
การถอดบทเรยีนต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
โรงเรยีนต้นบากราษฎร์บ�ารงุ อ�าเภอเมอืง จ.ตรงั  

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุงเป็น
โรงเรียนเล็กๆ ที่มีอายุเก่าแก่นานกว่า  
50 ปี แต่ละปีหล่อหลอมชีวิตน้อยๆ กว่า 
150 คน และในช่วง 6 ปีทีผ่่านมามกีารขบั
เคลื่อนสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับ
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน)  เพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
“ก้าวทนัเทคโนโลย ีมคีณุธรรม จรยิธรรม 
อนุรักษ์ความเป็นไทย และพัฒนาสิ่ง
แวดล้อม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด�ารง
ตนอยูใ่นสงัคมอย่างมคีวามสขุ” การเสรมิ-
สร้างคุณธรรมของโรงเรียนต้นบากราษฎร์

บ�ารุงมีจังหวะก้าวของการเริ่มต้นจากการ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น ความมีวินัย จากการ
ท�ากิจกรรมการถอดและวางรองเท ้า  
การเข้าแถว การท�าความสะอาดโรงเรยีน 

หลกัในการด�าเนนิงานคอื วนิยัทีท่�า
ด้วยใจคอืวนิยัทีถ่าวรและยัง่ยนื ในจงัหวะ
ก้าวต่อๆ มา ของการปลกูฝังคณุธรรมคอื
การเรียนรู ้จากการลงมือปฏิบัติ อาทิ  
การเรยีนรูค้ณุธรรมในการด�าเนนิชวีติ ขยนั 
ประหยัด อดทน มีวินัย จากการลงมือ
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ลดค่าใช้จ่าย การเรยีนรูค้ณุธรรมด้านการ
การออมเงิน การท�าปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ  
การเรยีนรูค้ณุธรรมจากการสร้างครอบครวั
อบอุ่น จนกระทั่งท�าให้โรงเรียนต้นบาก
ราษฎร์บ�ารุงสามารถพัฒนาเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ ขยายผลองค์ความรู้ทางด้านการ
สร้างระเบียบวินัย ความรับผิดชอบให้กับ
นักเรียน โดยมีการเชื่อมโยงบูรณาการกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้าง
ครอบครวัอบอุน่ ดงัสรปุภาพรวมดงันี้

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง
โรงเรยีนต้นบากราษฎร์บ�ารงุ ตัง้อยู่

หมู ่ 7 ต�าบลนาพละ อ�าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง เดิมชื่อโรงเรียนบ้านต้นบาก 
เป็นโรงเรียนที่ตั้งมานานนับครึ่งศตวรรษ 
สร้างครัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 2503 เริม่จากโรง
เรียนเล็กๆ เปิดสอนนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปีที ่1 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 มี
นกัเรยีน 61 คน คร ู2 คน ต่อมาในปีมกีาร
ก่อสร้างอาคารเรยีนเพิม่เตมิ ในช่วงปี พ.ศ. 
2525 มกีารขยายพืน้ทีข่องโรงเรยีนเพิม่ขึน้ 
โดยชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันซื้อที่ดิน
บรจิาคให้โรงเรยีน จ�านวน 2 ไร่ 3 งาน 33 
ตารางวา จากนั้นโรงเรียน ก็เริ่มขยาย  
มีการสร้างอาคารเรียนเพิ่ม สร้างสนาม
ฟตุบอล และสนามวอลเลย์บอลในบรเิวณ
โรงเรยีน ในพ.ศ. 2534 ได้รบังบประมาณ

ถอดรองเท้า 
วางรองเท้า

เข้าแถวรับประทาน
อาหาร

ท�าความสะอาด
ห้องเรียน/โรงเรียน

เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง

สร้างครอบครัว
อบอุ่น

เสรมิสร้างคณุธรรมพืน้ฐาน กระบวนการ ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

ความ
รบัผดิชอบ

ขยันออมเงิน 

ประหยัดมีวินัย

อดทน

• การบูรณาการกับการ
เรียนการสอน
• สร้างทีมแบ่งบทบาทหน้าที่
• ติดตามความก้าวหน้า 
• แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที 
• บริหารจัดการโปร่งใส
• ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท้องถิ่นและภาคี
พัฒนาอื่นๆ
• การเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ศูนย์คุณธรรม 
• ขยายเครือข่ายโรงเรียน
คุณธรรม

รูปภาพแสดงการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน “กระบวนการสร้างคุณธรรมพื้นฐานและปัจจัยสู่ความส�าเร็จ”

พฒันาจงัหวดั สร้างอาคารเรยีน จ�านวน 4 
ห้องเรยีน ชัน้ล่างใช้ส�าหรบัเป็นห้องประชมุ   
นับตั้งแต่ก ่อตั้งโรงเรียนมามีผู ้บริหาร
โรงเรียนมาแล้ว 8 คน ปัจจุบันเปิดสอน
นกัเรยีนชัน้อนบุาล 1 - ชัน้ประถมปีที ่6 มี
ครผููส้อนรวมทัง้สิน้ 14 คน มนีกัเรยีนในปี
การศกึษา 2555 จ�านวน 149 คน เป็นผูช้าย 
73 คน หญิง  76  คน  มีวสิยัทศัน์ของ
โรงเรยีน คอื ก้าวทนัเทคโนโลย ีมคีณุธรรม 
จรยิธรรม อนรุกัษ์ความเป็นไทย และพฒันา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด�ารงตนอยูใ่นสงัคมอย่างมคีวามสขุ ดงันัน้
ในช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนต้นบากราษฎร์
บ�ารงุจงึมกีารด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ เพือ่ให้
บรรลเุป้าหมาย อาท ิโรงเรยีนวถิพีทุธ และ
การท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ อบต. วัด 
ชมุชน มาอย่างต่อเนือ่ง 

