
ศูนย์การเรียนโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม (บางมลูนากโมเดล) โรงเรยีนบางมลูนาก
ภมูวิทิยา ต�าบลบางมลูนาก อ�าเภอบางมลูนาก 
จงัหวดัพจิติร

 ย้อนรอยความเป็นมาโรงเรยีนบาง 
มลูนากภมูวิทิยาคม 

 โรงเรยีนบางมลูนากภมูวิทิยาคมเ
ป็นโรงเรียนมัธยมประจ�าอ�าเภอที่เก่าแก่ 
เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาแห่งที่ 3 ของจังหวัดพิจิตร เดิมชื่อ
โรงเรยีนประจ�า อ�าเภอบางมลูนาก ตัง้ขึน้
ราว พ.ศ.2464 โดยตั้งอยู่ ณ ศาลาการ 
เปรียญ (เก่า) ของวัดบางมูลนาก เป็น
โรงเรยีนแบบสหศกึษา เปิดสอนชัน้ประถม
ศกึษาปีที ่1-3 รวม 6 ห้องเรยีน มนีกัเรยีน
แรกตัง้  80 คน มนีายแก้ว อิม่วทิยา เป็น
ครู ใหญ ่คนแรก ต ่ อมา เมื่ อ วั นที่  1 
พฤษภาคม 2466 ย้ายมาท�าการสอนทีห้่อง
แถวในตลาด ต่อมาย้ายไปท�าการสอนที่

บ่อนเก่าซึง่เป็นอาคารของแผนกสขุาภบิาล 
ห้องแถวเชิงสะพานสุทธิรักษ์สโมสร ที่พัก
ของข้าราชการทีจ่ะไปมาจงัหวดัเพชรบรูณ์ 
และที่ตลาดสดของแผนกสุขาภิบาล
บางมูลนากตามล�าดับ โดยเปิดสอนถึง
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 มกีารต่อเตมิ
สร ้ างอาคารเรียนหลั งใหม ่ เพิ่ ม เติม 
(ปัจจุบันเป็นโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก) 
เมือ่พ.ศ. 2476 ด้วยเงนิรายได้จาการแสดง
ละครเงินเรี่ยไร เงินบริจาคและเงินงบ
ประมาณ เปิดสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1-4 ในช่วงแรกของการเปิดสอนระดับ
มธัยมเปิดรบัเฉพาะนกัเรยีนชาย ในปี พ.ศ.  
2494 จงึเปิดสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
1-6 มนีกัเรยีนสตรเีข้ามาเรยีนในระดบัชัน้ 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 นับตั้งแต่ปีการศึกษา 
2496                

ต่อมาเมือ่ปี พ.ศ. 2497 นายเยยีน 
โพธสิวุรรณ นายอ�าเภอบางมลูนาก ด�ารทิี่
จะสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ณ ฝั่งตะวันตก  
ของแม่น�้าน่าน บริเวณที่ตั้งอ�าเภอเก่า 
(สถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) เพราะที่ตั้ง
เดิมมพีืน้ทีจ่�ากดัไม่สามารถขยายโรงเรียน
ได้ จึงมีการตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
โดยมกีารเรีย่ไร รบับรจิาคเงนิ เพือ่ร่วมกนั
สร้างโรงเรยีน ได้เงนิทัง้สิน้ 400,000 บาท   
ท�าการก่อสร้างอาคารเรียนเรือนไม้ 2 ชั้น 
12 ห้องเรยีน และได้รบัเงนิสนบัสนนุจาก
รฐับาล 1,000,000 บาท  สมทบสร้าง จงึได้
ต่อเติมอาคารเรียน บ้านพักครู บ้านพัก
ภารโรง และห้องน�้า เปิดใช้เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2499 เป็นต้นมา 

ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ขนาด 32  
ไร่ เปิดสอนนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1-6 มีจ�านวนนักเรียน 2,132 คน  
จ�านวนห้องเรยีน 54 ห้อง มคีรรูวมทัง้หมด 
96 คน มีวิสัยทัศน์ของทางโรงเรียนคือ 
“ ร ะ บบดี  มี คุ ณ ธ ร ร ม  น� า ค ว าม รู ้  
มุ ่งพัฒนาการศึกษาสู ่มาตรฐานสากล”  
ผู ้อ�านวยการคนปัจจุบันคือ นายมานพ  
เกตเุมฆ

เส้นทางสูศ่นูย์การเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม 
จรยิธรรม (บางมลูนากโมเดล)

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาเป็น
โรงเรียนมัธยมประจ�าอ�าเภอที่เปิดสอนมา

