
ศนูย์เรยีนรูเ้ชงิคณุธรรมโรงเรยีนบ้านจบัไม้ 
ต�าบลเฝ้าไร่ อ�าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

“ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียน
บ้านจบัไม้มทีนุเดมิคอื มชีมุชนเป็นพลงัจติ
อาสาที่ส�าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานร่วมกบัโรงเรยีนมายาวนานเกอืบ 50 ปี 
และเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่เน้นการพัฒนา
ให้นักเรียนเป็น เด็กดีมีคุณภาพ ยิ้มง่าย 
ไหว้สวย ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากชุมชนใกล้
เคียง การเข้าสู่เส้นทางการพัฒนาด้าน
คุณธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพยีง โดยการบรูณาการจติอาสาและความ

ศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรมบ้านจับไม้ 

จุดเริ่มต้น ความส�าเร็จที่อยากเห็น จังหวะก้าว กระบวนการ

ค่ายอาสาสร้าง
จิตอาสาชุมชน
ร่วมแรง ร่วมใจ 
พัฒนาโรงเรียน

จิตอาสาใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง

โรงเรียน ชุมชนดี 
มีวินัย สร้างสรรค์

สังคมจับไม้ 
ให้รู้รักพอเพียง

ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง

เชื่อมโยงเครือข่าย
โรงเรียน

พฒันาศนูย์เรยีนรู้
เชิงคุณธรรม

พัฒนาจิตอาสา
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ 

มีวิถีการด�าเนิน
ชีวิตอย่างพอเพียง

โรงเรียนวิถีพุทธ
เด็กดี มีคุณภาพ 
ยิ้มง่าย ไหว้สวย

โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน เครือข่าย

• การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด�าเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
• การพัฒนาเติมเต็มความรู้
ด้วยการศกึษาดงูาน แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ กับพื้นที่ต้นแบบ
• การวางแผนปฏิบัติการ
• ลงมือท�ากิจกรรมปฏิบัติการ
กิจกรรมในโรงเรียนปลูกผัก 
เลี้ยงปลาเป็นอาหารกลางวัน  
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
การปลูกต้นคล้าและทอเสื่อ 
• การติดตามประเมินผล 
ทบทวน สรุปบทเรียน 
• การปรับแผนงาน กิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ 
• การประสานเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างโรงเรียน
• พัฒนาศูนย์เรียนรู้เชิง
คุณธรรมเพื่อการขยายผล

แผนภาพเส้นทางสู่ศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้

ศูนย์คุณธรรมสนับสนุนงบประมาณ ความรู้ การสื่อสารเผยแพร่รูปธรรมความส�าเร็จ 

พอเพียงร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) นั้นเริ่มตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2550  
เป็นต้นมา เป้าหมายที่ส�าคัญก็เพื่อให้
นักเรียนในโรงเรียนเกิดการเรียนรู้ และ
หล่อหลอมตนเองให้เป็นผูท้ีม่จีติอาสา รูจ้กั
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในชีวิตประจ�าวัน
โดยการใช้กระบวนการเชือ่มโยงให้เกดิการ
ท�ากิจกรรมการเรียนรู ้ร ่วมกันระหว่าง
โรง เรียน ครอบครัว และชุมชน มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการจักสานกระติ๊บ

ข้าวเหนยีวและการทอเสือ่ เป็นเครือ่งมอืให้
เกิดการสร้างการคุณธรรมพื้นฐานให้กับ
เยาวชนด้วยการเรียนรู้จากครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ความพอ
เพยีง พึง่ตนเอง ระหว่างลกูหลานเยาวชน
คนรุ ่นใหม ่กับครูภูมิป ัญญาท ้องถิ่ น  
โดยการเรียนรู ้จากการลงมือปฎิบัติจริง  
เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างอตัลกัษณ์ของนกัเรยีน
โรงเรยีนบ้านจบัไม้ คอื ซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ 
มวีถิกีารด�าเนนิชวีติอย่างพอเพยีง” 

ค่ายอาสาสร้างพลงัจติอาสาชมุชน 
: ก่อเกดิโรงเรยีนบ้านจบัไม้

ประชากรส่วนใหญ่ของชุมชนบ้าน
จับไม้อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี 
ภายใต้การน�าของหลวงปู ่ค�าดี มาตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ที่ต�าบลเฝ้าไร่  อ�าเภอเฝ้าไร่  
จ.หนองคาย มีหลวงปู่ค�าดีเป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันเนื่องด้วยท่านเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์
มาก และเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเคารพ
นับถือกันสืบต่อมาโรงเรียนบ้านจับไม้เป็น
โรงเรียนเก่าแก่มีอายุเกือบ 6 ทศวรรษ  
ตัง้อยูใ่นบรเิวณวดับปุผาราม ซึง่เปิดท�าการ
สอนระดับประถมศึกษาตอนต้นเมื่อวันที่ 
21 พฤศจกิายน พ.ศ. 2497 มนีกัเรยีน 29  
คน นายประเสริฐ  มงคลสวัสดิ์ เป็นครู
ใหญ่คนแรก ทีต่ัง้ของโรงเรยีนได้รบับรจิาค 
ทีด่นิจากชาวบ้าน จ�านวน 6 ไร่ และชาว
บ้านช่วยกันบริจาควัสดุ อุปกรณ์ และงบ
ประมาณเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกให้
กับลูกหลานในชุมชนได้เรียนเล่าเรียน
หาความรูฝึ้กฝนตนเอง ต่อมาชาวบ้านร่วม
กันซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อขยายพื้นที่อีก 3 ไร่

ต่อมาปี พ.ศ. 2519 โรงเรยีนได้รบั
งบประมาณจากทางราชการ จึงปรับปรุง

โรงเรียนโดยการกั้นฝารอบนอกและในตัว
อาคารเรียน  สร้างบ้านพักครู  ก่อสร้าง
อาคารเรียนเพิ่มเติม และสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  เวลานัน้มนีกัเรยีนเพิม่ขึน้
ตามล�าดับ  ท�าให้ขาดแคลนห้องเรียน  
โรงเรยีนได้รบัความอนเุคราะห์งบประมาณ
จากมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ต่อเตมิชัน้
ล่างของอาคารเรียน การพัฒนาปรับปรุง 
ต่อเตมิโรงเรยีน มกีารด�าเนนิงานอย่างต่อ
เนือ่ง โดยส่วนหนึง่ได้รบัการสนบัสนนุจาก
ชาวบ้าน และองค์การบรหิารส่วนต�าบลเฝ้า
ไร่ ทั้งอาคารเรียนและการก่อสร้างสนาม
กฬีาวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อ ในการ
ด�าเนินงานก่อสร้างอาคารและสนามกีฬา
ของโรงเรยีนจะมชีาวบ้านเข้ามามส่ีวนร่วม
และเป็นแรงงานหลักในการท�างานโดย
ตลอด 

ในอดีตสภาพของโรงเรียนบ้านจับ
ไม้ที่เป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก เก่าแก่ และมี
ปัญหาขาดแคลนห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอน ขาดแคลนอุปกรณ์
กฬีา จากสภาพดงักล่าวท�าให้โรงเรยีนบ้าน
จบัไม้มกัจะได้รบัการแนะน�าจากส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ที่ต้องการจัดค่ายอาสา มีการท�า