นอกจากนี้ยั งมีนายทวีศักดิ์   
สงชู นายกอบต.นาพละ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ได้เข้ามามส่ีวนร่วมช่วยเหลอื
โรงเรียนศึกษาต้นบากราษฎร์บ�ารุง ส่วน
ใหญ่จะเป็นการใช้สถานที่ของโรงเรียนจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก  
กจ็ะมกีจิกรรมต่างๆ เป็นซุม้อาหาร มเีวที
ร�าวง เป็นงานทีร่วมคนในชมุชนทัง้เดก็และ
ผูป้กครองให้มารวมกนัทีโ่รงเรยีน เป็นการ
สร ้างความสัมพันธ ์ที่ดี ระหว ่างบ ้าน 
โรงเรียน และท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมี 
กจิกรรมอืน่ๆ อกี เช่น กจิกรรมการรณรงค์
เรือ่งไข้เลอืดออกเป็นต้น
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เครือข่ายกิจกรรม : ต้นทางสู่การ
เสริมสร้างคุณธรรมความมีวินัย
และรับผิดชอบในโรงเรียน พลิกมุม
มองเกี่ยวกับวินัย จากกฎระเบียบ 
บังคับให้ท�ามาสู่วินัยที่ท�าด้วยใจคือ
วินัยที่ถาวรและยั่งยืน

พ.ศ. 2550 มหาวทิยาลยัศรนีครนิ- 
ทรวิโรฒ โดยอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย 
คณะศกึษาศาสตร์ ได้ประสานความร่วมมอื
กบักบัศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาพลงัแผ่นดนิ
เชงิคณุธรรม ส�านกังานบรหิารและพฒันา
องค์ความรู ้ (องค์การมหาชน) จัดท�า
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�าองค์กร
เครือข่ายคุณธรรมด้านจิตอาสา ซึ่งมีการ
ก�าหนดพื้นที่น�าร่องในการจัดท�าโครงการ
ครอบคลมุพืน้ที ่4 ภาค ประกอบด้วย ภาค
เหนอื ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ภาคใต้ และภาคตะวันออก โรงเรียนต้น
บากราษฎร์บ�ารุง น�าโดยอาจารย์สุรพล 
มสุกิพนัธ์ เป็นโรงเรยีนทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก
ให้เป็นพืน้ทีน่�าร่องจากภาคใต้ เนือ่งมาจาก

โครงการเพชรในตมทีโ่รงเรยีนบ้านเขาหลกั  
จงัหวดัตรงั นกัศกึษาจากมหาวทิยาลยัเข้า
มาท�ากิจกรรมกับโรงเรียนบ้านเขาหลัก 
หลงัจากที ่ อาจารย์สรุพล มสุกิพนัธ์ ย้าย
มาเป็นผูอ้�านวยการโรงเรยีนต้นบากราษฎร์
บ�ารุง ก็ได ้มีการการประสานงานใน
โครงการ ท�าให้โรงเรียนต้นบากราษฎร์
บ�ารุงมีโอกาสเข้าร ่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนน�าเครือข่ายองค์กรชุมชน
ด้านจติอาสา  

อาจารย์ลัดดาวัลย์ พรศิริวงศ์  
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง กล่าวถึง 
สาเหตทุีอ่าจารย์สมปองเลอืกโรงเรยีนนีใ้น
การท�าโครงการเนื่องจากผู ้น�าเป็นหลัก  
ถ้าผูน้�าโรงเรยีนยนิดร่ีวมโครงการ กถ็อืว่า
สามารถไปได้ ตอนนั้นอาจารย์สมปองได้
น�านักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนคริน- 
ทรวิโรฒไปท�ากิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเขา
หลกั หลงัจากนัน้ท่านกห็าโรงเรยีนทีจ่ะเข้า
ศูนย์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
กลุ่มเยาวชน ท่านจึงมาเลือกโรงเรียนเรา 

อกีทัง้โรงเรยีนของเรากไ็ด้รบัการสนบัสนนุ
ด้านต่างๆ จากชุมชนด้วย เนื่องจาก
กิจกรรมบางกิจกรรมชุมชนก็มาใช้พื้นที่
โรงเรียนในการท�ากิจกรรม เช่น นายก
องค ์ การบริ หารส ่ วนต� าบลนาพละ  
ซึง่ให้การสนบัสนนุตลอดมาในขณะทีด่�ารง
ต�าแหน่ง ซึ่งกิจกรรมที่สนับสนุน ได้แก่ 
การพานกัเรยีนไปปลกูต้นไม้ การเกบ็ขยะ
ในชมุชน การรณรงค์ป้องกนัการเกดิโรคไข้
เลอืดออก 

จากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
ท�าให้อาจารย์สุรพล ได้รับคัดเลือกให้ไป
ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิพุทธฉือจี้ประเทศ 
ไต้หวัน การไปศึกษาดูงานในครั้งนั้นถือ
เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายความคิดเรื่อง
ของการสร้างความรับผิดชอบ การมี
ระเบยีบวนิยั การตรงต่อเวลา ในระหว่างที่
ศกึษาดงูานท�าให้เกดิค�าถามว่า มลูนธิพิทุธ
ฉอืจี ้ ฝึกคนในเรือ่งเหล่านีอ้ย่างไร แต่เมือ่
ได้เข้าไปศกึษาดงูานในสถานทีต่่างๆ แล้ว 
ท�าให้ค้นพบด้วยตนเองระหว่างที่ศึกษาดู
งาน ต้องถอดรองเท้าใส่ถงุผ้า และเดนิถอื
ไปยงัทีต่่างๆ จงึคดิได้ว่านีค่อืวธิกีารหนึง่ที่
จะฝึกให้คนเกดิความรบัผดิชอบ อย่างน้อย
ก็ต ่อตนเอง ที่จะต้องรับผิดชอบดูแล
รองเท้าของตนเอง

