เสริมสร้างคุณธรรมพืน้ ฐาน

กระบวนการ
ถอดรองเท้า
วางรองเท้า

ความ
รับผิดชอบ
ออมเงิน

ขยัน

เข้าแถวรับประทาน
อาหาร

มีวินัย

ประหยัด

ท�ำความสะอาด
ห้องเรียน/โรงเรียน

อดทน

เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ
• การบู ร ณาการกั บ การ
เรียนการสอน
• สร้างทีมแบ่งบทบาทหน้าที่
• ติดตามความก้าวหน้า
• แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที
• บริหารจัดการโปร่งใส
• ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น และภาคี
พัฒนาอื่นๆ
• การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ
ศูนย์คุณธรรม
• ขยายเครื อ ข่ า ยโรงเรี ย น
คุณธรรม

สร้างครอบครัว
อบอุ่น

รูปภาพแสดงการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน “กระบวนการสร้างคุณธรรมพื้นฐานและปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ”

การถอดบทเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรูเ้ ชิงคุณธรรม
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำ� รุง อ�ำเภอเมือง จ.ตรัง
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ำรุงเป็น
โรงเรียนเล็กๆ ที่มีอายุเก่าแก่นานกว่า
50 ปี แต่ละปีหล่อหลอมชีวิตน้อยๆ กว่า
150 คน และในช่วง 6 ปีทผี่ า่ นมามีการขับ
เคลื่อนสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับ
ศูนย์คณุ ธรรม (องค์การมหาชน) เพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
“ก้าวทันเทคโนโลยี มีคณุ ธรรม จริยธรรม
อนุ รั ก ษ์ ค วามเป็ น ไทย และพั ฒ นาสิ่ ง
แวดล้อม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด�ำรง
ตนอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข” การเสริมสร้างคุณธรรมของโรงเรียนต้นบากราษฎร์
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บ�ำรุงมีจังหวะก้าวของการเริ่มต้นจากการ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น ความมีวินัย จากการ
ท� ำ กิ จ กรรมการถอดและวางรองเท้ า
การเข้าแถว การท�ำความสะอาดโรงเรียน
หลักในการด�ำเนินงานคือ วินยั ทีท่ ำ�
ด้วยใจคือวินยั ทีถ่ าวรและยัง่ ยืน ในจังหวะ
ก้าวต่อๆ มา ของการปลูกฝังคุณธรรมคือ
การเรี ย นรู ้ จ ากการลงมื อ ปฏิ บั ติ อาทิ
การเรียนรูค้ ณุ ธรรมในการด�ำเนินชีวติ ขยัน
ประหยัด อดทน มีวินัย จากการลงมือ
ปฏิ บั ติ ต ามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง

ลดค่าใช้จา่ ย การเรียนรูค้ ณุ ธรรมด้านการ
การออมเงิน การท�ำปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ
การเรียนรูค้ ณุ ธรรมจากการสร้างครอบครัว
อบอุ่น จนกระทั่งท�ำให้โรงเรียนต้นบาก
ราษฎร์บ�ำรุงสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านการ
สร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบให้กับ
นักเรียน โดยมีการเชื่อมโยงบูรณาการกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้าง
ครอบครัวอบอุน่ ดังสรุปภาพรวมดังนี้

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ำรุง
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำ� รุง ตัง้ อยู่
หมู ่ 7 ต� ำ บลนาพละ อ� ำ เภอเมื อ งตรั ง
จังหวัดตรัง เดิมชื่อโรงเรียนบ้านต้นบาก
เป็นโรงเรียนที่ตั้งมานานนับครึ่งศตวรรษ
สร้างครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2503 เริม่ จากโรง
เรียนเล็กๆ เปิดสอนนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 และชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 มี
นักเรียน 61 คน ครู 2 คน ต่อมาในปีมกี าร
ก่อสร้างอาคารเรียนเพิม่ เติม ในช่วงปี พ.ศ.
2525 มีการขยายพืน้ ทีข่ องโรงเรียนเพิม่ ขึน้
โดยชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันซื้อที่ดิน
บริจาคให้โรงเรียน จ�ำนวน 2 ไร่ 3 งาน 33
ตารางวา จากนั้นโรงเรียน ก็เริ่มขยาย
มีการสร้างอาคารเรียนเพิ่ม สร้างสนาม
ฟุตบอล และสนามวอลเลย์บอลในบริเวณ
โรงเรียน ในพ.ศ. 2534 ได้รบั งบประมาณ

พัฒนาจังหวัด สร้างอาคารเรียน จ�ำนวน 4
ห้องเรียน ชัน้ ล่างใช้สำ� หรับเป็นห้องประชุม
นั บ ตั้ ง แต่ ก ่ อ ตั้ ง โรงเรี ย นมามี ผู ้ บ ริ ห าร
โรงเรียนมาแล้ว 8 คน ปัจจุบันเปิดสอน
นักเรียนชัน้ อนุบาล 1 - ชัน้ ประถมปีที่ 6 มี
ครูผสู้ อนรวมทัง้ สิน้ 14 คน มีนกั เรียนในปี
การศึกษา 2555 จ�ำนวน 149 คน เป็นผูช้ าย
73 คน หญิง 76 คน มีวสิ ยั ทัศน์ของ
โรงเรียน คือ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคณุ ธรรม
จริยธรรม อนุรกั ษ์ความเป็นไทย และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด�ำรงตนอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข ดังนัน้
ในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนต้นบากราษฎร์
บ�ำรุงจึงมีการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมาย อาทิ โรงเรียนวิถพี ทุ ธ และ
การท�ำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ อบต. วัด
ชุมชน มาอย่างต่อเนือ่ ง