ยาวนานนับ 9 ทศวรรษ โดยมีเป้าหมาย
หลกัคอืการพฒันานกัเรยีนให้มผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนคุณภาพทางด้านวิชาการให้
อยู่ในระดับสูง ซึ่งพบว่าผลการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี นักเรียนที่เรียนจบ
สามารถสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
และสายอาชีพ ได้ในระดับที่น ่าพอใจ  
อย่างไรก็ตาม พบว่าในปัจจุบันนักเรียนมี
การแสดงออกพฤตกิรรมทางด้านคณุธรรม
และจรยิธรรมไม่เหมาะสม จากการประชมุ
หารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถาน
ศกึษา คร ูผูป้กครอง ศษิย์เก่า นกัเรยีน มี
ความเหน็ตรงกนัว่า พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะ
สมซึ่งนักเรียนได้แสดงออกนั้นมีอยู่หลาย
ประการ เช่น การพดูจาไม่สภุาพ สบูบหุรี่ 
มเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร ทะเลาะววิาท 
ลอกการบ้าน ทจุรติในการสอบ ไม่ทิง้ขยะ
ลงในถังขยะ ไม่เข้าแถวซื้ออาหาร มา
โรงเรียนสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย ไม่มี 
สมัมาคารวะ ไม่มจีติอาสา  ไม่ดแูลรกัษา
ทรพัยากรส่วนรวม ใช้จ่ายฟุม่เฟือย เป็นต้น 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2553 โรงเรยีนบาง
มูลนากฯ ได ้ รับการหนุน เสริมจาก
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และศูนย์
คณุธรรม (องค์การมหาชน) ในการด�าเนนิ
โครงการสร ้างโรงเรียนต ้นแบบด ้าน
คณุธรรม จรยิธรรม เพือ่น�าไปเป็นต้นแบบ
ในการขยายผล ซึง่สอดคล้องกบัความเหน็
ของคณะกรรมการการศกึษา คร ูและศษิย์
เก่าต่างได้เล็งเห็นว่าปัญหาดังกล่าวมีแนว
โน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นจุดเริ่มต้น 

ที่ท�าให้ครูในโรงเรียนเกิดการพูดคุยหารือ
ถงึสภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหา ท�าให้
แนวทางการแก้ไขดงักล่าว โดยมฐีานคดิใน
การแก้ปัญหาคือ “การปลูกฝังคุณธรรม 
จรยิธรรม เพือ่สร้างภมูคิุม้กนั ให้นกัเรยีนมี
หลักชีวิตที่มั่นคงในจิตใจ พึ่งตนเอง จิต
อาสา ช่วยเหลอืสงัคม” ก�าหนดเป้าหมาย
ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมหลักที่จะ
เกิดขึ้นกับครูและนักเรียน 3 ประการคือ 
“ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบ และ
ความพอเพียง” โดยให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ทั้งคณะกรรมการ
การศึกษา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน 
เพือ่ร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหา สาเหต ุเพือ่น�า

มาเป็นแนวทางในการก�าหนดยุทธศาสตร์
ด� า เนิ น งาน เพื่ อ ให ้ บรรลุ เป ้ าหมาย 
โดยประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 1)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 2) ยุทธศาสตร์
การพัฒนานักเรียน 3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสภาพแวดล้อม รวมถึงได้มีการ
ก�าหนดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เพื่อให้
เกิดการสร ้างรูปธรรมของการสร ้าง
คณุธรรม จรยิธรรม ได้แก่ การเสรมิสร้าง
ระเบียบวินัย การเสริมสร้างความดี การ
เสรมิสร้างความกตญัญกูตเวท ีการพฒันา
จรยิธรรม การส่งเสรมิจติอาสา การพฒันา
โรงเรียนสีขาว โดยภาพรวมเรียกว ่า 
“ยทุธศาสตร์ 3-6-3”  

หน่วยงาน
ภาคี

สนับสนุน

• ส�านักงานตรวจ
งานแผันดิน
• ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน)

ครูและเครือข่าย
ผู้ปกครอง
จิตอาสา

นักเรียน

แผนภาพแสดงบางมูลนากโมเดล
72 73



พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครู
“พัฒนาครู ครูร่วมคิดร่วมท�า 

น้อมน�าความส�าเร็จ นิเทศก์ติดตามผล”
ตัวชี้วัด “ครูต้นแบบ” 

พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน

ตัวชี้วัด “นักเรียนต้นแบบ” 

สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม
“อตัลกัษณ์สภาพแวดล้อมภายในและนอก

โรงเรยีน โดยมส่ีวนร่วมกบัชมุชน”