ดังนั้นเมื่อกลับมาถึงเมืองไทย  
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) ได้มกีาร
จัดประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาดูงาน 
อาจารย์สรุพล มสุกิพนัธ์  จงึน�าเอาแนวคดิ
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้าง
ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบใน
โรงเรยีนของตนเอง หลงัจากทีป่ระชมุสรปุ
งานกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
อาจารย์สุรพล มุสิกพันธ์จึง ได้มีการจัด
ประชุมกับบุคลากรครู ในโรงเรียนเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องราว ประสบการณ์  
ข้อคิดจากการศึกษาดูงานมูลนิธิพุทธฉือจี้    
ท�าให้คณาจารย์มีมติร่วมกันว่าจะสร้าง
คณุธรรมพืน้ฐานเกีย่วกบัเรือ่งความรบัผดิชอบ 
โดยใช้การถอดรองเท้าและการวางรองเท้า
เป็นเครือ่งเมือ่ในการสร้างคณุธรรมดงักล่าว 
มกีารตดิตามพฤตกิรรมของนกัเรยีนในการ
ถอดรองเท้าและวางรองเท้าในโรงเรยีน 

จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
พบข้อแตกต่างระหว่างนักเรียนไทยและ
นักเรียนไต้หวัน คือที่ ไต ้หวันจะถอด
รองเท้าแล้ววางรองเท้าให้ทางส้นเท้าตดิกบั
ผนัง แต่นักเรียนไทยจะถอดรองเท้าและ
เดินเข้าห้องวางระเกะระกะ อีกทั้งยัง
เหยียบรองเท้าของเพื่อน ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ทางโรงเรียนจึงปรับพฤติกรรม
นกัเรยีน คอื เมือ่นกัเรยีนถอดรองเท้าแล้ว  
การหยิบรองเท้าวางจะต้องให้ส้นรองเท้า
หนัเข้าหาผนงัและวางให้เป็นที ่เมือ่จะสวม
รองเท้า จะต้องหยิบรองเท้านั่งสวมให้
เรยีบร้อย รวมทัง้วางรองเท้าให้เป็นที ่เรือ่ง
ของวนิยัรองเท้าเป็น 1 ในหลายๆ กจิกรรม
เสรมิสร้างวนิยัในโรงเรยีน 

อาจารย์สะอ้าน ศินารักษ์ ได้
อธบิายว่าทีท่างโรงเรยีนเลอืกใช้วนิยัในการ
วางรองเท้าเนื่องจากคิดว่าการวางรองเท้า
เป็นวถิชีวีติของนกัเรยีน ทีจ่ะท�าให้เกดิเป็น
พฤติกรรมใหม ่ ได ้  โดยการพัฒนา
พฤติกรรมเด็กนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการดู
งานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 
กิจกรรมนี้ เป ็นกิจกรรมง ่ายๆ ที่ เด็ก

สามารถท�าได้ เป็นเรือ่งปกตขิองเดก็อยูแ่ล้ว 
แม้ว่าจะเป็นเรือ่งเลก็ๆ แต่กเ็ป็นเรือ่งทีจ่ะ
น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก
ได้ เพราะการถอดรองเท้าจะต้องมขีัน้ตอน
ของการถอด การหยิบไปวาง และให้ส้น
รองเท้าหนัไปหาผนงั ซึง่เปลีย่นแปลงจาก
นิสัยเดิมของเด็ก แต่ก่อนอาจจะถอดติด
ผนงัเหมอืนกนั คอืเอามอืค�า้ผนงัและถอด
แล้วกไ็ปเลย ตรงนีไ้ม่ได้เกดิวนิยั จงึท�าให้
โรงเรียนอยากที่จะฝึกเด็ก เมื่อเราฝึกเด็ก
ทกุวนัๆ เดก็กจ็ะเกดิความเคยชนิ เปลีย่น- 
แปลงพฤติกรรม มีระเบียบวินัยมากขึ้น 
ส�าหรับเรื่องเข้าแถว เมื่อก่อนก็มีการเข้า
แถวอยูแ่ล้วแต่มกีารวางมอืทีไ่หล่เพือ่น จงึ
จดัใหม่ให้เดก็ไม่ต้องวางมอื แต่จะต้องจดั
ให้ตรงกับเพื่อน ตรงนี้บางทีเป็นจุดเล็กๆ 
ที่มองไม่เห็นว ่าเป ็นการเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมเดก็จนเดก็มวีนิยัได้โดยทีเ่ขาไม่รู้
ตวั ปฏบิตัติามข้อตกลงเลก็ๆ ทีเ่ขาได้ให้
กับเราไว้โดยที่เด็กมองไม่ออกว่าเป็นกฎ
กติกามารยาท ตรงนี้คือเกร็ดความรู้หาก
ใครจะน�าไปใช้เป็นเรือ่งส�าคญัและต้องดแูล
เดก็อย่างใกล้ชดิ ให้ค�าแนะน�า ชมเดก็บ้าง 

จนเกดิเป็นนสิยัทีเ่ปลีย่นแปลงและน�าไปใช้
ในชีวิตจริงได้ ส�าหรับระยะเวลาในการ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เดก็บางคนใช้เวลา
ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไม่นาน เนือ่ง 
จากเป็นเดก็หวัอ่อน เชือ่ง่าย แต่บางส่วนก็
ยังมีที่ทางโรงเรียนต้องดูแลตักเตือน ต้อง
จดพฤติกรรม แอบดูพฤติกรรมเด็ก 
เนือ่งจากเหล่าคณาจารย์รูอ้ยูแ่ล้วว่าเดก็คน
ไหนที่ไม่อยากท�าตาม แต่ก็ต้องค่อยๆ
เตือนกันไป จนกระทั่งท�าจนเป็นนิสัย 
ใช้เวลาประมาณ 5-6 เดอืน จากนัน้มนีกัเรยีน
เข้าร่วมมากขึน้ และพฤตกิรรมของเดก็กด็ขีึน้ 

นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างวินัย
ในการรบัประทานอาหาร อาจารย์สะอ้าน  
ศนิารกัษ์ กล่าวว่า การรบัประทานอาหาร
เป็นอกีเรือ่งทีส่ร้างนสิยัได้ยากมาก เพราะ
เวลาเด็กกินข้าวเด็กจะยังติดคุยอยู ่บ้าง  
รับประทานอาหารไม่หมดจาน กินเหลือ 
การสร้างวนิยัจากการรบัประทานอาหารมี
การก�าหนดกตกิาเอาไว้ว่า การรบัประทาน
อาหารของนกัเรยีน คอื ไม่ดงั ไม่หก และ
ไม่เหลอื เวลาเข้าแถวรบัประทานอาหารจะ
ต้องไม่เสยีงดงัและต้องมรีะเบยีบ กจิกรรมนี้
ต้องใช้ระยะเวลาประมาณเกอืบ 1 ปี จากปี 
2550 มาถึ งป ี  2551 พฤติ กรรมที่
เปลี่ยนแปลงนั้นจะดีขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง 
แต่พอมาถงึระยะเวลาหนึง่พฤตกิรรมทีไ่ม่ดี
ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ ดังนั้นครูจึงต้องคอย
สังเกตโดยให้หัวหน้าชั้นเป็นผู ้ตักเตือน 
โดยใช้กจิกรรมจติอาสาพีด่แูลน้อง

กิจกรรมที่เสริมสร้างวินัยให้เกิด
ด้านอืน่ๆ อาท ิวนิยัในการเรยีน ความรบั
ผดิชอบในหน้าที่ วินยัในการใช้ดแูลรักษา
สิง่ทีเ่ป็นสาธารณะหรอืส่วนรวม การเสรมิ
สร้างการมีวินัยในครอบครัว (พ่อแม่เป็นผู้
ขบัเคลือ่นดแูลวนิยัในบ้าน) สร้างเสรมิวนิยั
ในบ้าน (วินัยต่อตนเองและสมาชิกใน
ครอบครัว) และเมื่อมีการสร้างเสริมวินัย
ด้านต่างๆ แล้ว กม็กีารเยีย่มเยอืนครอบครวั
เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย เพื่อค้นหาต้นแบบ
ครอบครวัเสรมิสร้างเดก็ดมีวีนิยั ส่งเสรมิให้
เด็กรู้จักการแก้ปัญหาขาดวินัยในโรงเรียน
โดยการท�าโครงงาน เสรมิสร้างวนิยัการออม 
และส่งเสรมิเรือ่งจติอาสา พีด่แูลน้อง

การถอดและ 
วางรองเท้า

ให้เป็นระเบียบ

พื้นฐานต่อ
ความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง

มารยาท
ในการรับประทาน

อาหาร

การท�าความ
สะอาดโรงเรียน

การเข้าแถว
และการจัดแถว

รูปภาพแสดงการเสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐาน
“จังหวะก้าวแรกสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นๆ”
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เสริมสร้างการเรียนรู ้คุณธรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
จากโรงเรียนสู ่ครอบครัว ความ
ขยัน ประหยัด อดทน มีวินัย

ต่อมาปี พ.ศ. 2551  โรงเรยีนได้ยก
ระดับการท�ากิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
ด้านความรับผิดชอบสู ่การเรียนรู ้การ
ด�าเนนิชวีติอย่างพอเพยีง จากพืน้ฐานของ
คุณธรรม ความขยัน ประหยัด อดทน  
มีวินัย โดยการเชื่อมโยงการท�ากิจกรรม
จากโรงเรียนสู่ครอบครัว และชุมชน เพื่อ
ให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั โรงเรยีนจงึมกีาร
จัดท�าโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อกินอยู่
อย่างพอเพยีง ทัง้นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุจาก
ศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) การด�าเนนิ
งานโครงการดงักล่าวเน้นกระบวนสร้างการ
เรยีนรูก้ารด�าเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอ
เพยีงให้กบัแกนน�านกัเรยีน ผูป้กครอง และ
ชมุชน เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมด้านความขยนั 
ประหยัด มีวินัยในการด�าเนินชีวิต เป็น
แหล่งเรยีนรู ้การลดรายจ่าย เช่น การปลกู
ผัก/เลี้ยงปลา เพื่อการบริโภค ปลูกฝัง
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การพาเดก็
นกัเรยีนไปดงูานเศรษฐกจิพอเพยีง ณ บ้าน
หน�าควาย ต�าบลนาท่ามเหนอื จงัหวดัตรงั 
และกลับมาท�ากิจกรรมลงมือปฏิบัติเอง 
เป็นการเรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง อาทิ 
การปลูกต้นไม้ ปลูกผักและท�าปุ ๋ย ให้
ชมุชนมาเรยีนรูก้ารท�าน�า้ยาล้างจาน น�า้ยา
อเนกประสงค์ ปลูกต้นไม้เคลื่อนที่ มีผู้
ปกครองมาเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนและน�าไปผลติ
ใช้ทีค่รวัเรอืนตนเอง และน�าผลผลติมาจ�าหน่าย 
เช่น เครือ่งดืม่สมนุไพร ซึง่การขายผลผลติ
เป็นวธิกีารทีท่�าให้นกัเรยีนเรยีนรู ้และสร้าง
รายได้ น�าเงินมาเป็นทุนหมุนเวียน ซึง่ผล
ทีเ่กดิขึน้จากการท�ากจิกรรมคอื เกดินกัเรยีน
แกนน�า เกดิผูป้กครองและครอบครวัต้นแบบ
เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงและจติอาสา โรงเรยีน
สามารถเป็นแหล่งเรยีนรูเ้รื่องเศรษฐกิจพอ
เพยีง ชมุชนสามารถเป็นวิทยากร และครัว
เรือนสามารถผลิตของใช้เองได้

ความขยัน

คุณธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
การด�าเนินชีวิตพอเพียง

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ปลูกผัก เลี้ยงปลา ปลูกต้นไม้ 
ท�าน�้ายาล้างจาน ท�าปุ๋ยอินทรีย์

ประหยัด อดทน มีวินัย

รูปภาพแสดงคุณธรรมที่เกิดจากการเรียนรู้การด�าเนินชีวิตพอเพียง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการร ้อยรัดดวงใจสายใย
ครอบครัวอบอุ ่น เรียนรู ้การท�า
กจิกรรมพึง่ตนเองร่วมกนั พ่อ แม่ ลกู