นอกจากนี้ ยั ง มี น ายทวี ศั ก ดิ์
สงชู นายกอบต.นาพละ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ ได้เข้ามามีสว่ นร่วมช่วยเหลือ
โรงเรียนศึกษาต้นบากราษฎร์บ�ำรุง ส่วน
ใหญ่จะเป็นการใช้สถานที่ของโรงเรียนจัด
กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น กิ จ กรรมวั น เด็ ก
ก็จะมีกจิ กรรมต่างๆ เป็นซุม้ อาหาร มีเวที
ร�ำวง เป็นงานทีร่ วมคนในชุมชนทัง้ เด็กและ
ผูป้ กครองให้มารวมกันทีโ่ รงเรียน เป็นการ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า งบ้ า น
โรงเรี ย น และท้ อ งถิ่ น นอกจากนี้ ยั ง มี
กิจกรรมอืน่ ๆ อีก เช่น กิจกรรมการรณรงค์
เรือ่ งไข้เลือดออกเป็นต้น
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เครือข่ายกิจกรรม : ต้นทางสู่การ
เสริมสร้างคุณธรรมความมีวินัย
และรับผิดชอบในโรงเรียน พลิกมุม
มองเกี่ยวกับวินัย จากกฎระเบียบ
บังคับให้ท�ำมาสู่วินัยที่ท�ำด้วยใจคือ
วินัยที่ถาวรและยั่งยืน
พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
คณะศึกษาศาสตร์ ได้ประสานความร่วมมือ
กับกับศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม ส�ำนักงานบริหารและพัฒนา
องค์ ค วามรู ้ (องค์ ก ารมหาชน) จั ด ท�ำ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำองค์กร
เครือข่ายคุณธรรมด้านจิตอาสา ซึ่งมีการ
ก�ำหนดพื้นที่น�ำร่องในการจัดท�ำโครงการ
ครอบคลุมพืน้ ที่ 4 ภาค ประกอบด้วย ภาค
เหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้ และภาคตะวันออก โรงเรียนต้น
บากราษฎร์บ�ำรุง น�ำโดยอาจารย์สุรพล
มุสกิ พันธ์ เป็นโรงเรียนทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
ให้เป็นพืน้ ทีน่ ำ� ร่องจากภาคใต้ เนือ่ งมาจาก
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โครงการเพชรในตมทีโ่ รงเรียนบ้านเขาหลัก
จังหวัดตรัง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้า
มาท�ำกิจกรรมกับโรงเรียนบ้านเขาหลัก
หลังจากที่ อาจารย์สรุ พล มุสกิ พันธ์ ย้าย
มาเป็นผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนต้นบากราษฎร์
บ� ำ รุ ง ก็ ไ ด้ มี ก ารการประสานงานใน
โครงการ ท�ำให้โรงเรียนต้นบากราษฎร์
บ� ำ รุ ง มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นา
ศักยภาพแกนน�ำเครือข่ายองค์กรชุมชน
ด้านจิตอาสา
อาจารย์ลัดดาวัลย์ พรศิริวงศ์

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ� ำรุง กล่าวถึง
สาเหตุทอี่ าจารย์สมปองเลือกโรงเรียนนีใ้ น
การท�ำโครงการเนื่องจากผู้น�ำเป็นหลัก
ถ้าผูน้ �ำโรงเรียนยินดีรว่ มโครงการ ก็ถอื ว่า
สามารถไปได้ ตอนนั้นอาจารย์สมปองได้
น�ำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปท�ำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเขา
หลัก หลังจากนัน้ ท่านก็หาโรงเรียนทีจ่ ะเข้า
ศูนย์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
กลุ่มเยาวชน ท่านจึงมาเลือกโรงเรียนเรา

อีกทัง้ โรงเรียนของเราก็ได้รบั การสนับสนุน
ด้ า นต่ า งๆ จากชุ ม ชนด้ ว ย เนื่ อ งจาก
กิจกรรมบางกิจกรรมชุมชนก็มาใช้พื้นที่
โรงเรียนในการท�ำกิจกรรม เช่น นายก
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลนาพละ
ซึง่ ให้การสนับสนุนตลอดมาในขณะทีด่ ำ� รง
ต�ำแหน่ง ซึ่งกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่
การพานักเรียนไปปลูกต้นไม้ การเก็บขยะ
ในชุมชน การรณรงค์ปอ้ งกันการเกิดโรคไข้
เลือดออก
จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ท�ำให้อาจารย์สุรพล ได้รับคัดเลือกให้ไป
ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ประเทศ
ไต้หวัน การไปศึกษาดูงานในครั้งนั้นถือ
เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายความคิดเรื่อง
ของการสร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบ การมี
ระเบียบวินยั การตรงต่อเวลา ในระหว่างที่
ศึกษาดูงานท�ำให้เกิดค�ำถามว่า มูลนิธพิ ทุ ธ
ฉือจี้ ฝึกคนในเรือ่ งเหล่านีอ้ ย่างไร แต่เมือ่
ได้เข้าไปศึกษาดูงานในสถานทีต่ า่ งๆ แล้ว
ท�ำให้ค้นพบด้วยตนเองระหว่างที่ศึกษาดู
งาน ต้องถอดรองเท้าใส่ถงุ ผ้า และเดินถือ
ไปยังทีต่ า่ งๆ จึงคิดได้วา่ นีค่ อื วิธกี ารหนึง่ ที่
จะฝึกให้คนเกิดความรับผิดชอบ อย่างน้อย
ก็ ต ่ อ ตนเอง ที่ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
รองเท้าของตนเอง
ดั ง นั้ น เมื่ อ กลั บ มาถึ ง เมื อ งไทย
ศูนย์คณุ ธรรม (องค์การมหาชน) ได้มกี าร
จั ด ประชุ ม เพื่ อ สรุ ป ผลการศึ ก ษาดู ง าน
อาจารย์สรุ พล มุสกิ พันธ์ จึงน�ำเอาแนวคิด
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง
ระเบี ย บวิ นั ย และความรั บ ผิ ด ชอบใน
โรงเรียนของตนเอง หลังจากทีป่ ระชุมสรุป
งานกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
อาจารย์สุรพล มุสิกพันธ์จึง ได้มีการจัด
ประชุมกับบุคลากรครู ในโรงเรียนเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว ประสบการณ์
ข้อคิดจากการศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้
ท�ำให้คณาจารย์มีมติร่วมกันว่าจะสร้าง
คุณธรรมพืน้ ฐานเกีย่ วกับเรือ่ งความรับผิดชอบ
โดยใช้การถอดรองเท้าและการวางรองเท้า
เป็นเครือ่ งเมือ่ ในการสร้างคุณธรรมดังกล่าว
มีการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนในการ
ถอดรองเท้าและวางรองเท้าในโรงเรียน

จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
พบข้อแตกต่างระหว่างนักเรียนไทยและ
นั ก เรี ย นไต้ ห วั น คื อ ที่ ไ ต้ ห วั น จะถอด
รองเท้าแล้ววางรองเท้าให้ทางส้นเท้าติดกับ
ผนัง แต่นักเรียนไทยจะถอดรองเท้าและ
เดิ น เข้ า ห้ อ งวางระเกะระกะ อี ก ทั้ ง ยั ง
เหยียบรองเท้าของเพื่อน ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ทางโรงเรียนจึงปรับพฤติกรรม
นักเรียน คือ เมือ่ นักเรียนถอดรองเท้าแล้ว
การหยิบรองเท้าวางจะต้องให้ส้นรองเท้า
หันเข้าหาผนังและวางให้เป็นที่ เมือ่ จะสวม
รองเท้า จะต้องหยิบรองเท้านั่งสวมให้
เรียบร้อย รวมทัง้ วางรองเท้าให้เป็นที่ เรือ่ ง
ของวินยั รองเท้าเป็น 1 ในหลายๆ กิจกรรม
เสริมสร้างวินยั ในโรงเรียน
อาจารย์ ส ะอ้ า น ศิ น ารั ก ษ์ ได้
อธิบายว่าทีท่ างโรงเรียนเลือกใช้วนิ ยั ในการ
วางรองเท้าเนื่องจากคิดว่าการวางรองเท้า
เป็นวิถชี วี ติ ของนักเรียน ทีจ่ ะท�ำให้เกิดเป็น
พฤติ ก รรมใหม่ ไ ด้ โดยการพั ฒ นา
พฤติกรรมเด็กนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการดู
งานที่ มู ล นิ ธิ พุ ท ธฉื อ จี้ ประเทศไต้ ห วั น
กิ จ กรรมนี้ เ ป็ น กิ จ กรรมง่ า ยๆ ที่ เ ด็ ก

สามารถท�ำได้ เป็นเรือ่ งปกติของเด็กอยูแ่ ล้ว
แม้วา่ จะเป็นเรือ่ งเล็กๆ แต่กเ็ ป็นเรือ่ งทีจ่ ะ
น�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก
ได้ เพราะการถอดรองเท้าจะต้องมีขนั้ ตอน
ของการถอด การหยิบไปวาง และให้ส้น
รองเท้าหันไปหาผนัง ซึง่ เปลีย่ นแปลงจาก
นิสัยเดิมของเด็ก แต่ก่อนอาจจะถอดติด
ผนังเหมือนกัน คือเอามือค�ำ้ ผนังและถอด
แล้วก็ไปเลย ตรงนีไ้ ม่ได้เกิดวินยั จึงท�ำให้
โรงเรียนอยากที่จะฝึกเด็ก เมื่อเราฝึกเด็ก
ทุกวันๆ เด็กก็จะเกิดความเคยชิน เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม มีระเบียบวินัยมากขึ้น
ส�ำหรับเรื่องเข้าแถว เมื่อก่อนก็มีการเข้า
แถวอยูแ่ ล้วแต่มกี ารวางมือทีไ่ หล่เพือ่ น จึง
จัดใหม่ให้เด็กไม่ตอ้ งวางมือ แต่จะต้องจัด
ให้ตรงกับเพื่อน ตรงนี้บางทีเป็นจุดเล็กๆ
ที่ ม องไม่ เ ห็ น ว่ า เป็ น การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมเด็กจนเด็กมีวนิ ยั ได้โดยทีเ่ ขาไม่รู้
ตัว ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงเล็กๆ ทีเ่ ขาได้ให้
กับเราไว้โดยที่เด็กมองไม่ออกว่าเป็นกฎ
กติกามารยาท ตรงนี้คือเกร็ดความรู้หาก
ใครจะน�ำไปใช้เป็นเรือ่ งส�ำคัญและต้องดูแล
เด็กอย่างใกล้ชดิ ให้คำ� แนะน�ำ ชมเด็กบ้าง

การถอดและ
วางรองเท้า
ให้เป็นระเบียบ

การท�ำความ
สะอาดโรงเรียน

พื้นฐานต่อ
ความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง

มารยาท
ในการรับประทาน
อาหาร

การเข้าแถว
และการจัดแถว

รูปภาพแสดงการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน
“จังหวะก้าวแรกสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นๆ”