กจิกรรมค่ายร่วมกบัโรงเรยีนหลายค่ายด้วย
กัน เช ่น ชุมนุมอาสาพัฒนาชุมชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ก่อสร้างอาคาร
ธรรมประชานุสรณ์ใช้เป็นห้องสมุดใน
โรงเรยีน  ชมุนมุอสีาน มหาวทิยาลยัมหดิล 
และชุมนมุวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานครสร้างอาคารประกอบ 
(อาคารมหิดลเทคโนโลยีมหานคร-อาคาร
รวมน�า้ใจ) 

ใช้อาคารท�าเป็นโรงอาหารและได้
รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า  
ประชาชนในจังหวัดหนองคายร่วมสมทบ
ทุน การก่อสร้าง มีการสร้างห้องน�้าเด็ก
อนุบาล  ร่วมสร้างเตาเผาขยะใช้จัดการ
ขยะในโรงเรยีน นอกจากนีย้งัมมีลูนธิกิลุม่
แสงเทียนได้เข้ามาจัดค่ายอาสาพัฒนา
ชนบท ก่อสร้างห้องน�้า ถมปรับพื้นที่
ก่อสร้างห้องน�า้ จดัท�าสนามเดก็เล่น  มอบ
พระพทุธรปู 2 องค์ใหญ่ พร้อมแท่นเครือ่งป้ั
มน�า้ให้กบัโรงเรยีน การพฒันาโรงเรยีนใน
ช่วง 10 ทีผ่่านมา โรงเรยีนบ้านจบัไม้ ได้
ก่อสร้างอาคาร ปรับปรุง ซ่อมแซม การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุง
สภาพภมูทิศัน์ของโรงเรยีนให้เป็นโรงเรยีน
ทีม่สีภาพแวดล้อมร่มรืน่ น่าเรยีน 

นอกจากการพัฒนาปรับปรุงภูมิ-
ทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนแล้ว 
ยังมีการเข้าค่ายอาสาจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ มีนักศึกษามาท�างานจิตอาสา  
ประกอบด้วยนักศึกษาแพทย์ พยาบาล 
และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ มาช่วย
ก่อสร้างอาคาร ถือเป็นจุดเริ่มต้นท�าให้มี
ชาวบ้านมาช่วยกนัท�างานเพิม่มากขึน้ การ
จดัค่ายอาสาแต่ละครัง้ชาวบ้านกจ็ะมาช่วย
กันลงแรง เตรียมสถานที่ เพื่อรองรับ
นักศึกษาที่มาจัดค่าย ช่วยดูแลอ�านวย
ความสะดวกให้กบันกัศกึษาด้วยความยนิดี
และเตม็ใจ การท�างานค่ายอาสาแต่ละครัง้
จะท�างานร่วมกนัอย่างน้อย 15 วนั ชมุชน
และนกัศกึษาช่วยกนัท�างานผลดัเปลีย่นกนั
อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้นกัศกึษาและชาวบ้าน
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เกิดความผูกพันกันปัจจุบันบางคนยัง
ติดต่อกัน เสมือนเป็นญาติพี่น้อง การท�า
ค่ายอาสาจึงเป็นเหมือนสะพานท�าหน้าที่
เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน และชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ช่วยท�า
กจิกรรมต่างๆ ทกุครัง้ทีโ่รงเรยีนมงีานชาว
บ้านก็จะมาช่วยกันแบ่งหน้าที่ในการดูแล 
ต้อนรับ และร่วมท�างานเรื่อยมาตลอด
จนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2552  
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) สนบัสนนุ
งบประมาณปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
ให ้ เป ็นศูนย ์การเรียนรู ้ เชิ งคุณธรรม  
ก่อสร้างอาคารห้องสมุดจิตอาสาหนึ่ง
เดียวกันโดยอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และได้รับงบประมาณจาก 
สพฐ. ปรับปรุงอาคารเรียนและประปา
โรงเรียนต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้รับงบ
ประมาณจัดซื้อสื่อศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับ
โรงเรยีนขนาดเลก็จากสพฐ. และได้รบัการ
สนบัสนนุงบประมาณจากบรษิทั เทพผดงุ
พรมะพร้าว จ�ากัด และบริษัท อ�าพลฟู้ด 
จ�ากัด จ�านวน 200,000 บาท ในการ
ก่อสร้างรั้วโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งเรียนรู ้ภายในโรงเรียน ปัจจุบัน
โรงเรียนบ้านจับไม้ เปิดสอนระดับชั้น
อนุ บ าล 1 -ชั้ นประถมศึ กษาป ี ที่  6  
การพัฒนาโรงเรียนบ้านจับไม้ให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาทางด้านคุณภาพการ
ศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้
เตบิโตเป็นเยาวชนทีม่คีณุภาพ

โรงเรียนวิถีพุทธ....จุดเริ่มต้นของ
การสร้างคุณธรรมให้กับครูและ
นกัเรยีน  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรยีนบ้านจบัไม้นบัตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2547 
เป็นต้นมา เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตโดยมีคุณธรรม
ชี้น�าทางชีวิตให้กับนักเรียน จากการท�า
โครงการตามนโยบายโรงเรียนน�าร่องของ 
สพฐ. ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนที่สนใจ จึงได้รับการสนับสนุน 
ช ่ วย เหลือและได ้ รับค� าแนะน� าจาก  
คุณอนุชิต บัวพุฒ ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์

ช�านาญการพเิศษของสพป.หนองคาย เขต 
2 จังหวัดหนองคาย  หลักการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ คือ การน�าหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาใช้ เน้นกรอบการ
พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน ตาม
หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
อย่างบูรณาการ ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการ
พัฒนา “การกิน อยู่ ดู ฟัง” ซึ่ง การท�า
กิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธรวมถึงมีการ
จัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบ
ด้วยด้านกายภาพคือ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม 
ด้านกิจกรรม ปรับพื้นฐานวิถีชีวิต เช่น 
กิจกรรมประจ�าวัน กิจกรรมวันส�าคัญ 
กิจกรรมนักเรียน ด้านการเรียนการสอน 
เริม่ตัง้แต่การก�าหนดหลกัสตูรสถานศกึษา 
การจัดหน่วยการเรียน แผนการจัดการ

เรียนรู้ จนถึงกระบวนการเรียนการสอน 
ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ในการ
ปฏิบัติต ่อกันระหว ่างครูกับนักเรียน 
นัก เ รี ยนกับนัก เ รี ยน หรื อครู กั บครู  
และด้านการบริหารจัดการตั้งแต่การ
ก�าหนดวสิยัทศัน์ จดุเน้น การก�าหนดแผน
ปฏบิตักิาร การสนบัสนนุ ตดิตาม ประเมนิ
ผล และพฒันาต่อเนือ่ง ซึง่การจดัสภาพใน
แต่ละด้านจะมุ่งพัฒนานักเรียนตามระบบ
ไตรสกิขาได้อย่างชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ 

