
โรงเรยีนต้นแบบแหล่งเรยีนรูเ้ชงิคณุธรรม
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี  ถนนจรัญสนิทวงศ์   
เขตบางกอกน้อย กรงุเทพมหานคร

ปรชัญาหลกัในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของโรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุ ีคอื 
พฒันาภมูปัิญญา บนพืน้ฐานของคณุธรรม  
“Intellectual Development on the Basis 
of  Morality” จากหลกัปรชัญาดงักล่าวได้น�า
ไปสู ่การจัดการศึกษาที่มุ ่ งพัฒนาให ้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รกัการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง 
สามารถน�าความรูม้าใช้ในการคดิและการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหา ประเมินทางเลือก
และเลือกปฏิบัติในทางที่ถูกต้องโดยยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม กริยามารยาท
สภุาพเรยีบร้อยเหมาะสมกบัความเป็นไทย  
เพื่อด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความ
สขุ โดยมกีระบวนการคอื มุง่สร้างเดก็และ
เยาวชนที่มีคุณภาพ โดยการบูรณาการ
คุณธรรมและจริยธรรมในระบบการเรียน
การสอนปกติ และมีการเข้าร่วมโครงการ
พฒันาคณุธรรม จรยิธรรม กบัศนูย์ส่งเสรมิ
และพัฒนาพลังแผ ่นดินเชิงคุณธรรม  
(ศูนย์คุณธรรม) ส�านักงานบริหารและ
พฒันาองค์ความรู ้(องค์การมหาชน) เพือ่
ให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยการปลูกฝัง
คุณธรรมนั้นจะท�าโดยการผ่านกระบวน- 
การปฏิบัติกิจกรรมสู ่การเรียนรู ้จริ ง  
และสร้างแบบอย่างที่ดีปรากฏให้เห็น  
บนพืน้ฐานความเชือ่ทีว่่า “ตวัอย่างทีด่มีค่ีา
กว่าค�าสอน” 

ก้าวย่าง 40 ปี โรงเรยีนฤมลทนิ ธนบรุี 
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี เป็น

โรงเรียนเอกชน ที่สังกัดส�านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
เปิดท�าการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  

ถงึประถมศกึษาปีที ่6 การก่อตัง้โรงเรยีนมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติตาม
ความเชื่อของคริสต์ศาสนานิกายโรมัน 
คาทอลกิ โรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุ ีเกดิขึน้
ครั้งแรกในชื่อว่า นฤมลทิน ซึ่งมาจาก
พระนามของแม่พระองค์อปุถมัภ์ทางศาสนา
ครสิต์ มคีวามหมายว่า ผูป้ราศจากมลทนิ 
ในภาษาองักฤษใช้ค�าเตม็ว่า Our Lady of 
Immaculate ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนฤมลทิน 
ธนบุรี (พ.ศ. 2473-2544) คือ นายมสาร   
วงศ์ภกัด ีซึง่ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา-
ตร ีBachelor of Commerce จาก Univer-
sity of Ottawa ประเทศแคนาดา พ.ศ. 
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เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ฝั่งพระนคร ซอ
ยมติตคาม ถนนสามเสนใน เขตดสุติ บน
พืน้ที ่200 ตารางวา จดัการเรยีนการสอน
ชัน้อนบุาลถงึชัน้ประถม 7 เปิดสอนตัง้แต่ปี 
พ.ศ. 2506 มคีรทูัง้หมด 14 คน นกัเรยีน 
450 คน โดยตลอดเวลา 40 ปีที่ผ่านมา 
โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนจนท�าให้เป็นที่รู้จัก และไว้วางใจของ
คนทัว่ไปเป็นอย่างด ีต่อมาได้ขยายกจิการ
ให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับและเพิ่มระดับการ
ศึกษาขึ้นไปถึงชั้นมัธยมศึกษา ในปี พ.ศ. 
2512 มก่ีอสร้างโรงเรยีนนฤมลทนิ แห่งที ่2 
ขึ้นในเขตพื้นที่ฝั่งธนบุรี ถือเป็นต้นก�าเนิด
ของโรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุ ีบนเนือ้ที ่3 
ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา จดัการศกึษาตัง้แต่
ชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
นักเรียนประมาณ 475 คน ครู 21 คน 
อาคารเรียนที่เปิดใช้ในสมัยนั้นเป็นอาคาร
คอนกรตีเสรมิเหลก็ 3 ชัน้ 1 หลงั และโรง
อาหาร อกี 1 หลงั รองรบันกัเรยีน 990 คน 
บริหารงานโดยมีนายมสาร วงศ์ภักดี  

