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การถอดบทเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนน้้าเกลี้ยงวิทยา 

ต้าบลน้้าเกลี้ยง อ้าเภอน้้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 

 

กว่าจะมาถึง......โรงเรียนคุณธรรม    

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำประจ้ำอ้ำเภอน้้ำเกลี้ยง ตั้งขึ้นตำมประ กำศ
กระทรวงศึกษำธิกำรเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2530 ในท้องที่ต้ำบลน้้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ   แรกก่อตั้ง   
นำยประณีต คงถำวร  ปลัดอ้ำเภอเป็นหัวหน้ำประจ้ำกิ่ง กิ่งอ้ำเภอน้้ำเกลี้ยง และนำยพิสุทธิ์ บุญเจริญ อดีต
ศึกษำธิกำรกิ่งอ้ำเภอน้้ำเกลี้ยง เห็นว่ำควรตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษำประจ้ำกิ่งอ้ำเภอ เพ่ือเป็นกำรขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ แต่ประสบปัญหำหลำยประกำร จึงเพียงแต่อนุมัติให้เปิดหน่วยกำรเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียน
กันทรำรมณ์ เมื่อปีกำรศึกษำ 2530 รับสมัครนักเรียนได้ 30 คน โดยอำศัยเรียนที่โรงเรียนบ้ำนทุ่งสว่ำง ปี
กำรศึกษำ 2530 กรมสำมัญศึกษำได้ประกำศแต่งตั้งโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำ ประจ้ำ
กิ่งอ้ำเภอน้้ำเกลี้ยงและแต่งตั้ง นำยเพ็ง แสนโสม ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนกันทรำ -รมณ์ ให้เป็นผู้รักษำกำรณ์
ต้ำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ อีกต้ำแหน่งหนึ่งพร้อมทั้งย้ำย นำยศรีส้ำรำญ ประทุมเวียง อำจำรย์ 1 
โรงเรียนประชำพัฒนำศึกษำ มำช่วยรำชกำร ระยะที่เปิดเรียนใหม่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 จ้ำนวน 
65 คน ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ้ำนวน 29 คน รวมเป็น 94 คน และย้ำยที่เรียนมำเป็นหอประชุมกิ่งอ้ำเภอน้้ำ
เกลี้ยง และหลังจำกนั้นได้มีค้ำสั่งให้มีผู้บริหำรโรงเรียนต่อเนื่องมำจนปัจจุบัน คือ  นำยสมพร  อำษำ เป็น
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ จนถึงปัจจุบัน 

จำกวิสัยทัศน์ของโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ ปัจจุบัน คือ “โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ  จัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพ  ตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำชำติและมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล  
ก้ำวทันเทคโนโลยีและยึดหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรด้ำเนินชีวิตอย่ำง
ยั่งยืน พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีของไทยและ
ประชำคมโลก” เมื่อก้ำหนดวิสัยทัศน์เรื่อง
นี้  โรงเรียนเริ่มต้นจำกกำรท้ำงำนร่วมกับ
ส้ำนักงำนส่งเสริมสังคมแห่งกำรเรียนรู้และ
พัฒนำคุณภำพเยำวชน (สสค.)  ซึ่งขณะนั้นเปิดโอกำสให้โรงเรียนมัธยมศึกษำส่งโครงกำรเพ่ือรับกำรคัดเลือก
รับทุนสนับสนุนกำรท้ำงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำโดยน้อมน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 