โรงเรียนวิถีพุทธบ้านจับไม้ มีเป้า-
หมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน 
เป็นเดก็ด ีมคีณุภาพ ยิม้ง่าย ไหว้สวย มี
การออกแบบกิจกรรมเพื่อสร ้างความ
ตระหนกัเรือ่งของระเบยีบวนิยัและแนวทาง
วิถีพุทธโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การคิดกิจกรรม อีกทั้งยังมีวัฒนธรรม
ดัง้เดมิทีน่บัถอืหลวงปูค่�าด ีทีส่ัง่สมค�าสอน
ที่ดี เช่น น้องไหว้พี่ การจัดเขตบริการ 
กจิกรรมประจ�าวนัเพือ่ท�าความสะอาดดแูล
พืน้ทีร่บัผดิชอบให้เกดิความเรยีบร้อย ส่ง-
เสรมิวฒันธรรมประเพณขีองชมุชน ครนู�า
เด็กไปร่วมงานประเพณีในชุมชน ไปให้
บรกิารต่างๆ ในงาน รวมถงึการพานกัเรยีน
ไปท�าบญุไหว้พระทกุวนัพระ รวมทัง้จดัให้
มีประธานกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมกับ
โรงเรยีนพาเดก็ไปวดั ทัง้หมดนีเ้ป็นกจิกรรม

คือให้เด็กเข้าใจหลักของการปฏิบัติตาม
แนวทางของศาสนาพทุธ 

คณุอนชุติ  บวัพฒุ : “ในฐานะที่
เคยดแูลระดบัมธัยม บอกได้เลยว่าเดก็ของ
โรงเรียนบ้านจับไม้ทุกคนที่ออกไปจาก
โรงเรียนไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนั้นดี
ทกุคน สามารถไปเป็นแกนน�าในเรือ่งต่างๆ 
เช่น ช่วยเหลอืคร ูทกัทาย น�าพาเพือ่นท�า
กจิกรรมต่างๆ ได้”

ครโูรงเรยีนบ้านจบัไม้ :  “เด็กของ
โรงเรียนเรามีจุดเด่นที่ต่างจากโรงเรียน
อื่นๆ คือ มีความแตกต่างด้านกริยา
มารยาท ผู้ปกครองบ้านอื่นก็บอกว่า เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านจับไม้เป็นเด็กที่มี
มารยาทด”ี

การสอนให ้นักเรียนเห็นความ
ส�าคญัในเรือ่งการท�าบญุไหว้พระของคนใน
ชุมชนบ้านจับไม้ที่จะต้องละเว้นการฆ่า
สัตว์ตัดชีวิตในวันพระ ทุกวันพระ ลูก
หลานของชุมชนก็ต้องปฏิบัติตาม กลาย
เป็นจารีตของชุมชนที่ได้ปฏิบัติต่อกันมา 
ชื่อเสียงของโรงเรียนด้านวิถีพุทธส่งผลให้
พระอาจารย์ชติ สรุชิโย ชกัน�าให้โรงเรยีน
บ้านจับไม้ท�าความรู้จักกับศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) เนือ่งจากท่านมาจดัค่าย
ทีโ่รงเรยีนบ้านหนองหลวง ซึง่ผูอ้�านวยการ
โรงเรยีนได้เข้าร่วมโครงการท�างานกบัศนูย์
คณุธรรมอยูก่่อนหน้านี ้ จงึได้การชกัชวน
และได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการท�างาน
เป็นเครอืข่ายกบัศนูย์คณุธรรม เริม่จากเข้า
ร่วมอบรมการพฒันาคณุภาพชวีติ ว่าด้วย
แนวทางการด�าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และน�าคุณธรรมมา
เชื่อมโยง ณ โรงเรียนผู ้น�า จังหวัด
กาญจนบุรี ในปี 2549 จึงเป็นจุดเริ่มต้น 
และศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) กส่็ง
เสริมให้เกิดการเรียนรู้ดูงานที่มูลนิธิพุทธ
ฉอืจี ้ประเทศไต้หวนั

ปี พ.ศ. 2550 เริ่มท�าโครงการกับ
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) เรือ่งศนูย์
การเรยีนรูบ้รูณาการจติอาสาและความพอ
เพยีงร่วมกนั มทีัง้หมด 8 โรงเรยีน ได้แก่ 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 3 โรงเรยีน ภาค
เหนือ 5 โรงเรียน ประเด็นที่ท�ามี 5 

กิจกรรม คือ วาทะธรรมส่องน�าชีวิต  
จติอาสาพลงัแห่งคณุธรรม เป็นการน�าเรือ่ง
จติอาสามาปรบัใช้ในโรงเรยีน หนนุน�าโลก
ด้วยการจดัการขยะ  ท�าเพือ่สาธารณะด้วย
การออม น้อมน�าชีวิตสู่ความพอเพียงโดย
น�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมาใช ้ปฏิบัติใน
โรงเรียน 5 เรื่องนี้ ผู ้บริหารของทั้ง 8 
โรงเรียนร่วมก�าหนดหัวข้อด้วยกัน โดยใช้
แนวคดิจากการไปศกึษาดงูานทีม่ลูนธิพิทุธ
ฉอืจี ้ วตัถปุระสงค์ของทัง้ 5 เรือ่งนีม้เีป้า
หมายคือ เด็กต้องมีจิตอาสา สามารถน�า
หลักปรัชญาด้านความพอเพียงมาใช้ได้ 
(เรือ่งการจดัการขยะ) ช่วยเหลอืสงัคมโดย
การออมทรพัย์และน�าเงนิทีไ่ด้ไปซือ้สิง่ของ
ให้ผู้สูงอายุ คนป่วยในชุมชน การท�างาน
ช่วงแรกการมส่ีวนร่วมของชมุชนยงัไม่มาก
นกัเนือ่งจากเน้นการท�ากจิกรรมในโรงเรยีน
และให้เดก็นกัเรยีนเป็นหลกั

รวมพลังชุมชน โรงเรียน : พัฒนา
จติอาสาวถิพีอเพยีงด้วยภมูปัิญญา
ท้องถิน่  

เส ้นทางเข ้าสู ่ การเสริมสร ้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กในโรงเรียน 
การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ นับตั้งแต่
การท�าความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ด�าเนินโครงการฯ ระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชน คอื การท�าประชาคมเชญิชาวบ้าน
ในชุมชน มาประชุมท�าความเข้าใจกับ
โครงการ แผนงาน กจิกรรม และผลทีจ่ะ
เกิดขึ้นจากการท�าโครงการ ให้ความรู ้ 
ประสบการณ ์ เกี่ ยวกับวิถีชี วิตและ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค 
ให้เหน็ตวัอย่างรปูธรรม เริม่ต้นจากการพา
ผู้น�าชุมชน จ�านวน 130 คน เดินทางไป
ศกึษาดงูานทีศ่นูย์เศรษฐกจิพอเพยีงทีศ่นูย์
เรียนรู้เรไรอโศก จังหวัดเลย เพื่อให้ผู้น�า
ชมุชนเกดิการเรยีนรูจ้ากรปูธรรมความพอ
เพยีง อนัจะน�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นวธิคีดิให้
กบัผูน้�าชมุชนสูเ่รือ่งความพอเพยีง  ในการ
ศกึษาดงูานในครัง้นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุงบ
ประมาณจากศูนย์คุณธรรม (องค์การ