ความ
ซื่อสัตย์

กลไกการด�าเนินงาน กลไกการด�าเนินงาน กลไกการด�าเนินงาน

ความ
ซื่อสัตย์

ความ
รับผิดชอบ

ความ
รับผิดชอบ

พอเพียง ความ
รับผิดชอบ

• ไม่เบียดเบียน
เวลาราชการ
• ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์จาก
โรงเรียนและ
นักเรียน
• ไม่โกหก
และมีสัจจะ
• ไม่สร้างความ
แตกแยกในหมู่
คณะ

ครู  นักวิชาการ  คณะกรรมการการศึกษา เครือข่าย 
ผู้ปกครองจิตอาสา ที่ปรึกษา ส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

กระบวนการ  กระบวนการอบรม/ประชุมสัมมนาและ
การศึกษาดูงาน  ก�าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์  
แผนงาน โครงการกิจกรรมที่ชัดเจน  การนิเทศก์ก�ากับ 
ติดตามและเสริมแรงอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังมีทีม
นักวิชาการร่วมวิจัยเชิงปฏิบัติการและให้ค�าแนะน�า
ปรึกษา และติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน 

กระบวนการ ใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง และใช้ “โครงงานคุณธรรม” เป็นเครื่องมือ
หลักในการขับเคลื่อน โดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกกระบวนการ สนับสนุนให้ครูสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้  บูรณาการใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชั่วโมงชุมนุม

กระบวนการ ปรับสภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและนอกโรงเรียน การมี
ส่วนร่วม จากหน่วยงานภายนอก 
เช่น เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา 

นักเรียนปฏิบัติผ่านกระบวนการเรียนการสอนจัดท�า
โครงงานคุณธรรม การบูรณาการการเรียนการสอน 
8 กลุ่มสาระ  งานวินัยนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ครู นักเรียน และเครือข่าย
ผู้ปกครองจิตอาสา

• ไม่พูด
ค�าหยาบ 
วาจาสุภาพ 
• ห่างไกล
ยาเสพติด
• ไม่ทะเลาะววิาท
• รักนวล
สงวนตัว
• ไม่เล่นการพนนั
• ไม่ลักขโมย ไม่
กรรโชกทรัพย์

• ภายในโรงเรียนสะอาดเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยและสวยงาม
• มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและ
พอเพียง
• มีความร่วมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

• ตรงต่อเวลา
• แต่งกาย
ถูกระเบียบของ
โรงเรียนและ
ทางราชการ
• จิตอาสา 
รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
• ยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย 

• การเดินแถว/
เข้าแถว
• การวาง
รองเท้า
• กิจกรรม
หน้าเสาธง
• ระเบียบของ
โรงเรียน
• ยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย
• มสีมัมาคารวะ 
(อ่อนน้อมถ่อม
ตน)
• ช่วยเหลือ
ผู้ปกครอง
• ตอบแทนผู้มี
พระคุณ
• เชื่อฟังพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง
• ขยัน อดทน 
เอาใจใส่
การเรียน
• แต่งกาย
ถูกระเบียบ

• ประหยัด
ทรัพยากรของ
โรงเรียน
• เสียสละ 
แบ่งปัน ต่อ
นักเรียนและ
เพื่อนร่วมงาน

• มีน�้าใจ 
เสียสละ ช่วย
เหลือผู้อื่นโดย
ไม่หวังผล
ตอบแทน
• มีความ
พอเพียง
ประหยัด
• ประหยัด
การใช้
ทรัพยากร
ของโรงเรียน

ภาพแสดงกลไกการขับเคลื่อนบางมูลนากโมเดล
กระบวนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม บางมูลนากโมเดล 

ก้าวแรกกระตุกต่อมคิด กระตุ้นจิต
วิญญาณความเป็นครู : แม่พิมพ์
สร้างคณุธรรม จรยิธรรมสูน่กัเรยีน 

การขับเคลื่อนเสริมสร้างคุณธรรม 
จรยิธรรม ของบางมลูนากโมเดล ให้ความ
ส�าคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกีย่วข้องทกุระดบั นบัตัง้แต่ คร ูนกัเรยีน 
ผูป้กครอง ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ                  
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนัก
วิชาการให้ค�าปรึกษา รวมทั้งการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรยีนทีเ่อือ้อ�านวย
ให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นกัเรยีนและคร ูจากรายงานการสงัเคราะห์

องค์ความรู้ กระบวนการสร้างโรงเรียน
ต้นแบบทางด้านของคุณธรรม จริยธรรม 
บางมูลนากโมเดล กล่าวว่า ก้าวแรกของ
ของการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวคือ 
การกระตุกต่อมคิด กระตุ้นจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู “พฒันาคร ูครรู่วมคดิ
ร่วมท�า น้อมน�าความส�าเรจ็ นเิทศก์ตดิตาม
ผล” เพือ่ให้เกดิครตู้นแบบ โดยการสือ่สาร
กับครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ชัดเจนร่วมกันของทุกฝ่าย และ
พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ คิดเพื่อ
แก้ไขปัญหา คดิสร้างสรรค์ การสือ่สารเชงิ
ลึกในองค์กร และเปิดโลกทัศน์ เติมเต็ม