ปี พ.ศ. 2552 ทศิทางการส่งเสรมิ
คุณธรรมของโรงเรียนให้ความส�าคัญของ
การสร้างครอบครวัอบอุน่ จงึมกีารด�าเนนิ
โครงการร้อยรัดดวงใจสายใยครอบครัว
อบอุน่ ซึง่เน้นเรือ่งการเสรมิสร้างกจิกรรม
ครอบครัวอบอุ ่นและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมกับลูกรัก โดยมีส่วนร่วมจากพ่อ
แม่ผู ้ปกครอง ครู ปฏิบัติตนตามหลัก 
ศาสนธรรม เป็นแบบอย่างทีด่ใีนการด�ารง
ชีวิตและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว อันจะส่งผลให้เกิด
สายใยรักครอบครัวอบอุ่น โดยมีกิจกรรม
ต่างๆ เช่น บันทึกพฤติกรรมหน้าที่ของ
นกัเรยีน มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้หน้าทีร่บั
ผดิชอบ ยกย่องครอบครวัอบอุน่ สร้างวนิยั
ทางการเงนิ พ่อแม่เป็นแบบอย่าง นกัเรยีน
ได้รู้คุณค่าของเงิน การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิน่ เช่น การท�าผ้าบาตกิ การเลีย้งปลา 
เลีย้งกบ การท�าปุย๋หมกั การปลกูผกัหวาน

ประสานรกั พ่อแม่ลกูปลกูกระเจีย๊บ ร่วม
คิดร่วมท�าน�้ายาอเนกประสงค์ การเลี้ยง
ปลาหางนกยูงชะลอการแพร่ยุงลาย การ
ปลูกไม้ประดับประทับใจ การปลูกผักผัก
สวนครัว และ จิตอาสาครอบครัวอบอุ่น 
นักเรียนร่วมท�ากิจกรรมอาสาพัฒนาร่วม
กบัครอบครวัอืน่ เพือ่สร้างความสมัพนัธ์ที่
ดีต่อกัน ความส�าเร็จที่เกิดจากโครงการ
ร้อยรัดดวงใจคือ นักเรียนสามารถเป็น
วทิยากรได้ในเวลาทีม่คีนมาศกึษาดงูานใน
โรงเรียน เด็กสามารถพูดได ้ทุกเรื่อง 
โรงเรียนได้เป็นโรงเรียนต้นแบบครอบครัว
อบอุน่ ได้รบัโล่จากท่านนายกรฐัมนตร ีต่อ
มาในปี พ.ศ. 2556 จากการที่ เด็กๆ
สามารถปลกูผกัเองได้ เดก็เกดิความรบัผดิ
ชอบในการดแูลแปลงผกัของตนเอง หน่วย
งานภายนอกก็ เห็นถึ งศักยภาพของ
โรงเรยีนมากขึน้ 

ศูนย์การเรียนรู ้ต้นแบบด้านการ
เสริมสร้างเด็กดีมีวินัย โรงเรียน 
ต้นบากราษฎร์บ�ารุง  ขยายผลการ
เ ส ริ ม ส ร ้ า ง พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมด้านวินัยความรับผิด
ชอบและความซื่อสัตย์

จากประสบการณ์การท�าโครงการ
ต่างๆ ตลอดระยะเวลาในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 
ท�าให้เกดิประสบการณ์ ความรูเ้กีย่วกบัการ
เสริมสร้างคุณธรรม ดังนั้นปี พ.ศ. 2553 
จนกระทัง่ถงึปัจจบุนั (พ.ศ. 2556) โรงเรยีน
ต้นบากบ�ารุงราษฎร์ ได้พัฒนายกระดับ
การท�ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  
มาสู ่การจัดท�าโครงการศูนย์การเรียนรู ้
ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย  
เพือ่การพฒันาคณุธรรมจรยิธรรมด้านวนิยั 
ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ของ
นักเรียน เน้นการปลูกฝังวินัยความรับผิด
ชอบ และความซือ่สตัย์ต่อตนเอง สร้างการ
มส่ีวนร่วมทีบ้่าน วดั  โรงเรยีน  ขยายผลก
ระบวนการสร้างเสริมเด็กดีมีวินัยของ
โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุงไปสู่โรงเรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ครอบครัวต้นแบบ

จิตอาสา

วินัยทางการเงิน 
(ออมเงิน)

เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ครอบครัว
อบอุ่น

สร้าง

เครือข่าย จ�านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ยและโรงเรียนบ้าน
หนองหมอ โดยให้นกัเรยีนในเครอืข่ายเข้า
มาศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นท�ากจิกรรม
กับนักเรียนโรงเรียนต้นบางราษฎร์บ�ารุง  
โรงเรยีนมนีบรุ ีและโรงเรยีนวดับ�าเพญ็เหนอื 

ในช่วง ปี พ.ศ. 2554 โรงเรียน
ด�าเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพ “ศนูย์การ
เรียนรู้ต้นแบบด้านการเสริมสร้างเด็กดีมี
วินัย ”เน ้นการพัฒนาศักยภาพองค ์
ประกอบต่างๆ ของศูนย์เรียนรู ้ ได้แก่ 
ค้นหาครอบครวัต้นแบบ สร้างหลกัสตูรใน
การเสริมสร้างเด็กดีมีวินัย สร้างความ
เข ้ าใจในเรื่ องการเสริมสร ้ างวินัยที่
บ้านสร้างแหล่งเรียนรู ้ให้ได้มาตรฐาน  
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู ้ที่มาเยี่ยมชม
บคุลากรทีเ่กีย่วข้องมคีวามสามารถในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ก่ผูเ้ยีย่มชมศนูย์การเรยีน
รู้ เพิ่มองค์ความรู้แก่บุคลากรพัฒนาฐาน
การเรียนรู้ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผลจากการท�า
กจิกรรม คอื ได้ครอบครวัต้นแบบ จ�านวน 