จนเกิดเป็นนิสยั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงและน�ำไปใช้
ในชีวิตจริงได้ ส�ำหรับระยะเวลาในการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เด็กบางคนใช้เวลา
ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมไม่นาน เนือ่ ง
จากเป็นเด็กหัวอ่อน เชือ่ ง่าย แต่บางส่วนก็
ยังมีที่ทางโรงเรียนต้องดูแลตักเตือน ต้อง
จดพฤติ ก รรม แอบดู พ ฤติ ก รรมเด็ ก
เนือ่ งจากเหล่าคณาจารย์รอู้ ยูแ่ ล้วว่าเด็กคน
ไหนที่ไม่อยากท�ำตาม แต่ก็ต้องค่อยๆ
เตื อ นกั น ไป จนกระทั่ ง ท� ำ จนเป็ น นิ สั ย
ใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน จากนัน้ มีนกั เรียน
เข้าร่วมมากขึน้ และพฤติกรรมของเด็กก็ดขี นึ้
นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างวินัย
ในการรับประทานอาหาร อาจารย์สะอ้าน
ศินารักษ์ กล่าวว่า การรับประทานอาหาร
เป็นอีกเรือ่ งทีส่ ร้างนิสยั ได้ยากมาก เพราะ
เวลาเด็กกินข้าวเด็กจะยังติดคุยอยู่บ้าง
รับประทานอาหารไม่หมดจาน กินเหลือ
การสร้างวินยั จากการรับประทานอาหารมี
การก�ำหนดกติกาเอาไว้วา่ การรับประทาน
อาหารของนักเรียน คือ ไม่ดงั ไม่หก และ
ไม่เหลือ เวลาเข้าแถวรับประทานอาหารจะ
ต้องไม่เสียงดังและต้องมีระเบียบ กิจกรรมนี้
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ 1 ปี จากปี
2550 มาถึ ง ปี 2551 พฤติ ก รรมที่
เปลี่ยนแปลงนั้นจะดีขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง
แต่พอมาถึงระยะเวลาหนึง่ พฤติกรรมทีไ่ ม่ดี
ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ ดังนั้นครูจึงต้องคอย
สังเกตโดยให้หัวหน้าชั้นเป็นผู้ตักเตือน
โดยใช้กจิ กรรมจิตอาสาพีด่ แู ลน้อง
กิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยให้เกิด
ด้านอืน่ ๆ อาทิ วินยั ในการเรียน ความรับ
ผิดชอบในหน้าที่ วินยั ในการใช้ดแู ลรักษา
สิง่ ทีเ่ ป็นสาธารณะหรือส่วนรวม การเสริม
สร้างการมีวินัยในครอบครัว (พ่อแม่เป็นผู้
ขับเคลือ่ นดูแลวินยั ในบ้าน) สร้างเสริมวินยั
ในบ้ า น (วิ นั ย ต่ อ ตนเองและสมาชิ ก ใน
ครอบครัว) และเมื่อมีการสร้างเสริมวินัย
ด้านต่างๆ แล้ว ก็มกี ารเยีย่ มเยือนครอบครัว
เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย เพื่อค้นหาต้นแบบ
ครอบครัวเสริมสร้างเด็กดีมวี นิ ยั ส่งเสริมให้
เด็กรู้จักการแก้ปัญหาขาดวินัยในโรงเรียน
โดยการท�ำโครงงาน เสริมสร้างวินยั การออม
และส่งเสริมเรือ่ งจิตอาสา พีด่ แู ลน้อง
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เสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู ้ คุ ณ ธรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จากโรงเรี ย นสู ่ ค รอบครั ว ความ
ขยัน ประหยัด อดทน มีวินัย
ต่อมาปี พ.ศ. 2551 โรงเรียนได้ยก
ระดับการท�ำกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบสู ่ ก ารเรี ย นรู ้ ก าร
ด�ำเนินชีวติ อย่างพอเพียง จากพืน้ ฐานของ
คุณธรรม ความขยัน ประหยัด อดทน
มีวินัย โดยการเชื่อมโยงการท�ำกิจกรรม
จากโรงเรียนสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อ
ให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน โรงเรียนจึงมีการ
จัดท�ำโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อกินอยู่
อย่างพอเพียง ทัง้ นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจาก
ศูนย์คณุ ธรรม (องค์การมหาชน) การด�ำเนิน
งานโครงการดังกล่าวเน้นกระบวนสร้างการ
เรียนรูก้ ารด�ำเนินชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอ
เพียงให้กบั แกนน�ำนักเรียน ผูป้ กครอง และ
ชุมชน เพือ่ ปลูกฝังคุณธรรมด้านความขยัน
ประหยัด มีวินัยในการด�ำเนินชีวิต เป็น
แหล่งเรียนรู้ การลดรายจ่าย เช่น การปลูก
ผัก/เลี้ยงปลา เพื่อการบริโภค ปลูกฝัง
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพาเด็ก
นักเรียนไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้าน
หน�ำควาย ต�ำบลนาท่ามเหนือ จังหวัดตรัง
และกลับมาท�ำกิจกรรมลงมือปฏิบัติเอง
เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อาทิ
การปลูกต้นไม้ ปลูกผักและท�ำปุ๋ย ให้
ชุมชนมาเรียนรูก้ ารท�ำน�ำ้ ยาล้างจาน น�ำ้ ยา
อเนกประสงค์ ปลูกต้นไม้เคลื่อนที่ มีผู้
ปกครองมาเรียนรูท้ โี่ รงเรียนและน�ำไปผลิต
ใช้ทคี่ รัวเรือนตนเอง และน�ำผลผลิตมาจ�ำหน่าย
เช่น เครือ่ งดืม่ สมุนไพร ซึง่ การขายผลผลิต
เป็นวิธกี ารทีท่ ำ� ให้นกั เรียนเรียนรู้ และสร้าง
รายได้ น�ำเงินมาเป็นทุนหมุนเวียน ซึง่ ผล
ทีเ่ กิดขึน้ จากการท�ำกิจกรรมคือ เกิดนักเรียน
แกนน�ำ เกิดผูป้ กครองและครอบครัวต้นแบบ
เรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสา โรงเรียน
สามารถเป็นแหล่งเรียนรูเ้ รื่องเศรษฐกิจพอ
เพียง ชุมชนสามารถเป็นวิทยากร และครัว
เรือนสามารถผลิตของใช้เองได้
52

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความขยัน

ครอบครัวต้นแบบ

ประหยัด

คุณธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
การด�ำเนินชีวิตพอเพียง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกผัก เลี้ยงปลา ปลูกต้นไม้
ท�ำน�้ำยาล้างจาน ท�ำปุ๋ยอินทรีย์