ความรู ้ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการศกึษา
ดูงานตัวอย่างที่ดี เพื่อให้ครูเป็นกลไก
ส�าคัญ ท�าหน้าที่เพาะบ่มต้นกล้าเยาวชน
คนคณุธรรม จรยิธรรม ให้เตบิโตงอกงาม 
แขง็แรงพร้อมกบัภมูคิุม้กนั 

ผูท้ีม่บีทบาทในการกระตกุต่อมคดิ 
และกระตุ้นจิตวิญญาณความเป็นครูคือ 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนัก
วิชาการโดยการวิจัยเชิงปฎิบัติการเพื่อ
สร ้างโรงเรียนต ้นแบบด ้านคุณธรรม 
จริ ย ธ ร รม โดยคณะศึ กษาศาสตร ์   
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใช้
กระบวนการให้ค�าปรึกษาและการจัด

กระบวนการเรยีนรู ้การเชือ่มโยงความรูท้ี่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ
จากภายนอกให้ครขูองโรงเรยีนบางมลูนากฯ
เกิดการเรียนรู้กระบวนการสร้างโรงเรียน
ต้นแบบ การร ่วมกันสร ้างเป ้าหมาย  
อัตลักษณ์ (ตัวบ่งชี้ความส�าเร็จของการ
ด�าเนนิโครงการ) ขัน้ตอนวธิกีารด�าเนนิการ 
ติดตามสรุปบทเรียน เพื่อพัฒนาปรับปรุง
การด�าเนนิงาน

 ด้านกระบวนการในการด�าเนิน
โครงการสร ้างโรงเรียนต ้นแบบด ้าน
คณุธรรม จรยิธรรม ในการสงัเคราะห์ครัง้
นี ้ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ 1)  การเต
รยีมความพร้อม 2)  การลงมอืปฎบิตักิาร
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  3) การ
ตดิตามประเมนิผลและการสงัเคราะห์องค์
ความรู ้ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อม “ครู
และเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา” โดยใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะที่จ�าเป็นในการ
ด�าเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
เพื่อให ้ครู เป ็นต ้นแบบด ้านคุณธรรม 
จริยธรรม และเป็นกลไกในการขับเคลื่อน    
โดยเฉพาะการเติมเต็มความรู ้ โดยใช้
หลักสูตรการเรียนรู ้จากศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ได้แก่ หลักสูตร Ma- 
naging SR School หลกัสตูรผูน้�าเยาวชน
จติอาสา หลกัสตูรส่งเสรมิคณุธรรมความดี 
หลกัสตูรโครงงานคณุธรรม การพฒันาการ
คดิเชงิระบบ การศกึษาดงูาน/แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้การสมัมนาเพือ่ประเมนิตนเองและ
สื่อสารเชิงลึก รวมทั้งสร้างพลังร่วม และ
การพาผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงานไป
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม การสื่อสารเชิงลึก
ภายในองค์กร และการเสริมสร้างความ
เข้าใจแก่คณะครูและนักเรียนทั้งแบบกลุ่ม
ย่อยและรายบคุคล

กระบวนการเตรียมคน เป็นการ
เตรยีมความพร้อมของครแูละผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
หลงัจากนัน้จะเข้าสูข่ัน้ตอนการเตรยีมงาน 
โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่
เกีย่วข้อง ร่วมกนัก�าหนดอตัลกัษณ์ หรอืตวั
บ่งชี้ความส�าเร็จ การพัฒนาครู นักเรียน 

และสภาพแวดล ้อมภายในโรงเรียน 
ก�าหนดยทุธศาสตร์ และกจิกรรมเพือ่บรรลุ
สูเ่ป้าหมาย  เรยีกว่า “ยทุธศาสตร์ 3-6-3” 
(รายละเอยีดตามตาราง) 

• อัตลักษณ์ครูและผู้บริหาร : ไม่
เบียดเบียนเวลาราชการ ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์จากนกัเรยีนและโรงเรยีน ตรงต่อ
เวลา รบัผดิชอบในหน้าที ่มจีติอาสา และ
ประหยดัทรพัยากรของโรงเรยีน 

• อตัลกัษณ์ของนกัเรยีน : ปฏบิตัิ
ตามกฎระเบียบของโรงเรียน ไม่เกี่ยวข้อง
กบัอบายมขุ ด�ารงชวีติอย่างพอเพยีง มจีติ
อาสา และจติส�านกึสาธารณะ 