30 ครอบครวั และเกดิการพฒันาฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
ฐานโครงงาน เป็นต้น 

ต่อมาปี 2556 โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ต้นแบบด้านการเสริม
สร้างเดก็ดมีวีนิยั ได้เน้นเรือ่งส่งเสรมิมวีนิยั 
และมส่ีวนร่วมไม่ว่าจะเป็นภายในบ้าน วดั
และโรงเรยีน ในการเสรมิสร้างเพือ่พฒันา
เยาวชนให้เป็นเด็กดีมีวินัย มีความรับผิด
ชอบ มคีวามซือ่สตัย์ ทัง้ทีบ้่าน ในโรงเรยีน 
และในชุมชน ใช้คุณธรรมและจริยธรรม
เป็นฐาน โดยผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ 
โดยทางโรงเรียนมีเครือข่ายที่มาร่วมงาน
ด้านคณุธรรมอยูด้่วยกนั หลายโรงเรยีนเช่น 
โรงเรยีนวดัโพธิท์อง จงัหวดันครศรธีรรมราช  
โรงเรียนกันตังรัษฎา โรงเรียนย่านตาขาว  
โรงเรยีนบ้านหนองมวง โรงเรยีนบ้านหนอง
เจด็บาท โรงเรยีนบ้านหนองยวน โรงเรยีน
บ้านหนองเรี้ย โรงเรียนบ้านหนองหมอ  
โรงเรยีนมติรภาพที ่31 “วดัทุง่หวงั” และ
อกีหลายๆ โรงเรยีน ในจงัหวดัตรงั การที่
โรงเรยีนเหล่านีไ้ด้เข้ามาร่วมเป็นเครอืข่าย
ท�างานคุณธรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดการ
เชือ่มโยง ขยายความรูด้งัต่อไปนี้

• โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่ง
หวัง” : เป็นเครอืข่ายของโรงเรยีนต้นบาก
ราษฎร์บ�ารุงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เนื่อง- 
จากผู้อ�านวยการคนปัจจุบันเคยร่วมงาน
กบัอาจารย์สรุพล มสุกิพนัธ์ ตัง้แต่อาจารย์
สุรพล เป็นผู้อ�านวยการอยู่ที่โรงเรียนบ้าน
เขาหลกั จงึได้ตดิตามมาเยีย่มโรงเรยีนต้น
บากราษฎร ์บ�ารุง และได้เห็นการท�า
กจิกรรมของโรงเรยีนเหน็การเปลีย่นแปลง
ของโรงเรียนมากขึ้น จึงส่งบุคคลากรใน
โรงเรยีนมาเข้าร่วมกจิกรรมกบัโรงเรยีนต้น
บากฯ โรงเรยีนได้เข้าร่วมและน�าความรูท้ี่
ได้มาขยายผลให้สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรยีน เช่น การวางรองเท้า การท�าเรือ่ง
เศรษฐกจิพอเพยีง โรงเรยีนสามารถฝึกเดก็
ให้อยู่ในระเบียบวินัยได้ อีกเรื่องคือวินัย
การออมทรพัย์ วนัละ 1 บาท เป็นการสร้าง
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วินัย และออมเพื่อประหยัด เพื่อเก็บเงิน 
จนกระทั่งในป ี 2555 ศูนย ์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) มีความเห็นว่าโรงเรียน
วัดทุ่งหวังสามารถที่จะด�าเนินงานได้ด้วย
ตนเอง จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการกับ
ทางโรงเรยีนโดยตรง เน้นเรือ่งเศรษฐกจิพอ
เพยีง การปลกูผกั เลีย้งไก่ เลีย้งปลา เพือ่
สร้างทักษะชีวิตและสร้างทางเลือกให้กับ
นกัเรยีนในอนาคต ปัจจบุนัมโีรงเรยีนใกล้
เคยีงสนใจและเข้ามาเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนมาก
ขึ้นอีกทั้งยังสนใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ
โรงเรยีนอกีด้วย สิง่หนึง่ทีเ่หน็คอื โรงเรยีน
เครือข่ายมีความเติบโต ได้รับการพัฒนา
จากทั้งโรงเรียนแม่ข่ายและศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) 

• โรงเรียนบ้านหนองยวน : เริ่ม
รูจ้กัศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) และ
โรงเรยีนต้นบากฯ มาหลายปี เนือ่งจากเป็น
ทีมท�างานเดียวกันกับอาจารย์สุรพล ใน
ช่วงทีอ่ยูโ่รงเรยีนเขาหลกั และเมือ่อาจารย์
สุรพล ย้ายไปเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน 
กไ็ด้น�าเรือ่งราวดีๆ  มาเล่าให้ฟัง ท�าให้ทาง
โรงเรียนบ้านหนองยวนรับทราบข้อมูล
ความเคลือ่นไหว และเข้าร่วมเป็นเครอืข่าย
ของโรงเรียนต้นบากฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา เรื่องการพูดที่ไม่ไพเราะ  
เรื่องระเบียบวินัย การเดินแถวไม่เป็น
ระเบียบ การวางรองเท้า ความซื่อสัตย์ 
และความรับผิดชอบ โดยพาเด็กๆ มาดู
งานที่โรงเรียนต้นบากฯ และวางแผนน�า
ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนต้นบากฯ ไปปรับ
ใช้ในโรงเรยีน

ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  
ผู้ปกครอง ชุมชน 

ระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาของการ
เสริมสร้างคุณธรรมพื้นฐานในการใช้ชีวิต
ของนักเรียนโรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง  
ด�าเนินการฝึกนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล
จนถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มผีลทีเ่กดิขึน้
อย่างเป็นรปูธรรมคอื นกัเรยีนของโรงเรยีน

