีการท ากิจกรรมที่วัดร่วมกัน   ทีโ่รงเรียนด าเนินการให้เกิดเอกลักษณ์ของโรงเรียนหนองแวง 
คือ “โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี” เน้นให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี หัวใจส าคัญคือ ห้องเรียน กิจกรรมการ
ออกแบบห้องเรียนคุณธรรมจึงเกิดข้ึน ภายใต้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ห้องเรียนจึงต้องมีบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ดี เอ้ือประโยชน์ต่อเด็กนักเรียนในการเรียน สร้างข้อตกลงร่วมกัน ว่าจะท าอย่างไรเพื่อให้เกิด
ความสุข เช่น ไม่เล่นโทรศัพท์ขณะเรียน ไม่หยอกล้อกันในโรงเรียน และให้นักเรียนวางแผนคิดโครงงานพัฒนา
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในแต่ละห้องเรียน มีแกนน า 5 คนเข้าไปรวมพูดคุย  ส่วนที่ชุมชนเน้นเรื่องจิตอาสาและร่วม
แรงร่วมใจในการพัฒนาชุมชน ดูแลผู้สูงวัย การสอนท าดอกใบเตย การทานข้าวพี่กับน้องร่วมกัน  

เมื่อมีการด าเนินงานที่ต่อเนื่องจนเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงได้ท าการเชื่อมโยงเครือข่ายขยายผลงาน
เสริมสร้างเด็กดีมีจิตอาสา ในกิจกรรมเปิดบ้าน
น าเสนอผลงาน (5 ครอบครัว / 8 โรงเรียนเครือข่าย 
และโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 30 
โรงเรียน)   การน าเสนอผลงานโรงเรียนคุณธรรม จะ
มีการน าเสนอในวันเปิดบ้าน โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
เพ่ือดึงศักยภาพของเด็กมาพัฒนาต่อยอดงาน และมี
การพัฒนาครูไปพร้อมๆกัน  
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กระบวนการน าไปสู่.....การพัฒนาคุณธรรมตามสไตล์หนองแวง  
ก่อนอ่ืนที่จะท าเรื่องใดๆ ต้องมีการท าความร่วมกันในโรงเรียน ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา  

นักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง เพ่ือให้เกิดการรับรู้ที่เท่ากัน การวางแผนในการด าเนินงานโครงการ โดยจัดกิจกรรม
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่าง ผู้ปกครอง แกนน า 
ผู้น าชุมชน แกนน านักเรียน มีการพัฒนาขับเคลื่อนงาน 
ด้วยแผนงาน PDCA เริ่มต้นจากการน าปัญหาจากการ
ประชุมผู้ปกครองมาร่วมกันคิดวิเคราะห์ และให้นักเรียน
เป็นผู้ออกแบบกิจกรรม โดยค้นหาปัญหาจากสิ่งที่ใกล้ตัว
และการบอกเล่าจากชุมชน  เริ่มต้นจากการศึกษาสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนช่วยกันค้นหา
สิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาส าคัญของโรงเรียน  เช่น นักเรียนมี

การทะเลาะวิวาท นักเรียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์   จากนั้นร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาโดยปรึกษากับ
คุณครู  จากนั้นร่วมกันวางแผนในการด าเนินกิจกรรมตามสภาพปัญหาของแต่ละกลุ่มที่ค้นหาปัญหาร่วมกัน  
ด าเนินการตามแผนที่ร่วมกันก าหนด ประเมินผล น าเสนอความเปลี่ยนแปลงจากปัญหามาสู่การแก้ไข และร่วม
คิดเพ่ือพัฒนาต่อยอดงานต่อไป  

จากกระบวนการดังกล่าว โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการด าเนิน
กิจกรรมของนักเรียนเพื่อใช้ในการฝึกแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกการท างานเป็นทีม และฝึกเรื่องการสร้างจิตส านึก
ด้านจิตอาสา  โดยก าหนดเป้าหมายร่วมกันในการท าโครงงาน  นอกจากโครงงานคุณธรรมแล้วยังใช้กิจกรรม
ครอบครัวสมมุติในโรงเรียน โดยให้นักเรียนแกนน าซึ่งเป็นเด็กโตสมัครเป็นพ่ีในครอบครัวและให้รุ่นน้องเลือก
อยู่ตามครอบครัวที่ตนเองสนใจ  และเลือกพ่อแม่ครูตามความต้องการของเด็กนักเรียนในกลุ่ม และพัฒนา
กิจกรรมใหม่ๆข้ึนต่อไปและปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตปกติของเด็กหนองแวง   