• สภาพแวดล้อมโรงเรยีน สะอาด 
ร่มรืน่ สวยงาม และชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วม
ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
นกัเรยีน 

ขัน้ที ่2 ลงมอืปฏบิตักิารเสรมิสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อ เสริมสร ้าง
คุณธรรม จริยธรรม ตามอัตลักษณ์ของ
นกัเรยีน คอื ความซือ่สตัย์ ความรบัผดิชอบ 
และพอเพยีง มกีระบวนการดงัต่อไปนี้ 

• การจดัโครงสร้างการท�างานร่วมกนั
ตั้งแต่ระดับผู้บริหารโรงเรียน ฝ่ายกิจการ
นกัเรยีน หวัหน้าระดบั ครปูระจ�าชัน้ และ
ครูทุกคนในโรงเรียน คณะกรรมการ
นกัเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษา เครอื
ข่ายผู้ปกครองจิตอาสา เพื่อเป็นกลไกใน
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
โรงเรยีน โดยทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วม   

• การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื
กบักรรมการสถานศกึษา ผูป้กครอง ชมุชน  
ซึง่ในการเสรมิสร้างคณุธรรมจรยิธรรมตาม
บางมูลนากโมเดลนั้นมีการสร้างเครือข่าย 
ผูป้กครองจติอาสาเข้าร่วมการท�ากจิกรรม 
เช่น การให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน  
การศึกษาดูงาน ผู ้ปกครองมายืนรับ
นกัเรยีนเข้าโรงเรยีนในตอนเช้า มารบัไหว้
เดก็นกัเรยีน “ยิม้ ไหว้ ทกัทาย” เป็นการ
เรียนรู้เรื่องมารยาทไทย การแสดงความ
อ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน หลังจากนั้น
เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาจะเดินตรวจ
ความเรยีบร้อยภายในโรงเรยีน รวมทัง้การ

ประชมุสรปุบทเรยีนร่วมกบัคณะกรรมการ
การศึกษาและทีมงานครูในโรงเรียน เป็น
ก�าลงัในการเสรมิสร้างคณุธรรมในโรงเรยีน 
และในครอบครวัเพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่ง 

• การบูรณาการงานโครงการกับ
ภารกจิหลกัและงานประจ�า โดยการบรูณา-
การกบักระบวนการเรยีนการสอน 8 กลุม่
สาระ การปรบัปรงุงานวนิยันกัเรยีนทัง้ทาง
ตรงและทางอ้อม งานประกันคุณภาพ  
กจิกรรมพเิศษของโรงเรยีน และการพฒันา
หลักสูตรโครงงานคุณธรรม คือ การส่ง-
เสรมิให้นกัเรยีนแต่ละระดบัชัน้มกีารจดัท�า
โครงงานคณุธรรม งานวนิยันกัเรยีน และ
กิจกรรมจิตอาสา โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์ตัวเองอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อ
การสบืค้นปัญหา สาเหต ุและหาแนวทาง
ในการแก้ไข ทั้งในรูปปัญหาที่อยากแก้ไข 
พัฒนาปรับปรุง และความดีที่อยากท�า 
โดยเปิดโอกาสให้นกัเรยีนมกีารจดัท�าโครง
งานคุณธรรมในทุกระดับชั้น อย่างหลาก
หลายและสร้างสรรค์ เรยีนรูก้ารท�าความดี
อย่างมีความสุข โครงงานคุณธรรมของ
บางมูลนากโมเดล มีจ�านวนมากถึง 108 
โครงงาน (เฉลี่ย 2 โครงงานห้อง) ดัง
ตวัอย่างแยกรายละเอยีดดงัต่อไปนี้

• โครงงานด้านการเสริมสร้าง
ระเบยีบวนิยั ได้แก่ โครงงานไหว้สวยยิม้ใส 
และโครงงานความดีนั้นท�าได้ วินัยนั้น
มัน่คง 

• โครงงานด้านการใส่ใจเสรมิสร้าง
ความดี ได้แก่ โครงงานร่วมด้วยช่วยกัน
ท�าความดี โครงงานบ้านเด็กดี โครงงาน
วาดมอืสือ่ใจ และโครงงานกระปกุออมบญุ 

• โครงงานด้านความกตญัญ ูได้แก่ 
โครงงานมารยาทดีศรีภูมิ และโครงงา
นภ.ว.นีด้เีพราะมคีวามกตญัญู 