ปี 2555 โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงเป็นหนึ่งใน 200 โครงกำรที่ไดร้ับคัดเลือกจำก สสค. และได้รับงบประมำณ
จ้ำนวน 198,200 บำท จัดท้ำ “กำรจัดกำรศึกษำโดยน้อมน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” 
ในกำรท้ำกิจกรรมนี้มีกำรท้ำควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงคุณครูและบุคลำกรญำเโรงเรียน  และจัดฐำนกำร
เรียนรู้แบบฐำนกำรเรียนรู้(ฐานการเรียนรู้  คือ แหล่งเรียนรู้ที่มีการจัดพ้ืนที่การเรียนทางกายภาพ  เพ่ือให้
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ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคลหรือผู้เรียนในกลุ่มเล็ก ตามงานที่โปรแกรมก าหนดให้ 
มีสื่อการเรียนรู้แบบผสม ช่วยในการเรียนรู้โดยมีครูผู้สอนคอยแนะน า ) มีจ้ำนวน 16 ฐำน ในช่วงระหว่ำงกำร
ด้ำเนินงำน มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรฯ โดยให้ครูจัดแผนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของแต่ละฐำนที่
รับผิดชอบ และ สสค. ได้จัดส่งผู้ทรงคุณวุฒิมำตรวจเยี่ยมและสอบถำมควำมคืบหน้ำ จนสิ้นสุดโครงกำร และ
ผลของกำรประเมินโครงกำรนั้นพบว่ำโครงกำรของโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและสำมำรถต่อยอด
ในกำรกิจกรรมอ่ืนๆต่อไปได้รวมทั้งได้รับกำรแนะน้ำจำกผู้ทรงคุณวุฒิของ สสค.ให้เสนอโครงกำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กมำยังศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน)  
 ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงจึงได้เสนอโครงกำร “โครงการนาหนึ่งไร่ รายได้หนึ่งแสน” โดยใช้
งบประมำณของโรงเรียนและผู้มีจิตศรัทธำร่วมสมทบทุนและได้กำรสนับสนุนจำกศูนย์คุณธรรม จำกนั้นจึงได้
ด้ำเนินโครงกำรดังกล่ำว  ปีแรกปัญหำของกำรท้ำโครงกำร คือ นำที่นักเรียนช่วยกันปลูกประสบอุทกภัย      
(น้้ำท่วม)  ท้ำให้นำเกิดควำมเสียหำย ผลผลิตไม่ได้ตำมเป้ำหมำยซึ่งเป็นปัจจัยจำกภำยนอกที่ส่งผลกระทบให้

โครงกำรไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์  ปีต่อมำจึง
ด้ำเนินกำรต่อโดยได้รับกำรสนับสนุนจำกศูนย์
คุณธรรม และได้รับก้ำลังใจและกำรเยี่ยมเยียน
อย่ำงต่อเนื่อง ขณะนั้นทำงโรงเรียนได้มีโอกำสเข้ำ
ร่วมสัมมนำกำรจัดงำนสมัชชำคุณธรรมระดับภำค 
เมื่ อปี  2557 ทำง เครื อข่ ำย จึ ง มอบหมำย ให้ 
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนเป็นประธำนและใช้สถำนที่ใน