ต้นบากราษฎร์บ�ารุงมีวินัยในการถอด
รองเท้า มคีวามรบัผดิชอบต่อรองเท้าของ
ตนเอง และรองเท้าของผู้อื่นที่วางอยู่ก่อน 
จนกลายเป็นการปฏิบัติที่เป็นพฤติกรรม
ปกตทิีม่วีนิยัในชวีติประจ�าวนั ซึง่การปรบั
เปลีย่นพฤตกิรรมนกัเรยีนนัน้ไม่ใช่เพยีงแค่
การถอดรองเท้า แต่รวมไปถงึการเข้าแถว
ในการรับประทานอาหาร และกิจกรรม
อืน่ๆ เช่น เรือ่งการปลกูฝังเรือ่งเศรษฐกจิ
พอเพยีง การประหยดั อดออม  

โรงเรียนต ้นบากราษฎร ์บ�ารุ ง 
ด�าเนนิโครงการกบัศนูย์คณุธรรม (องค์การ
มหาชน) มาอย่างต่อเนือ่งและมจีดุยนืเน้น
เรือ่งของการสร้างความมวีนิยั ความรบัผดิ
ชอบ และความพอเพยีงให้กบัเดก็อย่างต่อ
เนื่อง ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกิจกรรมไปใน
รปูแบบใดกต็ามแต่เมือ่ด�าเนนิกจิกรรมแล้ว
ก็จะมีการสรุปพร้อมทั้งสอนให้เด็กรู ้ว่า
กิจกรรมที่ตนเองได ้ท�านั้นสร ้างเสริม
คณุธรรมเรือ่งการสร้างวนิยั ความรบัผดิชอบ 
และความพอเพียงได้อย่างไร เมื่อท�าไป
แล้วเกิดผลดีหรือผลเสียต่อตนเองอย่างไร 
และสามารถน�าไปปรับใช้ในอนาคตข้าง
หน้าได้อย่างไร อกีทัง้ยงัสามารถยกระดบั
โรงเรยีนให้เป็นต้นแบบการเรยีนรูด้้านวนิยั 
ความรับผิดชอบ และความพอเพียง 
สามารถเป็นต้นแบบทีข่ยายผลไปสูโ่รงเรยีน
เครอืข่ายต่าง  ๆในพืน้ทีภ่าคใต้ ทีม่คีวามสนใจ
ในการขบัเคลือ่นเรือ่งคณุธรรมไปด้วยกนั

นางอารี  จันทร์แก้ว ผู้ปกครอง
นกัเรยีน ได้เล่าว่า ลกูน�าเรือ่งการจดัรองเท้า
ไปท�าที่บ ้าน และลูกพูดเพราะมากขึ้น  
มีความกตัญญูมากขึ้น สามารถดูแลคน
เฒ่าคนแก่ทีบ้่านตนเองได้ และมใีจรกัการ
ออมมากขึน้ 

ผู้ปกครองนักเรียน ลกูมคีวามรบั
ผิดชอบมากขึ้น มีวินัยมากขึ้น มีความ
เปลีย่นแปลงเยอะ ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ 
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจากครอบครัวที่อบอุ่น 
และเป็นผลจากโรงเรียนที่สอนลูกให้รู้จัก
หน้าทีข่องตนเอง 

อาจารย์สะอ้าน  ซึ่งเป็นอาจารย์
ประจ�าโรงเรียนได้กล่าวว่า จากเสียง
สะท้อนของผูป้กครองทีว่่าลกูมพีฤตกิรรมที่
ดขีึน้นัน้เนือ่งจากโรงเรยีนได้ปลกูฝังและฝึก
ให้เกิดการท�าบ่อยๆ คอยดูแลตักเตือน 
การท�ากิจกรรมต่างๆ ท�าให้เด็กได้ซึมซับ
เรือ่งดีๆ  และสามารถน�าไปใช้ทีบ้่านได้ ฟัง
เสยีงสะท้อนของผูป้กครองทกุปีๆ หลงัจาก
ทีเ่ริม่ท�าโครงการ ตวัอาจารย์สะอ้านกแ็อบ
ปลื้มอยู่ เพราะที่ครูทุกคนช่วยกันนั้นเกิด 
ผลขึน้ทีต่วัเดก็ในทางทีด่ขีึน้ 

น้องจ๊ะจ๋า : นักเรียนของทาง
โรงเรียนได้เล่าว่า จากการท�ากิจกรรมที่
ผ่านมา สิ่งที่แม่ได้เล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริง 
น้องจ๊ะจ๋าได้ปฏิบัติตามค�าที่คุณครูสอน 
เมื่อกลับไปที่บ ้าน พ่อแม่ก็ได ้สั่งสอน 
เช่นเดียวกันว่า ถ้าอยู ่บ้านต้องช่วยท�า
กับข้าวช่วยท�าอาหาร สิ่งที่น้องจ๊ะจ๋าชอบ
มากที่สุดซึ่งครูได้สอนคือ เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง เลี้ยงปลาดุก ท�าน�้ามันมะพร้าว 
จากนั้นน�าไปขายในตลาดและโรงเรียน  
ท�าให้ตอนนีน้้องจ๊ะจ๋าสามาถรเกบ็เงนิออม
ได้ 12,000 บาทแล้ว รวมทัง้ชอบเรือ่งการ
สร้างวนิยัวางรองเท้าด้วย

น้องวิศนี  สงชู  กเ็ป็นนกัเรยีนอกี
คนหนึ่งที่ได้ท�ากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
ปลกูต้นไม้ 1 คน 1 ต้น 1 กระถาง น้องวศินี
เล่าว่า ตนเองชอบเรื่องการวางรองเท้า 
เพราะท�าให้ดมูวีนิยั มรีะเบยีบ และมคีวาม
เรียบร้อย และยังได้บอกอีกว่า คุณครูได้
สอนเรื่องการพูดจาสุภาพไพเราะ สอนให้
ช่วยเหลอืงานบ้านและงานโรงเรยีน