• โครงงานด ้านความพร ้อม 
มจีรยิธรรม ได้แก่ โครงงาน Morality ท�าดี 
6 กจิกรรม

• โครงงานด้านการน้อมน�าจิต
อาสา ได้แก่ โครงงานปันรัก ปันน�้าใจ 
โครงงานแบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง โครงงาน
ร้อยด้วยรัก ถักด้วยใจ มอบให้น้อง และ
โครงงานจติอาสาน�าพาแสงสว่าง 
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• โครงงานด้านการพฒันาโรงเรยีน
สีขาว ได้แก่ โครงงานเพื่อนช่วยเพื่อน  
โครงงาน  Non-Smoking School และ
โครงงานพลงัจิว๋รกัษ์โลก 

 นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการกับ
การท�ากจิกรรมของชมรมต่างๆ การจดัฐาน
การเรยีนรูค่้ายลกูเสอื เนตรนาร ียวุกาชาด 
และผูบ้�าเพญ็ประโยชน์ กจิกรรมปฐมนเิทศ
นกัเรยีนใหม่ การจดัการค่ายเรยีนรูค้ณุธรรม  

• การพัฒนาสภาพแวดล ้อม
ภายในโรงเรียนสะอาดเป ็นระเบียบ 
เรียบร้อยและสวยงาม มีแหล่งเรียนรู ้ที่
หลากหลายและพอเพียง มีความร่วมมือ
กับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมี
กจิกรรมทีท่�าให้เกดิการเรยีนรูค้อื หลงัจาก
เข้าแถวเคารพธงชาตนิกัเรยีนจะมกีารแบ่ง
เวรกันท�าความสะอาดบริ เวณรอบๆ
โรงเรียน เก็บขยะ กระดาษ น�าวัสดุมา
รไีซเคลิ และมาท�าปุย๋อนิทรย์ี ชวีภาพ ปุย๋
ที่ได้จะน�าไปใช้รดผักที่ปลูกไว้เป็นอาหาร
กลางวนัในโรงเรยีน นอกจากนีย้งัมกีารจดั
ระเบียบวินัยในชั้นเรียน เช่น การวาง
กระเป๋า รองเท้า ให้เป็นระเบยีบเรยีบร้อย
ก่อนเข้าชั้นเรียน และการเดินแถวเพื่อขึ้น
ชัน้เรยีน ท�าให้นกัเรยีนเรยีนรูเ้รือ่งการสร้าง
ความมรีะเบยีบวนิยัในชวีติประจ�าวนั 

• การนิเทศก์ ติดตาม สรุปบท
เรียน การสร้างขวัญและก�าลังใจ เสริม
หนนุ แก้ไข พฒันาเชือ่มประสานอย่างต่อ
เนือ่งโดยนกัวชิาการ

• การประชาสัมพันธ ์เผยแพร่
กระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (บางมูลนากโมเดล)  
สู ่สาธารณะ เช่น การเข้าร่วมสมัชชา
คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 โดยมีการน�า
เสนอกระบวนการสร้างโรงเรียนต้นแบบ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม บางมูลนาก
โมเดล นอกจากนีย้งัมกีารผลติสือ่วดิทีศัน์
ดอกไม้บานสือ่สารความด ีรวมทัง้เอกสาร 
การจดัเวทใีห้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ 
และการเชือ่มโยงเครอืข่ายระหว่างโรงเรยีน
ท�าให้เกิดการเรียนรู ้และการขยายผลสู ่
โรงเรยีนใกล้เคยีง   

ขัน้ที ่3 สรปุบทเรยีน  ตดิตาม ประ เมนิ
ผล และสงัเคราะห์องค์ความรู้  

การเสรมิสร้างคณุธรรม จรยิธรรม
ของบางมลูนากโมเดล เป็นการด�าเนนิงาน
ควบคูก่บัการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร สงัเคราะห์
องค์ความรู้ กระบวนการสร้างโรงเรียน
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยทีม
นกัวชิาการคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ในการด�าเนนิงานในครัง้
นี้จึงมีนักวิชาการท�าหน้าที่ในการพัฒนา 
ให้ค�าปรึกษา การสังเคราะห์องค์ความรู้
จากการด�าเนินงาน โดยการน�าคณะครู
และผู ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปสัมมนา เชิง
ปฏิบัติการเพื่อน�าเสนอความก้าวหน้าและ
การสรุปบทเรียนของการด�าเนินโครงการ
ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ร่วมกันคิดแก้ไข
ปัญหาและวิธีการที่จะน�าไปสู่การด�าเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพ การนิเทศก์ ก�ากับ 

คุณธรรมและจริยธรรมที่เกิดขึ้น 
จากการด�าเนินโครงการ “บางมูล 
นากโมเดล”
    ความซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ พอเพยีง เป็น
อัตลักษณ์ที่บ่งชี้ถึงความส�าเร็จของการ
ด�าเนนิโครงการ สร้างโรงเรยีนต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล)  
ผลจากการด�าเนนิโครงการพบว่า ภายหลงั
การด�าเนนิโครงการ ทัง้คร ูนกัเรยีน และ
สภาพแวดล้อมมกีารเปลีย่นแปลงอย่างเหน็
ได้ชดัเมือ่เทยีบกบัก่อนการด�าเนนิโครงการ 
ดงัต่อไปนี้ 

• เกิดพลังความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด�าเนิน
โครงการ ท�าให้เกิดความรัก สามัคคีของ
คร ูนกัเรยีน เครอืข่ายผูป้กครองจติอาสา 
และเกิดการเรียนรู้ เติมเต็มความรู้ใหม่ๆ 
ให้กับครูในโรงเรียน และเรียนรู้ประสบ- 
การณ์การท�างานร่วมกับหน่วยงานภาคี
ภายนอก เช่น ส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
และนกัวชิาการทีใ่ห้ค�าแนะน�าปรกึษา

• เกิดครูต้นแบบด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบันกัเรยีน
ทัง้ในด้านของความสามคัค ีร่วมมอืร่วมใจ
ในการด�าเนินโครงการ อีกทั้งเป็นแบบ
อย่างในด้านคณุธรรมของความรบัผดิชอบ 
ซึง่เป็นการสะท้อนความเหน็ของนกัเรยีนว่า
ครเูข้าสอนตรงเวลา มาท�างานตรงเวลา ไม่
เบยีดเบยีนเวลาราชการ มจีติอาสาร่วมท�า
กิจกรรมกับนักเรียน ประหยัดการใช้
ทรพัยากรของโรงเรยีน เป็นต้น 

• นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
คุณธรรมด้านความรับผิดชอบ การมี
ระเบยีบวนิยั ความสามคัค ีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน ยิม้ ไหว้ ทกัทาย มสีมัมาคารวะ 
โดยมีรูปธรรมคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ 
ความมีระเบียบวินัย ได้แก่ การเข้าแถว
หน้าเสาธง การเข้าแถวซือ้อาหาร การเดนิ
แถวเข้าโรงเรยีนและกลบับ้าน การเดนิแถว
ขณะเปลีย่นชัน้เรยีน การจดัวางรองเท้าให้
เป ็นระเบียบ มารยาทและกาลเทศะ 
คณุธรรมด้านความรบัผดิชอบ ช่วยพ่อแม่ 

บทบาทของ
ส่วนต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม บางมูลนากโมเดล

โรงเรียน

ศนูย์คณุธรรม
(องค์การ
มหาชน)

นักวิชาการ

• งานวินัยนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
• แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน/นักเรียนแกนน�า
• สอดแทรกการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม/ค่ายลูกเสือ
• ครูที่ปรึกษา/ครูเวรประจ�าวัน/ระดับชั้น
• ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ครูทุกคน
• กรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง/ชุมชน
• การจัดกิจกรรม/การเสริมสร้างก�าลังใจ
• การติดตาม/เสริมหนุน/แก้ไข/พัฒนา/เชื่อมประสานอย่างต่อเนื่องโดย
นักวิชาการ

• หลักสูตร Managing SR School
• หลักสูตรผู้น�าเยาวชนจิตอาสา
• หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมความดี
• หลักสูตรโครงงานคุณธรรม
• การศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
• การสัมมนาเพื่อประเมินตนเองและสื่อสารเชิงลึก รวมทั้งสร้างพลังร่วม

• การอบรมพัฒนาศักยภาพครู
• การอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
• การประชุมสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง
• การจัดค่ายคุณธรรมเด็กดีสร้างได้
• การจัดกิจกรรมเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อม
• การสร้างแกนน�า/เครือข่าย/แนวร่วมเพิ่มเติม
• การพัฒนาการคิดเชิงระบบ
• การพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร
• การให้ค�าปรึกษา/ช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหา
• การนิเทศก์ ก�ากับ ติดตาม สร้างขวัญ/ก�าลังใจ

ตารางแสดงบทบาทของส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนบางมูลนากโมเดล

ผู้ปกครองท�างานบ้าน การท�าโครงงาน
คุณธรรม คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ 
นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกัน
จากการลอกการบ้านมาเป็นการช่วยเหลอื
กันติวให้ความรู้ เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอน
น้อง ท�าให้เกิดความรักและความสามัคคี
กนัในหมูค่ณะ อนัน�าไปสูก่ารเกดิสมัพนัธ-
ภาพของนกัเรยีนในโรงเรยีนทีด่ขีึน้ ปัญหา
การทะเลาะวิวาทลดลง นักเรียนมีจิต
อาสา/จติสาธารณะเพิม่ขึน้ 

• สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
ร่มรืน่และน่าอยู ่เกดิจากการมส่ีวนร่วมของ
นกัเรยีนในด้านต่างๆ อาท ินกัเรยีนมกีาร
จัดเวรรักษาความสะอาดห้องเรียน และ
บรเิวณรอบๆ โรงเรยีน การเกบ็ขยะ เกบ็
ใบไม้น�ามาท�าปุ๋ยชีวภาพ และการมีส่วน
ร่วมของเครอืข่ายผูป้กครองจติอาสาในการ
รกัษาความสะอาดบรเิวณรอบๆ โรงเรยีน

 
ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นจากกระบวน 
การสร ้างโรงเรียนต ้นแบบคุณธรรม 
จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) เกิดจาก
ปัจจยัทีส่�าคญัดงัต่อไปนี้

• มกีระบวนการพฒันาและเตรยีม
ความพร้อม “ตดิอาวธุทางปัญญา” ให้กบั
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โดยมีหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) และนักวิชาการให้ค�าแนะน�า
ปรกึษา ร่วมท�ากจิกรรมและนเิทศก์ตดิตาม
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการหนุนเสริมความรู้
เปิดโลกทศัน์ ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบัครู
และนักเรียน และงบประมาณในการเอื้อ
อ�านวยการท�ากจิกรรม  

• มีการใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เป็นเครื่องมือให้เกิดการสร้างและพัฒนา
องค์ความรู ้ในการขับเคลื่อนการสร้าง
โรงเรียนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม 
(บางมลูนากโมเดล)

• พลงัความร่วมมอืและการมส่ีวน
ร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งครู ผู ้ปกครอง 
นักเรียน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และนัก
วชิาการจากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

โดยการมีส่วนร่วมในลักษณะการรับฟัง
ความเห็นจากล่างขึ้นบน (Bottom-up) 
จากผู้ปฏิบัติสู ่ผู ้บริหาร และเด็กร่วมคิด 
ร่วมท�า ร่วมน�าเสนอ และร่วมรับความ
ส�าเรจ็ด้วยความภาคภมูใิจ โดยมคีรเูป็นผู้
เสรมิหนนุ อ�านวยความสะดวก และเชือ่ม
ประสาน

• มีการบูรณาการการด�าเนินงาน
ของโครงการกับภารกิจหลักของโรงเรียน 
อาทิ บูรณาการกับกระบวนการเรียนการ
สอน 8 กลุ่มสาระ การท�ากิจกรรมชมรม  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวินัยนักเรียน 
กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ โครงงาน
คณุธรรม  และงานประกนัคณุภาพ 

• มีผู้น�าและครูที่ดีทั้งในด้านการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ความมุ่งมั่น
และตัง้ใจจรงิ ความสามคัคเีป็นน�า้หนึง่ใจ
เดียวกัน ความเสียสละและการมีจิต
วิญญาณความเป็นครูโดยแท้ การพัฒนา
ปรับปรุงตนเองและวิธีการท�างานให้มี
ประสิทธิภาพ การเปิดใจยอมรับการ
เปลีย่นแปลง 

• มีระบบการนิเทศก์ก�ากับ และ
ติดตามงานอย่างสม�่าเสมอ ในขณะที่
นักเรียนส่วนมากก็มีทุนทางสังคมและทุน
ทางปัญญาที่ดี กล่าวคือ มีความมุ่งมั่น
มานะพยายามที่จะร่วมเป็นฟันเฟือง/
เครื่องจักรในการขับเคลื่อนโครงการนี้  
ถึงแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในระหว่างการ
ด�าเนนิงาน กจิกรรมและโครงงานคณุธรรม
ของนักเรียนมีความหลากหลายและ
สร้างสรรค์ สร้างกระแสการท�าความดีได้
ทั้งในโรงเรียนและชุมชนอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะกิจกรรมด้านจิตอาสาและ
สาธารณะประโยชน์ จนกระทั่งเกิดการ
ขยายผลความร่วมมือต่อไปยังชุมชนและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง นอกจากนี้ มี 
คณะกรรมการสถานศกึษาทีเ่ข้มแขง็อกีด้วย

• เครือข่ายผู ้ปกครองจิตอาสา 
และพ่อค้าแม่ค้าในโรงเรยีนเข้ามาร่วมผนกึ
ก�าลงัเพือ่ช่วยขบัเคลือ่น บางมลูนากโมเดล 
รวมทั้งการสื่อสารเชิงลึก นิเทศก์ติดตาม 
ให้ก�าลงัใจ เป็นทีป่รกึษา ช่วยแก้ไขปัญหา 

และติดตามอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีการ
จดัการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่กระบวนการ
สร ้างโรงเรียนต ้นแบบด ้านคุณธรรม
จริยธรรม (บางมูลนากโมเดล) ออก 
สูส่าธารณะ อย่างต่อเนือ่ง 
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