กำรจัดงำน ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนเป็นอย่ำงด ี

แรงบันดาลใจและกลไกร่วมพัฒนาคุณธรรม  

นำยสมพร  อำษำ ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียน กล่ำวว่ำ “กระแสทำงสังคมท้ำให้เยำวชนวัยรุ่นมีกำร
เปลี่ยนแปลงไปตำมกระแส เช่น กำรคลั่งไคล้ดำรำเกำหลี ต่ำงกับเยำวชนประเทศเวียดนำมซึ่งสนใจ บิลส์เกส 
มำกกว่ำดำรำเกำหลี ซึ่งปรำกฏกำรณ์เหล่ำนี้สะท้อนว่ำเรำจะต้องพัฒนำคุณภำพของเยำวชน ที่โรงเรียน      
น้้ำเกลี้ยงวิทยำเริ่มต้นจำกกำรศึกษำปัญหำของโรงเรียน หลักสูตร ตัวผู้เรียน ชีวิต จิตใจ ควำมคิดค่ำนิยมเป็น
อย่ำงไร พฤติกรรมเป็นอย่ำงไร พฤติกรรมทำงบวกเป็นอย่ำงไร และจะพัฒนำเรื่องใดเพ่ิมเติม หรือพฤติกรรม
ทำงลบที่ต้องแก้ไขมีอะไรบ้ำง  รวมทั้งต้องสร้ำงวัฒนธรรมกำรท้ำงำนที่ดีให้กับครู และใช้หลักกำรมีส่วนร่วม
ระหว่ำง บ้ำน วัด โรงเรียนและชุมชน (บวรช.)”  
 จำกวิถีชีวิตและบริบทของคนอีสำนที่มีควำมสนิทแน่นแฟ้น ระหว่ำงบ้ำน ชุมชน โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงจึง
ได้เชื่อมประสำนกับ บ้ำน วัด โรงเรียน ชุมชน ก้ำหนดโจทย์กำรท้ำงำนร่วมกันว่ำ “เราจะท าอย่างไร จึงจะได้
คนดีสู่สังคม” กำรขับเคลื่อนงำน จึงเป็นกำรขับเคลื่อนภำคี 4 ส่วนร่วมกัน สิ่งส้ำคัญคุณครูต้องเข้ำใจ
จุดประสงค์และควำมมุ่งหมำยร่วมกัน ทำงโรงเรียนใช้กระบวนกำรขับเคลื่อนงำน ตั้งแต่กำรแต่งตั้งผู้น้ำนักเรียน 
จัดตั้งคณะกรรมกำรนักเรียน สภำนักเรียน มีคณะกรรมกำรตรวจห้องเรียน และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบดูแลแก้ไข 
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โดยทำงโรงเรียนได้น้ำสถิติข้อมูลมำศึกษำถึงปัญหำและหำวิธีกำรแก้ไข ซึ่งบทบำทของแต่ละส่วนในบริบทของ
น้้ำเกลี้ยงคือ  

 บ้ำน  : ให้ก้ำลังใจและค้ำชี้แนะ กำรอบรมสั่งสอนที่ด ี 

 วัด    :  ให้ทุน  ปัญญำ ควำมคิด หลักธรรม 

 โรงเรียน :  ให้ควำมรู้และบ่มเพำะให้เด็กเป็นคนดีตำมหน้ำที่ของพลเมืองไทย 

 ชุมชน  : มีผู้น้ำชุมชน ก้ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ช่วยอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรขับเคลื่อน 
     งำนภำยในชุมชน   

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรม  

 กำรท้ำงำนของโรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำในกำรบ่มเพำะคุณธรรมให้กับเด็กนั้น เน้นเรื่องกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของในชุมชน  หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปว่ำ บ้ำน วัด โรงเรียน ชุมชน หรือ บวรช. รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำย 
เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรพัฒนำคุณธรรมของแต่ละพ้ืนที่ สร้ำงเด็กแกนน้ำผ่ำน

สภำนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีควำมรับผิดชอบและรู้จักหน้ำที่
ตัวเอง รวมทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จักกำรบริหำรจัดกำร เป็นระบบ
พ่ีน้ำน้องตำม  ใช้กิจกรรมในกำรสร้ำงควำมรับผิดชอบ เช่น 
โครงกำรนำ 1 ไร่ รำยได้ 1 แสน ใช้กระบวนกำรพัฒนำเด็กทั้ง
โรงเรียนด้วยโครงงำนคุณธรรม บูรณำกำรกิจกรรมของ
โครงงำนคุณธรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมนำ 1 ไร่ รำยได้ 1 

แสน ถึงแม้ว่ำจะมีกิจกรรมที่หลำกหลำยเป็นเครื่องมือในกำรบ่มเพำะเด็กๆ แต่ปัจจัยที่ส้ำคัญและเป็นปัจจัย
หลัก คือ สถำบันครอบครัวที่มีหน้ำที่ต้องอบรมสั่งสอนเด็ก และโรงเรียนก็ท้ำหน้ำที่ในกำรส่งเสริมให้เด็กเกิด
ควำมรับผิดชอบมำกขึ้นรับช่วงต่อมำจำกครอบครัว เพ่ือสร้ำงเด็กดีสู่สังคมและเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพลเมืองดีที่ของ
ประเทศต่อไป  

โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำมีสภำพแวดล้อมที่มีต้นไม้เป็นจ้ำนวนมำก มีเนื้อที่จ้ำนวน  60 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ว่ำงที่สำมำรถใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ เป็นจ้ำนวนมำก ดังนั้นโรงเรียนจึงเล็งเห็นควำมส้ำคัญและ
ประโยชน์ที่สำมำรถน้ำพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำเหล่ำนั้นมำใช้ประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มำกที่สุด จึงได้จัดตั้งศูนย์
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กำรเรียนรู้ตำมโครงกำร “กำรจัดกำรศึกษำโดยน้อมน้ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน” ขึ้นทั้งสิ้น 
16 ศูนย์กำรเรียนรู้ดังนี้ คือ   

- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 1 หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง     
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 2  คนไทยมำรยำทดี 
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 3 ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์      

      - ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 4 คนไทยยุคใหม่ 
      - ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 5 ขยะเป็นมลภำวะของโลก 
     - ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 6 มะนำวในท่อซีเมนต์      

- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 7 แก้วมังกร  
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 8 ปุ๋ยและน้้ำหมักชีวภำพ  

     - ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 9 พืชผักปลอดสำรพิษ ชีวิตปลอดภัย 
     - ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 10 พืชไร่ในชุมชน 
      - ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 11 กำรขยำยพันธุ์พืช 

- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 12 พลังงำนสีเขียว 
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 13 ภูมิปัญญำท้องถิ่น    
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 14 กำรเพำะเลี้ยงปลำสวยงำม 
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 15 สวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน 
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 16 ไม้ดอกเมืองร้อน     

ปัจจุบันได้ปรับลดลงเหลือ 13 ศูนย์การเรียนรู้ คือ 
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 1 หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง     
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 2 ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์      

      - ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 3 ขยะเป็นมลภำวะของโลก 
     - ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 4 มะนำวในท่อซีเมนต์      

- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 5 แก้วมังกร 
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 6 ปุ๋ยและน้้ำหมักชีวภำพ  
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 7 พืชผักปลอดสำรพิษ ชีวิตปลอดภัย 

     - ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 8 พืชไร่ในชุมชน 
      - ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 9 พลังงำนสีเขียว 

- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 10 ภูมิปัญญำท้องถิ่น    
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 11 สวนพฤกษศำสตร์ในโรงเรียน 
- ศูนยก์ำรเรียนรู้ที่ 12 ไม้ดอกเมืองร้อน     
- ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 13 นำ 1  ไร่  รำยได้ 1   แสน
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 ฐำนกำรเรียนรู้ที่เป็นฐำนเรียนรู้ที่ส้ำคัญคือ ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 16 นำ 1  ไร่  รำยได้ 1   แสน  ซึ่งถือว่ำ 
เป็นจุดที่มีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของนักเรียนเป็นอย่ำงมำก  เนื่องจำก ฐำนกำรเรียนรู้นี้เน้นพัฒนำ
นักเรียนและประชำชนชำวน้้ำเกลี้ยงมุ่งสู่ “เป้าหมายหลัก  4  ประการ คือ  กินอ่ิม  นอนอุ่น   ทุนมี  หนี้หมด” 
กินอ่ิม  คือ กำรมีเศรษฐกิจที่พอเพียง พึ่งพำตนเองได้ ประชำชนผลิตอำหำรอย่ำงพอเพียงส้ำหรับอุปโภค
บริโภค ที่เหลือจะน้ำไปจ้ำหน่ำย ประชำชนมีควำม
มั่นคงทำงด้ำนอำหำร/ที่อยู่อำศัยและสำมำรถดูแล
ตนเองได้  นอนอุ่น คือ กำรมีสุขภำพดี ละฝันดี มี
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีปัญหำยำ
เสพติด ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี มีควำมสุข 
มีควำมม่ันคงในชีวิต รวมทั้งประชำชนรักกำรออก
ก้ำลังกำยหรือเล่นกีฬำ  
ทุนม ี ได้แก่ ทุนทำงที่ดิน ทุนที่เป็นตัวเงิน ทุนทำงปัญญำ  รวมทั้งทุนทำงสังคม ไม่หมดหวังสิ้นคิด ทุนท้ำให้
เกิดรำยได้ที่มั่นคงมีควำมร่วมมือระหว่ำงกัน อันเชื่อมโยงมิติควำมมั่นคงของประเทศได้   
หนี้หมด ก็คือ เมื่อประชำชนมีรำยได้ก็ปลอดจำกหนี้สิน เป็นควำมสุขของประชำชนทุกข์หมด 