มหาชน) โดยผู้น�าชุมชนร่วมกันสมทบค่า
ใช้จ่ายบางส่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ศกึษาดงูาน  

การเรียนรู้รูปธรรมความพอเพียง
ในครั้งนั้นชุมชนมีการแบ่งงานกันเพื่อเก็บ
ข ้อมูล มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ นบัเป็นการสร้างแรงบนัดาล-
ใจอย่างดีให้กับผู้น�าชุมชน หลังจากกลับ
มาจากการศึกษาดูงาน ผู ้น�าชุมชนใน
ชุมชนตื่นเต ้นและอยากลงมือท�าสิ่งที่
ตนเองไปดงูาน 

คณุครเูงนิ : “กลบัมากไ็ด้ลงมอืท�า
เรื่องของปุ ๋ยชีวภาพน�ามาใช ้รดผักใน
โรงเรียน มีกิจกรรมในโรงเรียนสอนให้
นักเรียนปลูกเห็ด ปลูกพืชผักสวนครัว 
เลีย้งปลา รวมทัง้เกดิกลุม่จกัสานและกลุม่
ทอเสือ่”

ผูป้กครองนกัเรยีน : “ได้ความรู้ที่ 
แปลกใหม่ เรือ่งของการจกัสานในรปูแบบ
ทีไ่ม่เคยเหน็มาก่อน เช่น ได้รูจ้กัการท�าปุย๋
ชีวภาพ และการพึ่งตนเองบนวิถีความ 
พอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว”

ในช่วงปีแรกของการสร้างคณุธรรม 
ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ รวมถึงวิถีการ
ด�าเนนิชวีติพอเพยีงของโรงเรยีนบ้านจบัไม้
เริ่มต้นจากการพึ่งตนเองในการท�าอาหาร
กลางวนั ให้เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่5 และ 6 แบ่งบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิ
ชอบช่วยกันปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  
เลีย้งปลา เพือ่น�ามาปรงุอาหารกลางวนัให้
นกัเรยีนในโรงเรยีนได้รบัประทานอาหารที่
สะอาดและปลอดภัย นอกจากปลูกผักใน
โรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังได้สนับสนุน
ให้นักเรียนขยายผลสู่ครอบครัวด้วยการ
ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ในบ้านของ
ตนเอง  

หลังจากที่มีการท�ากิจกรรมการ
สร้างเสริมวิถีพอเพียงได้หนึ่งปีเต็ม ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2551 จงึได้สรปุบทเรยีนว่าการ
ขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา เป็นการท�างาน
ของโรงเรียนและท�าภายในโรงเรียนเป็น
หลกั จงึคดิไปถงึการต่อยอดกจิกรรมเดมิที่
เป็นการท�างานเชงิรกุเข้าสูช่มุชนให้มากขึน้ 
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จงึมแีนวคดิการท�ากจิกรรมเพือ่ให้เกดิการ
เชื่อมโยงกันระหว่างศิษย์เก่ารุ ่นพี่ที่ออก
จากโรงเรียนไปแล้วทั้งหมดกับนักเรียนรุ่น
น้องในโรงเรยีน  กลบัมาจดัค่ายท�ากจิกรร
รมร่วมกัน เพื่อให้พี่ดูแลนักเรียนน้องต่อ 
โดยอาศัยผู ้น�าชุมชนเป็นหัวหน้าชุดจิต
อาสา เป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับ
ชมุชน จงึมกีารจดักจิกรรมเปิดเวทใีห้เกดิ
การเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู ้  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่กับ
รุ่นน้อง มีการจัดเวทีคนดีคนเก่งคนกล้า 
เปิดโอกาสให้เดก็ได้แสดงออก ให้รุน่พีท่ีจ่บ
จากโรงเรยีนบ้านจบัไม้กลบัมาเล่าเรือ่งราว
ต่างๆ ให้รุน่น้องฟัง และท�าเรือ่งจติอาสา
พาน้องไปวัดวันเสาร์ พาน้องไปท�าความ
สะอาดตามบรเิวณบ้าน และจะมพีีอ่กีกลุม่
สอนพเิศษให้น้อง สดุท้ายคอื กจิกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างโรงเรียนและ
ชุมชนโดยอาศัยผู ้ปกครอง การด�าเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนในปี พ.ศ. 2551 มี
กิจกรรมที่ท�าให้เกิดการสร้างจิตอาสาการ
ช่วยเหลือดูกันแลระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
ทัง้หมด 8 กจิกรรม การสรปุบทเรยีนและ
ประเมนิผลการด�าเนนิงานพบว่า มกีารท�า
กิจกรรมที่อยู่ในระดับดี เนื่องจากมีการ
พฒันากจิกรรมใหม่ๆ ทีท่�าให้เกดิการสร้าง
จติอาสาร่วมกนัของนกัเรยีนอย่างต่อเนือ่ง  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552  การสร้าง
จิตอาสาของโรงเรียนบ้านจับไม้เริ่มมีการ
เชือ่มโยงกบักจิกรรมภายในชมุชนทีม่ากยิง่
ขึ้นโดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย อาจารย์
จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุขิอง
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่
ใช้เวทกีารตดิตามประเมนิผล สรปุบทเรยีน
ร่วมกันระหว่างผู้น�าชุมชนและเด็กๆ ใน
หมู ่บ ้าน มีการพูดคุย ทบทวนการท�า
กจิกรรม  ในระหว่างทีม่กีารประชมุนัน้ชาว
บ้านทีเ่ข้าร่วมประชมุน�ากระติบ๊ข้าวเหนยีว
มานั่งสานในระหว่างที่ฟ ังการประชุม 
ท�าให้เกิดความคิดว่า การท�ากิจกรรมใน
ช่วงต่อไป ควรมกีารน�าเอาภมูปัิญญาท้อง
ถิน่มาเป็นเครือ่งมอื ส่งเสรมิให้เกดิการท�า
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น 

โดยน�าเรือ่งจกัสานมาเชือ่มต่อเป็นกจิกรรม
ในโครงการของโรงเรยีน เสรมิสร้างกจิกรรม
ที่ท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่าง
คนในครอบครัว อันจะน�าไปสู่ความรัก 
ความผูกพัน ครอบครัวอบอุ ่น และปี
เดยีวกนันีเ้องชมุชนได้รบัรางวลักองทนุแม่
ของแผ่นดิน เป็นกองทุนในชุมชนที่มีเป้า
หมายการสร ้างครอบครัวอบอุ ่นเช ่น
เดียวกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ทีส่่ง
เสรมิเรือ่งครอบครวัอบอุน่