ยุทธศาสตร์ส าคัญ 3 พัฒนา น าพาสู่หนองแวงโมเดล 

  การวางแผนพัฒนาต้องเป็นแผนที่มีวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนด ตามวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน ที่ว่า “มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์กระบวนการคิด มี
จิตอาสา ก้าวหน้าวิชาการสืบสานความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากลโลก” ดังนั้นโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จึงมี
วัตถุประสงค์ส าคัญด้านการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาลักษณะความ
พึงประสงค์ด้านจิตอาสา ผ่านบ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน  ส่งเสริมความสัมพันธ์ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้น าชุมชน โดยใช้โครงงานสรา้งกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ และเกิดการขยายผลการพัฒนาไปสู่
เครือข่าย โดยใช้ 6 สายใยรัก ได้แก่ สร้างเสริมจิตอาสา พัฒนาระเบียบวินัย ใส่ใจคุณงามความดี มากมีความ
กตัญญู เชิดชูจริยธรรม จรรยา และพัฒนาครอบครัวคุณธรรมและใช้ดังนี้  

- การพัฒนาครู ให้มีความเป็นผู้น า ยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีคุณธรรมจริยธรรม เปิด
โอกาสให้ครูได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 
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- การพัฒนานักเรียน โดยให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับผู้บริหาร อาจารย์ มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่าน
โครงงานคุณธรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ 

- การพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน โดยให้นักเรียนได้เข้าไปมีบทบาทในการท ากิจกรรมในบ้าน วัด 
โรงเรียน และชุมชน (บวรช.) และให้โรงเรียนเป็นแกนน าร่วมกับชุมชนในการท ากิจกรรมต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ผลส าเร็จ ความภูมิใจและความโดดเด่นของหนองแวง 

 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน ประเภทนวัตกรรมเชิง
พาณิชย์ เนื่องในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23-24 
สิงหาคม 2554 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน 400,000 บาทในการก่อตั้งหมู่บ้านนาโนเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าลาดกระบัง ภายในโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ในปีการศึกษา 2556 โครงงานเรื่องการเพิ่มคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เส้นผ้ายสีย้อมธรรมชาติแบบผง โดยการเคลือบโปรตีนจากพืชผสมอนุภาคนาโน ZnO ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 3 ด้านนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมัธยมศึกษา 
ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ซ่ึงความโดดเด่นของโครงการ  คือ มีรูปแบบการจัดกลุ่มใน
ลักษณะครอบครัวตามความสมัครใจ  เกิดการพัฒนาทักษะการคิดและวิเคราะห์จากจิตใจ  มียุทธศาสตร์ที่ท า
ให้เกิดการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัย และรักความเป็นไทย ใช้
หลักการมีส่วนรวม บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน  รวมทั้ง เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ ดังนี้   

 นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีข้ึน เช่น เริ่มมีนิสัยในการรักการอ่าน สนใจใฝ่
เรียนรู้มากยิ่งข้ึน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  มีความเมตตา มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ 
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มีระเบียบวินัย รู้จักความกตัญญูต่อผู้สูงอายุมากยิ่งข้ึน เข้าใจการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุมากข้ึน มี
ความสามัคค ี มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะที่ดีในการท าประโยชน์ต่อส่วนรวมมากข้ึน  

 โรงเรียน/ห้องสมุดมีความสวยงามและสะอาดขึ้น และหวงแหนในสมบัติของโรงเรียน 

 วัดและชุมชน  ได้รับรู้และเกิดการตื่นตัว เกี่ยวกับกระแสการสร้างความตระหนักเรื่องความ
สะอาดของชุมชน มากข้ึน  รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือคนรอบข้าง มีความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง
บ้าน  วัด โรงเรียน และชุมชน   

 

จากโครงการคุณธรรมสู่ความส าเร็จของ “หนองแวงโมเดล” 
1. สามารถเป็นต้นแบบโครงงานด้านจิตอาสาที่มีประสิทธิภาพ เด็ก เยาวชนและชุมชนเกิดความตระหนัก

ในการท ากิจกรรมส่วนรวมของชุมชนโดยเริ่มต้นจากเด็กในโรงเรียน ที่ท ากิจกรรมจิตอาสาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ในโรงเรียนและขยายสู่ครอบครัว ชุมชน จนเป็นกิจกรรมประจ าชุมชนในโอกาสต่างๆ  

2. เกิดสื่อที่เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆสู่ภายนอก ทั้งในส่วนของ ชุมชน โรงเรียนและ
จังหวัดอ่ืนๆที่มีความสนใจในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน  

3. เกิดแกนน าครอบครัวจิตอาสา ในโรงเรียนขยายไปจากแกนน าไปสู่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนตามกฎ 
กติกา และเงื่อนไขในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

4. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ในโรงเรียนเนื่องจากนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมและน าสู่วิถีการ
ปฏิบัติตนในโรงเรียน เมื่อนักเรียนทุกคนรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ท าให้ระบบการบริหาร
ด้านต่างๆในโรงเรียนเป็นไปอย่างเรียบร้อยท าให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่มีอยู่แล้วมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

5. เกิดภาคีการมีส่วนร่วม จากหลายภาคส่วนในพื้นท่ี เช่น เครือข่ายโรงเรียน องค์การบริหารส่วนต าบล  
สถานีต ารวจ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ วัด รวมทั้งชุมชนอีกด้วย  