ครอบครัว
อบอุ่น

สร้าง

อดทน มีวินัย

รูปภาพแสดงคุณธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้การด�ำเนินชีวิตพอเพียง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการร้ อ ยรั ด ดวงใจสายใย
ครอบครั ว อบอุ ่ น เรี ย นรู ้ ก ารท� ำ
กิจกรรมพึง่ ตนเองร่วมกัน พ่อ แม่ ลูก
ปี พ.ศ. 2552 ทิศทางการส่งเสริม
คุณธรรมของโรงเรียนให้ความส�ำคัญของ
การสร้างครอบครัวอบอุน่ จึงมีการด�ำเนิน
โครงการร้อยรัดดวงใจสายใยครอบครัว
อบอุน่ ซึง่ เน้นเรือ่ งการเสริมสร้างกิจกรรม
ครอบครั ว อบอุ ่ น และปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมกับลูกรัก โดยมีส่วนร่วมจากพ่อ
แม่ผู้ปกครอง ครู ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ ใี นการด�ำรง
ชีวิตและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว อันจะส่งผลให้เกิด
สายใยรักครอบครัวอบอุ่น โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ เช่น บันทึกพฤติกรรมหน้าที่ของ
นักเรียน มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หน้าทีร่ บั
ผิดชอบ ยกย่องครอบครัวอบอุน่ สร้างวินยั
ทางการเงิน พ่อแม่เป็นแบบอย่าง นักเรียน
ได้รู้คุณค่าของเงิน การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ เช่น การท�ำผ้าบาติก การเลีย้ งปลา
เลีย้ งกบ การท�ำปุย๋ หมัก การปลูกผักหวาน

ประสานรัก พ่อแม่ลกู ปลูกกระเจีย๊ บ ร่วม
คิดร่วมท�ำน�้ำยาอเนกประสงค์ การเลี้ยง
ปลาหางนกยูงชะลอการแพร่ยุงลาย การ
ปลูกไม้ประดับประทับใจ การปลูกผักผัก
สวนครัว และ จิตอาสาครอบครัวอบอุ่น
นักเรียนร่วมท�ำกิจกรรมอาสาพัฒนาร่วม
กับครอบครัวอืน่ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน ความส�ำเร็จที่เกิดจากโครงการ
ร้อยรัดดวงใจคือ นักเรียนสามารถเป็น
วิทยากรได้ในเวลาทีม่ คี นมาศึกษาดูงานใน
โรงเรี ย น เด็ ก สามารถพู ด ได้ ทุ ก เรื่ อ ง
โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบครอบครัว
อบอุน่ ได้รบั โล่จากท่านนายกรัฐมนตรี ต่อ
มาในปี พ.ศ. 2556 จากการที่ เ ด็ ก ๆ
สามารถปลูกผักเองได้ เด็กเกิดความรับผิด
ชอบในการดูแลแปลงผักของตนเอง หน่วย
งานภายนอกก็ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพของ
โรงเรียนมากขึน้

วินัยทางการเงิน
(ออมเงิน)
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
จิตอาสา

ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ้ น แบบด้ า นการ
เสริ ม สร้ า งเด็ ก ดี มี วิ นั ย โรงเรี ย น
ต้นบากราษฎร์บ�ำรุง ขยายผลการ
เ ส ริ ม ส ร ้ า ง พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธรรมด้ า นวิ นั ย ความรั บ ผิ ด
ชอบและความซื่อสัตย์
จากประสบการณ์การท�ำโครงการ
ต่างๆ ตลอดระยะเวลาในช่วง 3 ปีทผี่ า่ นมา
ท�ำให้เกิดประสบการณ์ ความรูเ้ กีย่ วกับการ
เสริมสร้างคุณธรรม ดังนั้นปี พ.ศ. 2553
จนกระทัง่ ถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2556) โรงเรียน
ต้นบากบ�ำรุงราษฎร์ ได้พัฒนายกระดับ
การท�ำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
มาสู่การจัดท�ำโครงการศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย
เพือ่ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านวินยั
ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ของ
นักเรียน เน้นการปลูกฝังวินัยความรับผิด
ชอบ และความซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเอง สร้างการ
มีสว่ นร่วมทีบ่ า้ น วัด โรงเรียน ขยายผลก
ระบวนการสร้ า งเสริ ม เด็ ก ดี มี วิ นั ย ของ
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำ� รุงไปสู่โรงเรียน

เครือข่าย จ� ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ยและโรงเรียนบ้าน
หนองหมอ โดยให้นกั เรียนในเครือข่ายเข้า
มาศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นท�ำกิจกรรม
กับนักเรียนโรงเรียนต้นบางราษฎร์บ�ำรุง
โรงเรียนมีนบุรี และโรงเรียนวัดบ�ำเพ็ญเหนือ
ในช่วง ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียน
ด�ำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ “ศูนย์การ
เรียนรู้ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมี
วิ นั ย ”เน้ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพองค์
ประกอบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ ได้แก่
ค้นหาครอบครัวต้นแบบ สร้างหลักสูตรใน
การเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย สร้างความ
เข้ า ใจในเรื่ อ งการเสริ ม สร้ า งวิ นั ย ที่
บ้ า นสร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชม
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ ก่ผเู้ ยีย่ มชมศูนย์การเรียน
รู้ เพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากรพัฒนาฐาน
การเรียนรู้ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผลจากการท�ำ
กิจกรรม คือ ได้ครอบครัวต้นแบบ จ�ำนวน