หลังจากนั้นจึงมีการประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
ผูน้�าชมุชนบ้านจบัไม้ เพือ่พจิารณาร่วมกนั
ว่าจะท�ากิจกรรมอะไรที่สามารถเชื่อมกับ
เรื่องครอบครัวอบอุ่น ในที่ประชุมมีความ
เหน็ร่วมกนัว่า “ครอบครวัจะอบอุน่ได้ เรือ่ง
เศรษฐกจิมนัต้องด ีจติใจกต้็องเป็นคนทีม่ี
จติใจงาม  ผูป้กครองต้องเข้มแขง็  เดก็เรา
เราต ้องดูแลเขาเป ็นอย ่างดี ค ้นหา
ครอบครวัทีจ่ะมาเป็นต้นแบบได้ และมาท�า
กจิกรรมทีเ่ป็นวถิขีองชมุชน ”จงึท�าให้เกดิ
ข้อสรุปร่วมกันว่า โรงเรียนและชุมชนจะ
ร ่วมกันโครงการ “โรงเรียนส ่งเสริม
ครอบครวัอบอุน่ ชมุชนเข้มแขง็ แหล่งเรยีน
รู ้ เชิงคุณธรรม” เป้าหมายเพื่อให้เกิด
กิจกรรมการท�าความดีตามวิถีแม่ของ
แผ่นดิน ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้
กิจกรรมจักสานเป็นเครื่องมือสร้างความ
อบอุ่นในครอบครัว เนื่องจากในชุมชนมี
กลุม่จกัสานอยูเ่ดมิแล้ว น�าโดยคณุทองใบ 
และคณุบปุผา ซึง่เป็นครภูมูปัิญญา และมี
ผู ้ใหญ่บ้านที่เป็นแกนหลักเรื่องนี้ วัตถุ-
ประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
ผลติภณัฑ์  1 ครอบครวั 1 ผลติภณัฑ์ ดงั
นั้นจึงมีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ท�าให้เด็กได้
เรียนรู้และฝึกฝนอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เรื่องจักสานกระติ๊บใส่ข้าวเหนียวจากต้น
คล้า การทอเสื่อ และการทอผ้าเป็นการ
เรียนรู้แบบครบวงจรการผลิตจากคนเฒ่า
คนแก่ในชุมชน โดยมีการเชิญครูภูมิ-
ปัญญาท้องถิ่นมาสอนในโรงเรียน เพื่อให้
เด็กท�าเองได้ สามารถสร้างรายได้ให้กับ

ตนเอง ใช ้เวลาว ่างให้เป ็นประโยชน์  
และสร้างความอบอุน่ในครอบครวัจากการ
ท�างานร่วมกนั

วธิกีารในการพฒันาหลกัสตูรท้อง-
ถิ่นเรื่องการจักสานกระติ๊บข้าวเหนียวจาก
ต้นคล้าและการทอเสื่อ คณะครูโรงเรียน
บ้านจับไม้ได้จัดท�าคู่มือการจักสาน โดย
อาจารย์พิสมัยเป็นผู้มีบทบาทหลักในการ
ท�าคูม่อื โดยมกีารสมัภาษณ์จากคณุทองใบ 
ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญา โดยศึกษาแนวทาง
การจัดท�าคู ่มือจากโรงเรียนบ้านหนอง
พันทา อ�าเภอโซ่พิสัย เป็นโรงเรียนที่สอน
เรื่องการจักสานท�าเรื่องหัตถกรรมในครัว
เรือน เป็น OTOP ของชุมชน และเป็น
หลกัสตูรท้องถิน่ทีใ่ช้จรงิในโรงเรยีน ในช่วง
แรกของการสร้างกระบวนการเรียนรู ้
หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการจักสานกระติ๊บ
ข้าวเหนียวจากต้นคล้านั้นได้มีการเชิญครู
ภูมิป ัญญามาสอนในโรงเรียน ใช ้งบ
ประมาณจากส�านักงานเขตพื้นที่จ่ายค่า
วทิยากรท้องถิน่ และให้วทิยากรจากพืน้ที่
อื่นมาช ่วยสอนในวันอังคาร และวัน
พฤหสับด ีเวลา 15.00 -16.00 น. เมือ่มกีาร
ด�าเนนิการไประยะหนึง่จงึได้มกีารประชมุ
สรุปร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียน  
จะไม่ใช้งบจากส�านักงานพื้นที่เขตในการ
จ้างวทิยากร ก่อให้เกดิวทิยากรจติอาสาขึน้ 
เรียกว่ากลุ ่มจิตอาสาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นครูภูมิปัญญากลุ ่มทอเสื่อและกลุ ่ม
จกัสาน ช่วงนัน้ได้รบังบประมาณจากพืน้ที่
เขตการศึกษา โรงเรียนมีการต่อยอดจาก
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ส่งผลให้
เกิดจิตเหล่าอาสาที่จะมาสอนเรื่องการ
จกัสานประมาณ 10 กว่าคน และกลุม่ทอ
เสื่ออีก 10 กว่าคน ซึ่งทั้งหมดมีเวลาและ
สามารถมาสอนนักเรียนที่โรงเรียนได้ จึง
เปิดเวทเีพือ่ทบทวนระบบการเรยีนการสอน
โดยให้ความสะดวกแก่ครูภูมิปัญญา รวม
ถงึมกีารจดัการสอนโดยให้นกัเรยีนไปเรยีน
ในชมุชน มเีดก็ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่4-6 เข้าร่วมกจิกรรม เดก็สามารถเลอืก
ตามความสมัครใจว่าต้องการจะเรียนทอ
เสื่อ หรือจะเรียนจักสาน ใช้ศาลากลาง
บ้านเป็นห้องเรยีน ผลทีเ่กดิขึน้จากการสอน 

เดก็สามารถจกัสานได้ประมาณร้อยละ 80 
และพบว่าวัตถุดิบที่ใช้ในจักสานไม่พอ
เพียง ต้นคล้าที่ใช้เพื่อสานกระติ๊บยังต้อง
ซือ้จากนอกชมุชน รวมทัง้ยงัต้องใช้ต้นลาน
มาเป็นวสัดดุ้วย จงึมกีารให้ความรูแ้ละส่ง
เสริมการปลูกต้นคล้า และต้นกก เพื่อใช้
เป็นวตัถดุบิในการผลติภายในชมุชน 

สิง่ทีเ่กดิขึน้จากการจดัท�าหลกัสตูร
ท ้องถิ่น นอกจากการมีกระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับลูกหลาน
ในชุมชนให้เป็นผู้สืบทอดความรู้รุ่นต่อไป 
แล้วเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และรายได้เลี้ยงครอบครัวใน
อนาคต สิ่งส�าคัญที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู ้ ของนัก เรียนคือ ในการสอน  
การสร้างกระบวนเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ
รวมถึงเรื่องของ ความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตย์ และความพอเพียง ความรับผิด
ชอบคือ ให้เด็กปลูกต้นกกและต้นคล้าใน
โรงเรียน มอบหน้าที่ให้เด็กช่วยกันดูแล 
นักเรียนได้เล่าว่า กิจกรรมนี้สอนให้เกิด
ความรบัผดิชอบ เชือ่มโยงไปสูร่ะเบยีบวนิยั
เรื่องการวางรองเท้า การท�าความสะอาด
หน้าห้องตนเอง ฝึกปฏบิตัโิดยการแบ่งกลุม่
นักเรียนออกเป็น 5 กลุ่มหมู่บ้าน ได้แก่ 
หมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีง หมูบ้่านกตญัญู
รู ้คุณ หมู่บ้านคุณธรรมน�าสุข หมู ่บ้าน
กัลยาณมิตร และหมู่บ้านจิตอาสา แบ่ง

คละเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 มีพ่อครู แม่ครูเป็นที่ปรึกษา 
เปน็การแบ่งกลุ่มเพือ่สอดแทรกเรื่องความ
ซือ่สตัย์ลงมาทีต่วัเดก็ ถ้าเดก็ไม่ท�างานคอื
ไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
ผลจากการท�ากิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้
โรงเรียนผ ่านการประเมิน ยกระดับ
โรงเรยีนเป็นโรงเรยีนต้นแบบความพอเพยีง
และโรงเรียนต้นแบบจิตอาสาของสพฐ. 
โดยการประเมนิของสพฐ. นัน้เน้นเรือ่งของ
จติอาสา การมส่ีวนร่วมกบัชมุชนโรงเรยีน
มีส่วนร่วมอย่างไรในสิ่งต่างๆ เหล่านี้  
และพฤติกรรมเด็กเปลี่ยนไปจริงหรือไม่ 
โครงการนี้โรงเรียนบ้านจับไม้อาสาเป็น
โรงเรียนน�าร่องเรื่องจิตอาสา ซึ่งถูกเสนอ
โดยส�านักงานพื้นที่เขต ส่งผลให้มีการ
ขยายความรู ้มคีนมาศกึษาดงูาน เริม่จาก
ภายในพื้นที่ เขตการศึกษาหนองคาย  
ต่อด้วยทีอ่ดุรธาน ีขอนแก่น และมหาสาร-
คาม ทัง้หมดเป็นพืน้ทีเ่ขตทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกบั
โรงเรียนบ้านจับไม้ จนท้ายที่สุดทางสพฐ. 
ได้มีโครงการให้โรงเรียนทั้ง 4 ภูมิภาคมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อขยายผลการท�า
กิจกรรมสร้างจิตอาสาที่มีการเชื่อมโยงกับ
ชมุชนอย่างเป็นรปูธรรม 

ในช่วงเดียวกันนี้เองครูโรงเรียน
บ้านจบัไม้ได้มโีอกาสเข้าค่ายตามหลกัสตูร
ของ สพฐ. ท�าให้เกดิการเชือ่มโยงเครอืข่าย

ระหว่างนักเรียนโรงเรียนบ้านจับไม้และ
โรงเรียนเครือข่าย 4 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรยีนค�าโคนสว่าง โรงเรยีนบ้านหนองยาง 
โรงเรยีนบ้านหนองววัชมุ และโรงเรยีนรสรนิ 
เพื่อร ่วมกันพัฒนากิจกรรมธรรมมนูญ
ครอบครัว เป็นการสร้างระบบการดูแล 
ช่วยเหลอืเดก็ในชมุชนโดยการพฒันาผูน้�า
ครอบครัว สร้างผู้น�าครอบครัวเข้มแข็ง 
เน้นครอบครวัละ 1 คน มาอบรมให้ความรู้
เรือ่งหน้าทีข่องผูน้�าครอบครวั หน้าทีเ่ดก็ มี
ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนใกล้
เคียงมาเป ็นวิทยากร สิ่งที่ เกิดขึ้นคือ 
ได้ครอบครัวต้นแบบและได้มีการเผยแพร่
ผลการท�ากิจกรรมผ่านสารคดีสั้น 3 นาที 
โดยการสนับสนุนจากศูนย ์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) และจากการเชื่อมโยง
เครือข่ายระหว่างโรงเรียนท�าให้เกิดการ
เรียนรู้และการขยายกิจกรรมของโรงเรียน
ในเครอืข่าย ตวัอย่างเช่น   โรงเรยีนค�าโคน
สว่าง โรงเรียนหนองยาง โรงเรียนบ้าน
หนองววัชมุ  มกีารท�ากจิกรรมส่งเสรมิเรือ่ง
การจกัสานในโรงเรยีน โรงเรยีนรสรนิมกีาร
ท�ากจิกรรม ส่งเสรมิเรือ่งการท�าไม้กวาด 

จากเชื่อมโยงเครือข่ายโรงเรียน
รู.้......สูก่ารพฒันาศนูย์เรยีนรูเ้ชงิ
คณุธรรม 

ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนบ้านบ้าน 
จบัไม้ได้ส่งตวัแทนไปอบรมทีโ่รงเรยีนผูน้�า
เพือ่ท�าความเข้าใจเรือ่งแหล่งเรยีนรูร่้วมกบั
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) แล้วน�า
กลับมาทบทวนตนเองว่าการด�าเนินงาน
ของโรงเรยีนบ้านจบัไม้มอีงค์ประกอบอะไร
บ ้างที่สามารถเป ็นฐานการเรียนรู ้ ได ้  
โดยมีกระบวนการท�าความเข้าใจเรื่อง
แหล่งเรยีนรู ้วเิคราะห์ตนเอง นัน้จะท�าให้
กิจกรรมมีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม  
โดยค้นหาตัวตนที่เป็นวิถีชีวิตว่าคืออะไร 
ซึ่งทางโรงเรียนได้พบว่าเป็นเรื่องของ 
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วน
ร่วมของคนในชมุชน เรือ่งของการจกัสาน
และการทอเสื่อซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างจติอาสาสูว่ถิพีอเพยีงได้
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 โรงเรยีนบ้าน
จับไม ้ได ้มีการจัดท�าโครงการพัฒนา
ศกัยภาพศนูย์การเรยีนรู ้ตามองค์ประกอบ
ของแหล่งเรยีนรู ้8 ข้อ คอื ต้องมสีถานที่  
มีองค์ความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ 
ต้องมผีูด้แูลศนูย์ มคีรภูมูปัิญญา มผีูท้ีจ่ะ
มาเรยีนรู ้มคีนมาศกึษาดงูาน มเีครอืข่าย  
ความดีความงามที่เกิดขึ้น และมีการเผย
แพร่ผลงานระดับอ�าเภอเป็นตัวแทนของ
เขต ในเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงทางโรงเรยีน
บ้านจับได้รับหน้าที่ไม้เป็นศูนย์การอบรม
โครงงานคณุธรรม โดยครพูสิมยั ได้รบังบ
ประมาณจากสพฐ. โดยบุคลากรของทาง
โรงเรยีนบ้านจบัไม้นัน้ เป็นวทิยากรอบรม
ครูเรื่องการท�าจิตอาสาที่ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม ซึ่งจะต้องไปเป็นวิทยากรปีละ
ประมาณ 10 ครั้ง และยังเป็นทีมที่ไปให้
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสพม.
อกีด้วย 

ป ี  พ.ศ.2555 มีการขยายท�า
โครงการพฒันาศนูย์การเรยีนรูเ้ครอืข่ายไป
ยงัโรงเรยีนบ้านหนองยางและโรงเรยีนบ้าน
หนองววัชมุ โดยการชกัชวนมาท�ากจิกรรม
ร่วมกัน ทางโรงเรียนลูกข่ายจึงมีการไป
หารือกับชุมชนว่าจะท�ากิจกรรมคล้ายกับ
โรงเรียนบ้านจับไม้หรือไม่เมื่อทาง ชุมชน
เห็นด้วยจึงเริ่มด�าเนินการคู่กัน ตอนนั้น
โรงเรียนบ้านจับไม้ซึ่งเป็นแม่ข่ายได้ช่วย
สนับสนุนงบประมาณเพื่อให ้ เกิดการ
ท�างานโรงเรียนละ 27,400 บาท โดยงบ
ประมาณที่สนับสนุนให้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ซื้อ
เครื่องมือที่จะมาใช้ในการท�ากิจกรรมทอ
เสือ่ สานกระติบ๊