 

ภาคีเครือข่ายขบวนการสร้างหนองแวงโมเดล    
เมื่อมีการท างาน และการท างาน และเกิดผลส าเร็จที่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมทั้งในและนอกพ้ืนที่ ท าให้

โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม มีภาคีเครือข่ายทั้งโรงเรียนด้วยกัน ที่เป็นเครือข่ายที่จะร่วมเรียนรู้กระบวนการจ านวน 
8 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายระดับจังหวัด จ านวน 30 โรงเรียน  รวมทั้ง วัดในพ้ืนที่  ผู้แทนจากชุมชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสูงใต้ สถานีต ารวจภูธรหนองสูงใต้ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกกลาง ร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในระดับอ าเภอในการด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ  

 

ข้อจ ากัดที่ต้องก าจัด 
จากการท างานที่ผ่านมา แม้ว่าจะเกิดความส าเร็จในภาพรวม แต่ในจุดเล็กๆบางส่วนก็ยังมีข้อจ ากัดใน 

การท างาน เช่น การมีส่วนร่วมของครูทุกคนตั้งแต่ระดับของการประชุม หารือ เขียนโครงการ เพ่ือให้เกิดการ
ขับเคลื่อนทั้งโรงเรียน แต่ก็มีการคลี่คลายปัญหาเบื้องต้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม  เช่น การท าโครงการปีที่  2  แบ่ง
หน้าที่กัน คือ หนึ่งทีมเขียนกรอบแนวคิดการท าโครงการ  จากนั้นให้ครูที่ดูแลรายกิจกรรมและช่วยเขียน
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม  โดยแบ่งกลุ่มตามงาน จากนั้นจึงประชุมร่วมกันให้เกิดความรู้ที่เท่ากันและ
ร่วมกันเติมเต็มงบประมาณ ซึ่งท าให้ครูทั้งโรงเรียนได้รับรู้การท างานที่เท่ากันและสามารถพูดคุยถึงโครงการได้
อีกท้ังยังเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความสุขในการท าโครงการ  

การท างานเป็นทีม เป็นอีกหนึ่งข้อจ ากัด เนื่องจากหากได้กลุ่มนักเรียนที่ไม่สมัครใจมาท างานร่วมกัน  
ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงใช้วิธีการคัดเลือกแกนน าจากความสมัครใจ และให้นักเรียนช่วยกันออกแบบ
กิจกรรม เช่น การค้นหาคนดีเพ่ือสรุปบทเรียนความดีที่ควรน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวัน  
 

สิ่งท่ีเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลง   
นักเรียน :  เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง ท าให้กล้าแสดงออก กล้าเป็นผู้น า  และกล้าท ากิจกรรม

สามารถวางแผนการท ากิจกรรมได้ อีกทั้งเกิดการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ดี ตั้งแต่เรื่องของการแต่งกาย การ
พูด การแสดงออก และยังรวมไปถึงสมาชิกในครอบครัว ที่ท าให้เกิดความรัก ความสามัคคี และพัฒนาตนเอง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเครือข่าย :  เห็นพัฒนาการของโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ในส่วนโรงเรียน
ระดับนโยบายและแนวคิด มีการท างานคุณธรรมและมีกลุ่มผู้น า ซึ่งเป็นเครือข่ายที่จะค่อยๆ ขยาย รูปแบบ
โรงเรียนจะคล้ายกันในเรื่องของปัญหา มีการทะเลาวิวาทกัน เด็กขาดระเบียบวินัย แต่สามารถน ากิจกรรม/
โครงงานไปใช้เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้ 

ครูในโรงเรียน : สิ่งที่เกิดข้ึนนอกจากเด็กได้รับความรับผิดชอบ เด็กรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ เด็ก
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี ซึ่งเกิดจากกระบวนการที่เกิดขึ้นจากครู เด็กเกิดการมีส่วนร่วมกัน
มากขึ้น  
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต :  
โรงเรียนจะต้องหาวิธีการให้สร้างกระบวนการขยายผลจากโรงเรียนไปสู่ครอบครัว (From School to 

Family) และขยายต่อไปสู่ชุมชน (บวรช.) (From Student to Parent) โดยต้องอาศัยแกนน าที่อดทน ขยัน 
ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างก าลังใจในการท างาน และสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนงานคือ การมีส่วนร่วม
และการท างานเป็นทีม 

--------------------------------------------------------------------------- 
การติดต่อ :  โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  ที่ตั้ง  52  หมู่  8  ต าบลหนองสูงใต้  อ าเภอหนองสูง   

จังหวัดมุกดาหาร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22  โทรศัพท ์0-4264-2832  
โทรสาร 0-4264-2832  E-mail nongwangwit@gmail.com  website www.nongwangwit.com 

mailto:nongwangwit@gmail.com
http://www.nongwangwit.com/