ศูนย์กำรเรียนรู้ที่ 16 นำ 1  ไร่  รำยได้ 1   แสน  มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำร
ท้ำงำนกลุ่ม กำรฝึกทักษะกระบวนกำรคิด กำรจัดกำรเผชิญสถำนกำรณ์ และประยุกต์ใช้ให้ผู้เรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติให้คิดเป็น ท้ำเป็น แก้ปัญหำเป็น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำรอีกด้วย

ความส้าเร็จที่ปรากฏ.....ผลกระทบที่เกิดขึ้น  

จำกกระบวนกำรบ่มเพำะคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนผ่ำนโครงงำนคุณธรรม และกิจกรรมบ่มเพำะ
คุณธรรมที่ผ่ำนมำนั้น ในส่วนของนักเรียนนั้นพบว่ำ กิจกรรมต่ำงๆสำมำรถพัฒนำเด็กในโรงเรียนได้จน
ผู้ปกครองนักเรียนได้สะท้อนควำมรู้สึกว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่เห็นได้ชัดเกิดขึ้น คือ เด็กได้มีกำรแบ่งเบำภำระครอบครัว 
ช่วยเหลือครอบครัว ควำมขยัน อดทน   บุคลิกภำพ และ
กำรวำงตัวที่ดี   มีควำมซื่อตรงสุจริต   มีภำวะกำรเป็นผู้น้ำ 
กล้ำแสดงออก กล้ำคิด กล้ำลงมือท้ำ และกล้ำแก้ ไข
ข้อผิดพลำดตัวเอง ใจที่มุ่งมั่นจะท้ำงำนจะแสดงออกไป
พร้อมกัน  และในส่วนของโรงเรียน ท้ำให้เกิดเครือข่ำย
โรงเรียนต่ำงๆในพ้ืนที่เกิดควำมสนใจในกระบวนกำรพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนและต้องกำรเข้ำมำเรียนรู้กระบวนกำรต่ำงๆเพ่ือน้ำไปปรับใช้แก้ไขปัญหำต่ำงๆ
ของโรงเรียนตนเอง โดยเฉพำะโรงเรียนในพ้ืนที่กว่ำ 30 โรงเรียน ที่สนใจเข้ำมำร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ำยและ
ยังมีภำคีควำมร่วมมือในพ้ืนที่ที่เข้ำมำสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในด้ำนต่ำงๆเช่น คน เงิน และงำน  
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จนกระทั่งถึงวันที่โรงเรียนน้้ำเกลี้ยงวิทยำ ซึ่งจัดงำนเปิดบ้ำนโรงเรียนคุณธรรมในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ 
โรงเรียนได้รับเกียรติ จำกพลเอก สุรยุทธ์  จุลำนนท์ มำเป็นองค์ปำฐกในงำนซึ่งท่ำนได้กล่ำวให้ก้ำลังใจในกำร
พัฒนำเด็กและเยำวชน พร้อมทั้งได้เดินเยี่ยมชมทักทำยสอบถำม กำรด้ำเนินงำนของโรงเรียนต่ำงๆในระหว่ำง
กำรเยี่ยมชมนิทรรศกำรผลงำนด้ำนคุณธรรมของเครือข่ำยโรงเรียน 