30 ครอบครัว และเกิดการพัฒนาฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ฐานโครงงาน เป็นต้น
ต่อมาปี 2556 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ต้นแบบด้านการเสริม
สร้างเด็กดีมวี นิ ยั ได้เน้นเรือ่ งส่งเสริมมีวนิ ยั
และมีสว่ นร่วมไม่วา่ จะเป็นภายในบ้าน วัด
และโรงเรียน ในการเสริมสร้างเพือ่ พัฒนา
เยาวชนให้เป็นเด็กดีมีวินัย มีความรับผิด
ชอบ มีความซือ่ สัตย์ ทัง้ ทีบ่ า้ น ในโรงเรียน
และในชุมชน ใช้คุณธรรมและจริยธรรม
เป็นฐาน โดยผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ
โดยทางโรงเรียนมีเครือข่ายที่มาร่วมงาน
ด้านคุณธรรมอยูด่ ว้ ยกัน หลายโรงเรียนเช่น
โรงเรียนวัดโพธิท์ อง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนกันตังรัษฎา โรงเรียนย่านตาขาว
โรงเรียนบ้านหนองมวง โรงเรียนบ้านหนอง
เจ็ดบาท โรงเรียนบ้านหนองยวน โรงเรียน
บ้านหนองเรี้ย โรงเรียนบ้านหนองหมอ
โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุง่ หวัง” และ
อีกหลายๆ โรงเรียน ในจังหวัดตรัง การที่
โรงเรียนเหล่านีไ้ ด้เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย
ท�ำงานคุณธรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดการ
เชือ่ มโยง ขยายความรูด้ งั ต่อไปนี้
• โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่ง
หวัง” : เป็นเครือข่ายของโรงเรียนต้นบาก

ราษฎร์บ�ำรุงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เนื่องจากผู้อ�ำนวยการคนปัจจุบันเคยร่วมงาน
กับอาจารย์สรุ พล มุสกิ พันธ์ ตัง้ แต่อาจารย์
สุรพล เป็นผู้อ�ำนวยการอยู่ที่โรงเรียนบ้าน
เขาหลัก จึงได้ตดิ ตามมาเยีย่ มโรงเรียนต้น
บากราษฎร์ บ� ำ รุ ง และได้ เ ห็ น การท� ำ
กิจกรรมของโรงเรียนเห็นการเปลีย่ นแปลง
ของโรงเรียนมากขึ้น จึงส่งบุคคลากรใน
โรงเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนต้น
บากฯ โรงเรียนได้เข้าร่วมและน�ำความรูท้ ี่
ได้มาขยายผลให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน เช่น การวางรองเท้า การท�ำเรือ่ ง
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามารถฝึกเด็ก
ให้อยู่ในระเบียบวินัยได้ อีกเรื่องคือวินัย
การออมทรัพย์ วันละ 1 บาท เป็นการสร้าง
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วินัย และออมเพื่อประหยัด เพื่อเก็บเงิน
จนกระทั่ ง ในปี 2555 ศู น ย์ คุ ณ ธรรม
(องค์การมหาชน) มีความเห็นว่าโรงเรียน
วัดทุ่งหวังสามารถที่จะด�ำเนินงานได้ด้วย
ตนเอง จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการกับ
ทางโรงเรียนโดยตรง เน้นเรือ่ งเศรษฐกิจพอ
เพียง การปลูกผัก เลีย้ งไก่ เลีย้ งปลา เพือ่
สร้างทักษะชีวิตและสร้างทางเลือกให้กับ
นักเรียนในอนาคต ปัจจุบนั มีโรงเรียนใกล้
เคียงสนใจและเข้ามาเรียนรูท้ โี่ รงเรียนมาก
ขึ้นอีกทั้งยังสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ
โรงเรียนอีกด้วย สิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นคือ โรงเรียน
เครือข่ายมีความเติบโต ได้รับการพัฒนา
จากทั้งโรงเรียนแม่ข่ายและศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)
• โรงเรียนบ้านหนองยวน : เริ่ม
รูจ้ กั ศูนย์คณุ ธรรม (องค์การมหาชน) และ
โรงเรียนต้นบากฯ มาหลายปี เนือ่ งจากเป็น
ทีมท�ำงานเดียวกันกับอาจารย์สุรพล ใน
ช่วงทีอ่ ยูโ่ รงเรียนเขาหลัก และเมือ่ อาจารย์
สุรพล ย้ายไปเป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ก็ได้นำ� เรือ่ งราวดีๆ มาเล่าให้ฟงั ท�ำให้ทาง
โรงเรียนบ้านหนองยวนรับทราบข้อมูล
ความเคลือ่ นไหว และเข้าร่วมเป็นเครือข่าย
ของโรงเรียนต้นบากฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา เรื่องการพูดที่ไม่ไพเราะ
เรื่ อ งระเบี ย บวิ นั ย การเดิ น แถวไม่ เ ป็ น
ระเบียบ การวางรองเท้า ความซื่อสัตย์
และความรับผิดชอบ โดยพาเด็กๆ มาดู
งานที่โรงเรียนต้นบากฯ และวางแผนน�ำ
ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนต้นบากฯ ไปปรับ
ใช้ในโรงเรียน
ความส� ำ เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย น
ผู้ปกครอง ชุมชน
ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาของการ
เสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานในการใช้ชีวิต
ของนักเรียนโรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ำรุง
ด�ำเนินการฝึกนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
จนถึงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลทีเ่ กิดขึน้
อย่างเป็นรูปธรรมคือ นักเรียนของโรงเรียน
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ต้ น บากราษฎร์ บ� ำ รุ ง มี วิ นั ย ในการถอด
รองเท้า มีความรับผิดชอบต่อรองเท้าของ
ตนเอง และรองเท้าของผู้อื่นที่วางอยู่ก่อน
จนกลายเป็นการปฏิบัติที่เป็นพฤติกรรม
ปกติทมี่ วี นิ ยั ในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ การปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรมนักเรียนนัน้ ไม่ใช่เพียงแค่
การถอดรองเท้า แต่รวมไปถึงการเข้าแถว
ในการรับประทานอาหาร และกิจกรรม
อืน่ ๆ เช่น เรือ่ งการปลูกฝังเรือ่ งเศรษฐกิจ
พอเพียง การประหยัด อดออม
โรงเรี ย นต้ น บากราษฎร์ บ� ำ รุ ง
ด�ำเนินโครงการกับศูนย์คณุ ธรรม (องค์การ
มหาชน) มาอย่างต่อเนือ่ งและมีจดุ ยืนเน้น
เรือ่ งของการสร้างความมีวนิ ยั ความรับผิด
ชอบ และความพอเพียงให้กบั เด็กอย่างต่อ
เนื่อง ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกิจกรรมไปใน
รูปแบบใดก็ตามแต่เมือ่ ด�ำเนินกิจกรรมแล้ว
ก็จะมีการสรุปพร้อมทั้งสอนให้เด็กรู้ว่า
กิ จ กรรมที่ ต นเองได้ ท� ำ นั้ น สร้ า งเสริ ม
คุณธรรมเรือ่ งการสร้างวินยั ความรับผิดชอบ
และความพอเพียงได้อย่างไร เมื่อท�ำไป
แล้วเกิดผลดีหรือผลเสียต่อตนเองอย่างไร
และสามารถน�ำไปปรับใช้ในอนาคตข้าง
หน้าได้อย่างไร อีกทัง้ ยังสามารถยกระดับ
โรงเรียนให้เป็นต้นแบบการเรียนรูด้ า้ นวินยั
ความรั บ ผิ ด ชอบ และความพอเพี ย ง
สามารถเป็นต้นแบบทีข่ ยายผลไปสูโ่ รงเรียน
เครือข่ายต่างๆ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ ทีม่ คี วามสนใจ
ในการขับเคลือ่ นเรือ่ งคุณธรรมไปด้วยกัน