ผู้ใหญ่บ้าน เป็นอีกหนึ่งคนที่มี
บทบาทส�าคัญได้กล่าวชมเชยว่าโรงเรียน
ต้นบากฯ มนีกัเรยีนทีม่สีมัมาคาราวะ ไม่
ว่าจะเจอที่ไหนก็จะยกมือไหว้ เรื่องของ
ความมีวินัยก็มีความเคร่งครัด เด็กส่วน
ใหญ่มคีวามซือ่สตัย์และเป็นเดก็ดี 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ 
การที่โรงเรียนต้นบากราษฎร์บ�ารุง

สามารถสร้างกระบวนการเสริมสร้างและ
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
นักเรียนตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา 
เนือ่งจากครใูนโรงเรยีนมคีวามเป็นหนึง่เดยีว 
เป็นทมีงานทีเ่ข้มแขง็ มคีวามสามคัค ีถงึ
แม้ว่าบางครัง้การด�าเนนิโครงการต่างๆ จะมี
กจิกรรมทีห่ลากหลาย แต่ครแูละบคุคลากร
ในโรงเรียนไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระหรือเป็น
งานทีเ่พิม่เข้ามา เนือ่งจากส่วนหนึง่เป็นการ 
บูรณาการในกระบวนการเรียนการสอน
และสามารถน�าเอาผลงานไปตอบการประกนั
คุณภาพการศึกษา การท�ากิจกรรมต่างๆ
เป็นการท�างานที่สอดแทรกอยู่ในการเรียน
การสอน โดยจะต้องมกีารสอดแทรกเรือ่ง
ของคณุธรรมพืน้ฐาน 8 ประการ บรูณาการ
กบัวชิาปกต ิ เช่น วชิาวทิยาศาสตร์ สอน
การปลกูต้นไม้ กจ็ะมกีารให้แสง ให้ปุย๋ น�า
สองกระถางมาเปรียบเทียบกัน และสอด
แทรกเรื่องคุณธรรมไปด้วย อีกทั้งยังมี
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านครอบครัวต้นแบบ
เพื่อดูแลกัน เรียนรู้ เรื่องต่างๆ ร่วมกัน 
เช่น การท�าผ้าบาติก รวมไปถึงมีการให้
นกัเรยีนไปเยีย่มบ้านกนัเองและดแูลกนัเอง 
เช่น พี่สอนน้อง โดยมีครูคอยดูแลอีกขั้น
หนึง่ด้วย เพือ่ทีจ่ะสัง่สอนให้นกัเรยีนยงัอยู่
ในกรอบของคุณธรรมที่ต้องการให้เรียนรู้  
ผลพลอยได้จากการเยี่ยมบ้านอีกเรื่องคือ
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว
ต้นแบบ และการสอนสอดแทรกเรื่องการ
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเยี่ยมบ้านคือ
การน�ามาเขยีนเรยีงความ นอกจากนีย้งัมี
ปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็อืน่ๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. การสร้างทีมงานและการแบ่ง
บทบาทหน้าทีก่ารบรหิารจดัการ และวธิกีาร
ท�างานของโรงเรียน ต้นบากราษฎร์บ�ารุง
นั้น อาจารย์สุรพล มุสิกพันธ์ มีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ให้บุคลากรแต่ละคนใน
โรงเรียนดูแลกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 
และแต่ละปีกจ็ะแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

การเป็นผูป้ระสานงานโครงการสลบัสบัเปลีย่น
กันไปเพื่อสร ้างการเรียนรู ้ และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม  
โดยการสร้างความเข้าใจ พดูคยุ หาวธิกีาร
แก้ไขปัญหา มีข้อตกลง มีกติการ่วมกัน 
ดึงผู ้ปกครองเข้ามาร่วมด้วย โดยนัด
ประชมุผูป้กครองนกัเรยีนเพือ่ชีแ้จงการท�า
กิจกรรม ชี้แจงบทบาทของผู ้ปกครอง 
บทบาทของโรงเรียน บทบาทของเด็กที่มี
ต่อการท�ากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในเดก็ให้เป็นไปใน
แนวทางทีด่ขีึน้

2. การติดตามการด�าเนินงาน
สม�่าเสมอ โดยจัดประชุมสรุปงานร่วมกัน
เพือ่ให้บคุลากรทกุท่านได้รบัทราบถงึความ
ก้าวหน้าของแต่ละกจิกรรม มกีารคดิระดม
สมองร่วมกนัในการแก้ปัญหาทีพ่บระหว่าง
ทางในการท�ากจิกรรม

3. การได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและนอกชมุชน 
การท�ากจิกรรมแต่ละครัง้จะมส่ีวนร่วมของ
ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น เช่น นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลนาพละ ผู ้ใหญ่บ้าน  
คณะกรรมการสถานศกึษา และผูป้กครอง

มาร่วมด้วยทุกครั้ง เช่น การจัดกิจกรรม 
วันเด็ก การศึกษาดูงานในโรงเรียน  
มีส�านักงานพลังงานจังหวัดเข้ามาสนับ
สนุนเรื่องเตาเผาขยะ ท�าให้ได้รับรางวัล
แชมป์น�า้ส้มควนัไม้จากภาคใต้ และขยาย
ไปในระดับประเทศ ได ้ เหรียญทอง 
มีส�านักงานพัฒนาที่ดินมาให้ความรู้และ
รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักใช้และท�าน�้าหมัก
ชวีภาพ บรษิทัเซฟรอน สนบัสนนุกจิกรรม
ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อม เช่น การลดการใช้
พลังงานการท�าปุ๋ยหมัก การคัดแยกขยะ 
การใช้น�้ายาอเนกประสงค์ และการร่วม
กจิกรรมกบัชมุชน การปลกูป่า ปลกูต้นไม้ 

4. การเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์
คุณธรรม (องค์การมหาชน) การจัด
กจิกรรมคาราวานและเปิดบ้านคณุธรรมใน
ปีต่างๆ ซึง่นอกจากจะท�าให้หน่วยงานได้
ใกล้ชดิโรงเรยีนแล้ว ยงัท�าให้เกดิการเรยีนรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม ่ๆ  
จากโรงเรยีน รวมถงึได้เผยแพร่องค์ความรู้
ของโรงเรยีนไปสูส่าธารณะ
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