การจัดการข้อจ้ากัดที่เกิดขึ้นระหว่างทางและแนวทางการจัดการในอนาคต  

โรงเรียนจะมีกำรจัดอบรมให้กับนักเรียนเพ่ือช่วยพัฒนำศักยภำพของเด็ก กำรอบรมแต่ละครั้ง เด็กๆ 
จะเกิดควำมหนักใจในช่วงต้น แต่เมื่อลงมือปฏิบัติแล้ว ก็ได้รับควำมร่วมมือที่ดี เช่น โครงงำนรถติดปีก ที่ได้น้ำ
แกนน้ำนักเรียนคนหนึ่งที่มีปัญหำ เข้ำรับกำรอบรมจำกศูนย์คุณธรรม กลับมำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำง
พฤติกรรมที่ดีข้ึน จำกนั้นจึงให้เด็กคิดท้ำโครงงำนนี้ขึ้นมำ ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลง ท้ำให้เด็กได้รับแนวคิดเรื่อง
กำรพัฒนำคุณธรรมจำกกำรท้ำกิจกรรม ท้ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทำงที่ดีขึ้น เด็กแกนน้ำส่วนใหญ่
สำมำรถเป็นผู้น้ำในโรงเรียนได้ เป็นวิทยำกรประจ้ำฐำนเรียนรู้ในโรงเรียนที่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้ที่มำ
ศึกษำดูงำนได้   
 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาคุณธรรมจากมุมมองของเครือข่าย  

ผู้อ้านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ : ได้สนใจเรื่องคุณธรรมตั้งแต่ปี 36 - 37 และท้ำมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ใช้หลัก “บวรชน” (จตุรัสคุณธรรม) มีชุมชน หน่วยงำน บ้ำน (เสำเอกของบ้ำน) เมื่อบ้ำนเริ่มเกิดกำรคลอน
แคลน มีปัญหำในครอบครัว และปัญหำขำดควำมอบอุ่น เรำจะท้ำอย่ำงไรให้ “บวรชน” เข้ำมำเป็นเครือข่ำย 
ในอดีตที่ผ่ำนมำ เรำจะเจอปัญหำว่ำสิ่งที่เรียนไม่ค่อยได้ใช้ สิ่งที่ใช้ไม่ค่อยได้เรียน ดังนั้นจะต้องออกแบบใหม่
โดยน้ำสิ่งที่เรียนมำใช้ ซึ่งถือเป็นควำมยั่งยืนของวิถีชีวิต  

กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนต้องท้ำให้สอดคล้องเหมือนกับโรงเรียนน้้ำเกลี้ยง โดยต้องให้เกิดผลอยู่
ที่บ้ำน (คือกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม) โรงเรียนได้ด้ำเนินงำนด้ำนคุณธรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรท้ำ 9 
ห้องชีวิต และสอนเรื่องกำรไหว้ กำรสอนคุณธรรมหน้ำเสำธง กำรนั่งสมำธิ  

คุณธรรมเป็นเรื่องใหญ่ บ้ำนเมืองยังไม่เห็นควำมส้ำคัญของกำรปฏิบัติ คุณธรรมหนีไม่พ้นเรื่องบววชน 
ควรใช้หลักพรหมวิหำร 4 ออกแบบกระบวนกำรสอนเด็ก ให้เกิดควำมปรองดองทั้งประเทศ โดยต้นแบบที่ดี
ที่สุดจะท้ำให้เกิดขึ้น ต้องให้เด็กตระหนักเรื่องคุณธรรมในวิถีชิวิต โดยให้เด็กตอบว่ำ “ในชีวิตของเด็กใน 1 วัน 
ได้คุณธรรมอะไรบ้ำง 
 ครู :  กำรอบรมแต่ละครั้ง เด็กๆ จะเกิดควำมหนักใจในช่วงต้น แต่เมื่อลงมือปฏิบัติแล้ว ก็ได้รับควำม
ร่วมมือที่ดี เช่น โครงงำนรถติดปีก ที่ได้น้ำแกนน้ำนักเรียนคนหนึ่งที่ มีปัญหำ จนได้รับกำรอบรมจำกศูนย์
คุณธรรม กลับมำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรม จำกนั้นจึงให้เด็กคิดท้ำโครงงำนนี้ขึ้นมำ ท้ำให้เขำได้รับ
แนวคิดและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทำงที่ดี 
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ความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายในระดับอ้าเภอ 