นางอารี จันทร์แก้ว ผู้ปกครอง
นักเรียน ได้เล่าว่า ลูกน�ำเรือ่ งการจัดรองเท้า

ไปท� ำ ที่ บ ้ า น และลู ก พู ด เพราะมากขึ้ น
มีความกตัญญูมากขึ้น สามารถดูแลคน
เฒ่าคนแก่ทบี่ า้ นตนเองได้ และมีใจรักการ
ออมมากขึน้
ผู้ปกครองนักเรียน ลูกมีความรับ
ผิดชอบมากขึ้น มีวินัยมากขึ้น มีความ
เปลีย่ นแปลงเยอะ ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจากครอบครัวที่อบอุ่น
และเป็นผลจากโรงเรียนที่สอนลูกให้รู้จัก
หน้าทีข่ องตนเอง

อาจารย์สะอ้าน ซึ่งเป็นอาจารย์

ประจ� ำ โรงเรี ย นได้ ก ล่ า วว่ า จากเสี ย ง
สะท้อนของผูป้ กครองทีว่ า่ ลูกมีพฤติกรรมที่
ดีขนึ้ นัน้ เนือ่ งจากโรงเรียนได้ปลูกฝังและฝึก
ให้เกิดการท�ำบ่อยๆ คอยดูแลตักเตือน
การท�ำกิจกรรมต่างๆ ท�ำให้เด็กได้ซึมซับ
เรือ่ งดีๆ และสามารถน�ำไปใช้ทบี่ า้ นได้ ฟัง
เสียงสะท้อนของผูป้ กครองทุกปีๆ หลังจาก
ทีเ่ ริม่ ท�ำโครงการ ตัวอาจารย์สะอ้านก็แอบ
ปลื้มอยู่ เพราะที่ครูทุกคนช่วยกันนั้นเกิด
ผลขึน้ ทีต่ วั เด็กในทางทีด่ ขี นึ้
น้ อ งจ๊ ะ จ๋ า : นั ก เรี ย นของทาง
โรงเรียนได้เล่าว่า จากการท�ำกิจกรรมที่
ผ่านมา สิ่งที่แม่ได้เล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริง
น้องจ๊ะจ๋าได้ปฏิบัติตามค�ำที่คุณครูสอน
เมื่ อ กลั บ ไปที่ บ ้ า น พ่ อ แม่ ก็ ไ ด้ สั่ ง สอน
เช่นเดียวกันว่า ถ้าอยู่บ้านต้องช่วยท� ำ
กับข้าวช่วยท�ำอาหาร สิ่งที่น้องจ๊ะจ๋าชอบ
มากที่สุดซึ่งครูได้สอนคือ เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง เลี้ยงปลาดุก ท�ำน�้ำมันมะพร้าว
จากนั้นน�ำไปขายในตลาดและโรงเรียน
ท�ำให้ตอนนีน้ อ้ งจ๊ะจ๋าสามาถรเก็บเงินออม
ได้ 12,000 บาทแล้ว รวมทัง้ ชอบเรือ่ งการ
สร้างวินยั วางรองเท้าด้วย
น้องวิศนี สงชู ก็เป็นนักเรียนอีก
คนหนึ่งที่ได้ท�ำกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกต้นไม้ 1 คน 1 ต้น 1 กระถาง น้องวิศนี
เล่าว่า ตนเองชอบเรื่องการวางรองเท้า
เพราะท�ำให้ดมู วี นิ ยั มีระเบียบ และมีความ
เรียบร้อย และยังได้บอกอีกว่า คุณครูได้
สอนเรื่องการพูดจาสุภาพไพเราะ สอนให้
ช่วยเหลืองานบ้านและงานโรงเรียน
ผู้ ใหญ่บ้าน เป็ น อี ก หนึ่ ง คนที่ มี
บทบาทส�ำคัญได้กล่าวชมเชยว่าโรงเรียน
ต้นบากฯ มีนกั เรียนทีม่ สี มั มาคาราวะ ไม่
ว่าจะเจอที่ไหนก็จะยกมือไหว้ เรื่องของ
ความมีวินัยก็มีความเคร่งครัด เด็กส่วน
ใหญ่มคี วามซือ่ สัตย์และเป็นเด็กดี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
การที่โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำ� รุง
สามารถสร้างกระบวนการเสริมสร้างและ
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
นักเรียนตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา
เนือ่ งจากครูในโรงเรียนมีความเป็นหนึง่ เดียว
เป็นทีมงานทีเ่ ข้มแข็ง มีความสามัคคี ถึง
แม้วา่ บางครัง้ การด�ำเนินโครงการต่างๆ จะมี
กิจกรรมทีห่ ลากหลาย แต่ครูและบุคคลากร
ในโรงเรียนไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระหรือเป็น
งานทีเ่ พิม่ เข้ามา เนือ่ งจากส่วนหนึง่ เป็นการ
บูรณาการในกระบวนการเรียนการสอน
และสามารถน�ำเอาผลงานไปตอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา การท�ำกิจกรรมต่างๆ
เป็นการท�ำงานที่สอดแทรกอยู่ในการเรียน
การสอน โดยจะต้องมีการสอดแทรกเรือ่ ง
ของคุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการ บูรณาการ
กับวิชาปกติ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ สอน
การปลูกต้นไม้ ก็จะมีการให้แสง ให้ปยุ๋ น�ำ
สองกระถางมาเปรียบเทียบกัน และสอด
แทรกเรื่องคุณธรรมไปด้วย อีกทั้งยังมี
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านครอบครัวต้นแบบ
เพื่อดูแลกัน เรียนรู้ เรื่องต่างๆ ร่วมกัน
เช่น การท�ำผ้าบาติก รวมไปถึงมีการให้
นักเรียนไปเยีย่ มบ้านกันเองและดูแลกันเอง
เช่น พี่สอนน้อง โดยมีครูคอยดูแลอีกขั้น
หนึง่ ด้วย เพือ่ ทีจ่ ะสัง่ สอนให้นกั เรียนยังอยู่
ในกรอบของคุณธรรมที่ต้องการให้เรียนรู้
ผลพลอยได้จากการเยี่ยมบ้านอีกเรื่องคือ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว
ต้นแบบ และการสอนสอดแทรกเรื่องการ
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเยี่ยมบ้านคือ
การน�ำมาเขียนเรียงความ นอกจากนีย้ งั มี
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จอืน่ ๆ ดังต่อไปนี้
1. การสร้างทีมงานและการแบ่ง
บทบาทหน้าทีก่ ารบริหารจัดการ และวิธกี าร
ท�ำงานของโรงเรียน ต้นบากราษฎร์บ�ำรุง
นั้น อาจารย์สุรพล มุสิกพันธ์ มีการแบ่ง
บทบาทหน้ า ที่ ใ ห้ บุ ค ลากรแต่ ล ะคนใน
โรงเรียนดูแลกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ
และแต่ละปีกจ็ ะแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ

การเป็นผูป้ ระสานงานโครงการสลับสับเปลีย่ น
กั น ไปเพื่ อ สร้ า งการเรี ย นรู ้ และสร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรม
โดยการสร้างความเข้าใจ พูดคุย หาวิธกี าร
แก้ไขปัญหา มีข้อตกลง มีกติการ่วมกัน
ดึ ง ผู ้ ป กครองเข้ า มาร่ ว มด้ ว ย โดยนั ด
ประชุมผูป้ กครองนักเรียนเพือ่ ชีแ้ จงการท�ำ
กิ จ กรรม ชี้ แ จงบทบาทของผู ้ ป กครอง
บทบาทของโรงเรียน บทบาทของเด็กที่มี
ต่อการท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในเด็กให้เป็นไปใน
แนวทางทีด่ ขี นึ้
2. การติ ด ตามการด� ำ เนิ น งาน
สม�่ำเสมอ โดยจัดประชุมสรุปงานร่วมกัน
เพือ่ ให้บคุ ลากรทุกท่านได้รบั ทราบถึงความ
ก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรม มีการคิดระดม
สมองร่วมกันในการแก้ปญั หาทีพ่ บระหว่าง
ทางในการท�ำกิจกรรม
3. การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและนอกชุมชน
การท�ำกิจกรรมแต่ละครัง้ จะมีสว่ นร่วมของ
ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น เช่น นายกองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต� ำ บลนาพละ ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง

มาร่วมด้วยทุกครั้ง เช่น การจัดกิจกรรม
วั น เด็ ก การศึ ก ษาดู ง านในโรงเรี ย น
มีส�ำนักงานพลังงานจังหวัดเข้ามาสนับ
สนุนเรื่องเตาเผาขยะ ท�ำให้ได้รับรางวัล
แชมป์นำ�้ ส้มควันไม้จากภาคใต้ และขยาย
ไปในระดั บ ประเทศ ได้ เ หรี ย ญทอง
มีส�ำนักงานพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้และ
รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักใช้และท�ำน�้ำหมัก
ชีวภาพ บริษทั เซฟรอน สนับสนุนกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม เช่น การลดการใช้
พลังงานการท�ำปุ๋ยหมัก การคัดแยกขยะ
การใช้น�้ำยาอเนกประสงค์ และการร่วม
กิจกรรมกับชุมชน การปลูกป่า ปลูกต้นไม้
4. การเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์
คุ ณ ธรรม (องค์ ก ารมหาชน) การจั ด
กิจกรรมคาราวานและเปิดบ้านคุณธรรมใน
ปีตา่ งๆ ซึง่ นอกจากจะท�ำให้หน่วยงานได้
ใกล้ชดิ โรงเรียนแล้ว ยังท�ำให้เกิดการเรียนรู้
และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ใ หม่ ๆ
จากโรงเรียน รวมถึงได้เผยแพร่องค์ความรู้
ของโรงเรียนไปสูส่ าธารณะ
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