โรงเรียนบ ้านหนองวัวชุม ท�า
กิจกรรมเดียวกันเป็นการพัฒนาโรงเรียน
เครือข ่ายโดยใช้หลักสูตรเดียวกันกับ
โรงเรียนบ้านจับไม้ในการปลูกต้นกก  
ต้นคล้า เพื่อเป็นการเรียนรู้ในการทอเสื่อ
และจักสาน มีครูภูมิปัญญาในชุมชนมา
ช่วยสอนการทอเสื่อ ซึ่งครูภูมิปัญญานั้น
เป็นทนุเดมิทีม่ใีนพืน้ทีอ่ยูแ่ล้ว กระบวนการ
คอืให้ครภูมูปัิญญาได้มาแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับครูภูมิป ัญญาที่โรงเรียนบ้านจับไม้  

ซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองวัวชุมมีอยู ่
ประมาณ 30 คน เข้าร่วมกันจัดเวรรับผิด
ชอบ ท�าหน้าที่เป็นครูภูมิปัญญาจิตอาสา
ถ่ายทอดความรู ้ด้านการจักสานให้กับ
นกัเรยีนในโรงเรยีน ท�าให้นกัเรยีนเกดิการ
เรียนรู ้คุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่า
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณธรรม
ด้านความรบัผดิชอบ ความมรีะเบยีบวนิยั 
ให้กบันกัเรยีนในโรงเรยีน 

โรงเรียนบ้านหนองยาง กิจกรรม
ประจ�าวนัทีม่กีารท�าอยูแ่ล้ว ได้แก่ การท�า 
ความสะอาดเขตรับผิดชอบ การท�าการ
เกษตรในโรงเรยีน ปลกูผกัเลีย้งไก่พืน้เมอืง 
แต่ยังไม่ได้ร ่วมโครงการกับโครงการ
คุณธรรม เมื่อได้มีโอกาสเข้าร่วมอีกทั้งใน
ชุมชนบ้านหนองยางมีทุนด้านการทอเสื่อ
กกอยู่แล้ว จึงมีกลุ่มแม่บ้านเป็นวิทยากร
ประมาณ 30 คน เริม่โดยการปลกูต้นคล้า
ในโรงเรยีน และแบ่งให้เดก็ดแูลแปลงของ
ตนเอง พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยให้ครู
ภูมิปัญญาในชุมชนมาเป็นผู ้ที่ท�าหน้าที่
ถ่ายทอดความรู ้ ความภมูใิจหนึง่ของบ้าน
หนองยางคอื สามารถดงึครภูมูปัิญญาเข้า
มาช่วยงานได้โดยไม่มค่ีาจ้างไม่มค่ีาตอบแทน 
บางคนไม่มบีตุรหลานกม็าช่วย การเริม่ต้น
สร้างการเรียนรู้คือ การสร้างเสริมให้เด็ก
นักเรียน และครูภูมิปัญญาชุมชนมาเข้า
ค่ายเพือ่เรยีนรูร่้วมกนัจากโรงเรยีนบ้านจบั
ไม้ เพือ่น�าเอาความรูไ้ปประยกุต์ใช้ 

โครงการปี 2556 จะต้องยกระดับ
โดยเปิดห้องเรยีนในชมุชน จดักลุม่นกัเรยีน
ไปเรียนกับครูภูมิปัญญาที่บ้าน พอเรียน
แล้วได้จัดให้มีกิจกรรมต่อยอด โดยให้
นกัเรยีนได้เรยีนกบัครภูมูปัิญญาคนเดมิไป
จนกระทัง่จบหลกัสตูร หลงัจากนัน้ให้เดก็
มีการประกวดแข่งขัน เพื่อฝึกเด็กให้เกิด
ความรับผิดชอบและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และในระหว ่ างนั้ น ครู 
ภมูปัิญญาได้มานัง่ในเวทแีละคยุกนัเพือ่หา
แนวทางการพัฒนาการเรียนด ้วยกัน  
ครภูมูปัิญญาจะเป็นผูป้ระเมนิเดก็ โรงเรยีน
สร้างเครื่องมือให้ครูประจ�าชั้นไปประเมิน
ผล และได้ผลพลอยได้คอื ครกูบัผูป้กครอง
ได้รู้จักกันมากขึ้น อีกทั้งยังได้มีการจัดให้

ครูภูมิปัญญาเปิดเวลาสอนในเวลาที่ไม่ 
ตรงกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือก
เรยีนได้เพิม่ขึน้ 

เบื้ องหลังความส�า เร็จต ้นแบบ
คณุธรรม

โรงเรียนบ้านจับไม้มีการด�าเนิน
งานในเส้นทางสายคุณธรรมมาอย่างต่อ
เนือ่งจนกระทัง่มกีารจดัตัง้ ศนูย์การเรยีนรู้
เชงิคณุธรรมโรงเรยีนบ้านจบัไม้ ภายใน
ศูนย์มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ เป ็นการ
บรหิารจดัการด้วยโครงสร้างทีจ่ดัการร่วมกนั 
โดยมีส ่วนผสมของคณะกรรมการอัน 
ประกอบด้วย คณะที่ปรึกษา ได ้แก ่  
ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  
ผูอ้�านวยการหรอืรองผูอ้�านวยการส�านกังาน
พื้ นที่ เ ขตการศึ กษา ศึ กษานิ เทศก ์  
นายอ�าเภอเฝ้าไร่และเทศมนตรตี�าบลเฝ้าไร่ 
และคณะกรรมการบริหารศูนย ์ได ้แก ่ 
ผอ.โรงเรยีนบ้านจบัไม้  ครโูรงเรยีนบ้านจบั
ไม้ทกุคน ครภูมูปัิญญา ด้านการจกัสาน/
ทอเสือ่ และคณะกรรมการสถานศกึษา

ปัจจัยความส�าเร็จ ที่เป็นทุนเดิม 
ก่อนที่จะด�าเนินการจนมาถึงทุกวันนี้คือ 
ชุมชนที่เข้มแข็ง มีความเสียสละ มีจิต
อาสา เด็กนักเรียนที่ดี ทุนครูภูมิปัญญา  
แต่สิง่ทีย่งัขาดอยูก่ค็อื วตัถดุบิหากมองใน
แง่ของการค้า แต่ในส่วนของการเรียนรู้ 
ถอืว่าไม่ขาดแคลน และถงึแม้งบประมาณ
ในการท�างานยังขาดอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีทุน
จากแหล่งทนุอืน่ เช่น SML อย่างไรกต็าม
แม้วิถีชีวิตของชาวบ้านในปัจจุบันจะ
เปลี่ยนไป เริ่มมีการปลูกพืชเศรษฐกิจตัว
ใหม่คือยางพารา แต่ทางชุมชนก็ยังไม่ทิ้ง
วิถีชีวิตเดิมที่มีการทอเสื่อสานกระติ๊บ 
เนื่องจากยังมีการสั่งซื้อกระติ๊บข้าวเหนียว
จากบ้านจบัไม้ 

ผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม

ผู้อ�านวยการส�านักงานพื้นที่เขตการศึกษา / 
รองผู้อ�านวยการส�านักงานพื้นที่เขตการศึกษา  

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบด้านคุณธรรม

นายอ�าเภอเฝ้าไร่

นายกเทศมนตรีต�าบลเฝ้าไร่

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านจับไม้ นายไกรสร  พิมพ์ประชา

ครูโรงเรียนบ้านจับไม้ทุกคน

ครูภูมิปัญญาด้านการจักสาน
นายเคน  ทารถม, นายสายทอง  พิมพันธ์
นางสร้อยสอางค์  พิมพ์พันธ์, นางเย็น  ทารถ
นายพรม  ปักภัย, นางทองใบ  พิมพ์พันธ์

ครูภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อ
นายชาตรี  พิมพันธ์, นายมงคลเกียรติ  พิมพันธ์
นางบัวลา  ชนชนะกุล, นางรักษิณา  บุญอินทร์
นางรัศมี  พิมพันธ์, นางสหวี  ดีสัมพันธ์
นางสมเพียร  ประสมพืช

คณะกรรมการสถานศึกษา
นายบัญชา  ชนชนะกุล
นายเคน  ทารถ
นายสรเพชร  พิมพ์พันธ์
นายเบิด  พิมพันธ์

ผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ผู้อ�านวยการส�านักงานพื้นที่เขตการศึกษา   / 
รองผู้อ�านวยการส�านักงานพื้นที่เขตการศึกษา  

ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบด้านคุณธรรม

นายอ�าเภอเฝ้าไร่

นายกเทศมนตรีต�าบลเฝ้าไร่

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านจับไม้ นายไกรสร  พิมพ์ประชา

ครูโรงเรียนบ้านจับไม้ทุกคน

ครูภูมิปัญญาด้านการจักสาน
นายเคน  ทารถม, นายสายทอง  พิมพันธ์
นางสร้อยสอางค์  พิมพ์พันธ์, นางเย็น  ทารถ
นายพรม  ปักภัย, นางทองใบ  พิมพ์พันธ์

ครูภูมิปัญญาด้านการทอเสื่อ
นายชาตรี  พิมพันธ์, นายมงคลเกียรติ  พิมพันธ์
นางบัวลา  ชนชนะกุล, นางรักษิณา  บุญอินทร์
นางรัศมี  พิมพันธ์, นางสหวี  ดีสัมพันธ์
นางสมเพียร  ประสมพืช

คณะกรรมการสถานศึกษา
นายบัญชา  ชนชนะกุล
นายเคน  ทารถ
นายสรเพชร  พิมพ์พันธ์
นายเบิด  พิมพันธ์

โครงสร้างศูนย์การเรียนรู้เชิงคุณธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้

คณะที่ปรึกษา

ชุดเดิม

ชุดเดิม

ชุดใหม่

ชุดใหม่

คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้

สนับสนุนด้วยนโยบายสร้างสายใย
กบัภาคี

• โครงการน�้าใสดุจน�้าพระทัย 
พระราชินี : เป็นโครงการที่จัดการด้าน 
สิง่แวดล้อมล�าห้วยค�ามดิ สายน�า้หลกัของ
บ้านจับไม้และดูแลรักษาความสะอาด
หนองฝาบาท พื้นที่สาธารณะที่ได้รับงบ
ประมาณจากสพฐ.

•  โครงการโรงเรยีนวถิพีทุธเน้นจติ
อาสา : เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณ
จากสพฐ. น�ากระบวนการบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคคลให้มีความตระหนัก
ร่วมที่จะสร้างคุณลักษณะความเสียสละ  
มจีติอาสาให้เกดิขึน้ในโรงเรยีนและชมุชน  

• โครงการพัฒนาคุณธรรมส�านึก
ความเป็นไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอย่าง
ยั่งยืน : เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณ
จากสพฐ. มกีจิกรรมหลกั 3 กจิกรรม คอื 
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสร้างจิตอาสา
ชมุชน กจิกรรมโครงงานคณุธรรมส�านกึดี 

และกจิกรรมค่ายพระ คร ู ดแูลช่วยเหลอื
เดก็นกัเรยีน

• โครงการโรงเรียนแบบอย่าง
สถานศึกษาพอเพียง : เป็นโรงเรียนที่ขับ
เคลื่อนคุณธรรมผ่านกิจกรรมด้วยหลักคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2  
เงือ่นไข 4 มติ ิ: ของทางหน่วยงานส�านกั
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร

ก้าวต่อไปสร้างเครอืข่ายคณุธรรม
การท�างานของโรงเรียนบ้านจับไม้

มีความต่อเนื่องยาวนาน ลองผิดลองถูก
เรื่อยมา แต่ไม่ได้โดดเดี่ยว เพราะมีทั้ง
ชุมชน นักเรียน ครู ภาคีเครือข่ายต่างๆ 
ที่พร้อมจะก้าวและพัฒนาไปด้วยกัน เปิด
เป็นต้นแบบเพื่อให้พื้นที่อื่นๆ ได้สามารถ
เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มด้วยกัน
ได้ อีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายคุณธรรม
ความดไีปยงัโรงเรยีนอืน่ๆ เพือ่ให้เกดิการ
ขยายผลการเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม

ในโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
หนองววัชมุ โรงเรยีนบ้านหนองยาง  และมี
การจัดท�าโครงการพัฒนาขยายผลศูนย์
การเรียนรู้เชิงคุณธรรมบ้านจับไม้ โดยมี
วัตถุประสงค ์ เพื่ อพัฒนาการด�า เนิน
โรงเรียนเครือข่ายในด้านองค์ความรู ้ 
แนวทางในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานและมี
คณุภาพ โดยมกีระบวนการคอืการพฒันา
หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ให้กับเด็กนักเรียนเป็นหลักสูตรรายวิชา
เพิ่มเติม รวมถึงจัดหลักสูตรการจักสาน
และการทอเสือ่ เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามวิถีโรงเรียน
และวิถีชุมชน นอกจานนี้การจัดเวทีแลก
เปลีย่นเรยีนรู ้การถอดองค์ความรูร่้วมกนั
ระหว่างโรงเรยีนในเครอืข่าย โดยมกีารท�า
กจิกรรมเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายดงักล่าว จงึ
มกีารพฒันาศกัยภาพคร ูผูน้�าชมุชน และ
นักเรียนแกนน�าเพื่อร่วมกันออกแบบกิจ- 
กรรม และการตดิตามเยีย่มเยอืนโรงเรยีน
ในเครอืข่าย จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดย
การเปิดบ้านคนด ีแลกเปลีย่นเรยีนรูค้นเก่ง 
คนกล้า เพื่อเป็นการน�าเสนอองค์ความรู้
และการให้ก�าลังใจแก่ผู้ที่สร้างคุณธรรม
และความด ี“ซือ่สตัย์ รบัผดิชอบ มวีถิกีาร
ด�าเนนิชวีติอย่างพอเพยีง”
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