นายอ้าเภอน้าเกลี้ยง   :  บุญ บำป เริ่มหำยไปจำกสังคมไทย ท้ำให้เกิดปัญหำสังคมอ่ืนๆ ตำมมำ เช่น ขำด

ควำมเกรงกลัวต่อบำป ฯลฯ ในมิติของนักปกครอง ประเทศไทยต้องศรัทธำในกำรท้ำควำมดี และหลักธรรม

ทำงศำสนำ เพ่ือควำมสงบสุขของประเทศ โดยแนวนโยบำยกำรท้ำงำนได้ขับเคลื่อนด้ำนกำรศึกษำและ

คุณธรรมควบคู่กับมำตลอด หำกทุกโรงเรียนขยำยมิติได้ทุกพ้ืนที่ โดยเฉพำะระดับประถมศึกษำ  ซึ่งเป็นเบ้ำ

หลอมส้ำคัญ ประเทศไทยจะเดินหน้ำได้ ต้องน้ำคุณธรรมจริยธรรมเข้ำมำ  

เจ้าคณะอ้าเภอน้้าเกลี้ยง :  พระอำจำรย์ได้ฟังและสังเกตดูพฤติกรรมกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเปลี่ยนไป
ค่อนข้ำงมำก  โดยพระอำจำรย์จะช่วยสนับสนุนในเรื่องกำรเทศ์บรรยำย เรำไม่ได้สอนหลักวิชำกำร แต่เรำต้อง
ปฏิบัติให้เด็กดดู้วย ศำสนำสอนให้ทุกคนเป็นคนดี เรำจะประพฤติปฏิบัติมันอยู่ที่ตัวเรำ ทุกศำสนำมีควำมมั่นคง 
แต่เรำละเลยต่อพระศำสนำ หลวมเรื่องคุณธรรมจริยธรรม พ่อแม่ต้องให้คุณควำมดีแก่ลูก ปฏิบัติงำนเป็น
แบบอย่ำงที่ดีแก่ลูก  

ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าเกลี้ยง : 

 กระบวนกำรในกำรพัฒนำผู้เรียน โดยภำรกิจในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมเป็นภำรกิจของครู และ

ที่ส้ำคัญคือ หัวใจควำมส้ำเร็จและควำมภำคภูมิใจของหน้ำที่ควำมเป็นครู คือ สร้ำงคนดี โดยใช้ทุกกระบวนกำร

ในกำรพัฒนำงำน เด็กส่วนใหญ่เป็นคนดี ซึ่งเกิดจำกกระบวนกำรหล่อหลอมจำกผู้ปกครอง ครู และศูนย์

คุณธรรม ส้ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำฯ โดยโครงงำนคุณธรรม คือเครือข่ำยที่จะสร้ำงคนดี ทำงศึกษำนิเทศน์

ได้วำงแผนจัดเตรียมเวทีไว้เพ่ือให้เด็กแสดงออก เกิดกำรขยำยผล และจัดพ้ืนที่โดยน้ำโครงงำนที่เด่นๆ ไป

น้ำเสนอในเวท ี

 จำกกิ จกรรมที่ หลำกหลำยและมี กำรด้ ำ เนิ น งำนมำอย่ ำงต่อ เนื่ อ งนั้ น  ท้ ำ ให้ เห็น ได้ ว่ ำ 

กระบวนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมนั้นต้องอำศัยเวลำในกำรบ่มเพำะเด็กและเยำวชน สร้ำงกิจกรรม

สร้ำงสรรค์ สร้ำงกำรมีส่วนร่วม จะท้ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ตัวเด็กเอง ไปสู่ครอบครัวและชุมชน

ต่อไปและจะกลำยเป็นวิถีชีวิตที่ดีงำมหำกมีกำรท้ำอย่ำงต่อเนื่องต่อไป     
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