เป ็นผู ้รับใบอนุญาต และนางวันทนา  
วงศ์ภักดี เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ พ.ศ. 
2524 ได้มีการปรับปรุงขยายพื้นที่อาคาร
เรยีนห้อง-เรยีนให้มากขึน้ สามารถรองรบั
นกัเรยีนได้เพิม่เป็น 1,395 คน ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2532 ได้ท�าการก่อสร้างอาคาร
คอนกรตีเสรมิเหลก็ 5 ชัน้ แทนอาคารครึง่
ตึกครึ่งไม้ของอนุบาลเดิม และได้ปรับ
ขยายอัตราความจุการรับนักเรียนเป็น 
1,975 คน ในปี 2556 ปัจจุบันมีอาจารย์ 
มาณวิกา สงวนวงศ์ เป็นผู ้อ�านวยการ
โรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุี

เส ้นทางก้าวสู ่ โครงการพัฒนา
คณุธรรม จรยิธรรม เริม่จากปิยวาจา
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาด้านที่หลาก
หลาย กบัศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาพลงั
แผ่นดนิเชงิคณุธรรม (ศนูย์คณุธรรม) 

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี มีการ
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียม
อนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 การสอนใน

ระดับอนุบาลเน้นการเรียนรู ้ โดยผ่าน
กระบวนการเล่นอย่างสร้างสรรค์ สอด
แทรกวิชาการโดยอาศัยนวัตกรรมที่หลาก
หลาย เช่น Hi/Scope, Cooperative Art. 
Project Approach เป็นต้น  ส่วนในระดบั
ประถมศึกษา ได้มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ เน้นการลงมือปฏิบัติ 
วางพืน้ฐานทีเ่พยีบพร้อมในด้านการเรยีนรู้
และทกัษะชวีติทีส่�าคญัเพือ่ก้าวสูก่ารศกึษา
ต่อในชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตรที่หลาก
หลายตามความต้องการของชมุชน ได้แก่ 
หลกัสตูรสามญั (Standard Programme) 
และหลักสูตรภาษาอังกฤษ (Engl ish  
Programme) หรือที่รู ้จักกันในอีกชื่อว่า 
หลกัสตูรสองภาษา (Bilingual Programme) 
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรส�าหรับนักเรียนทุกคน เช ่น 
คอมพวิเตอร์ ว่ายน�้า เทควนัโด คย์ีบอร์ด 
บลัเล่ต์ นาฏศลิป์ ศลิปะ เป็นต้น ผลผลติที่
คาดหวงัจากการจดัการเรยีนการสอนตาม
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้นคือ การผลิต
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นักเรียนที่เรียนดี มีระเบียบ เพียบพร้อม
คุณธรรม ตามคติพจน์ที่โรงเรียนยึดถือ 
เป็นแนวทางส�าคญันอกจากนีท้างโรงเรยีน
ยังมุ่งผลิตนักเรียนให้เป็นนักคณิตศาสตร์ 
ทีส่ามารถใช้ภาษาและเทคโนโลย ีเพือ่การ
สือ่สารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามคดิ
ริเริ่มสร้างสรรค์ รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง ตลอดจนเป็นคนดีมีคุณธรรม  
จรยิธรรม โดยทางโรงเรยีนมกีารบรูณาการ
ในระบบการเรียนการสอนปกติเรื่อยมา  
อีกทั้งยังเน้นกริยามารยาทที่เรียบร้อย
เหมาะสมกับความเป็นไทย เชื่อมั่นใน
ตนเอง กล้าแสดงออก มบีคุลกิภาพทีด่ ีรกั
การออกก�าลงักาย รวมถงึมสีขุภาพอนามยั
และสขุนสิยัทีด่ี

จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2548  เป็นต้นมา
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ได้เข้าร ่วม
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกับ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ส�านักงาน
บริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) ทั้งนี้เกิดจากการชักชวนของ
อาจารย์มนัส ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�าให้รู้จัก
กบั ดร.สวุมิล ซึง่ท�างานวจิยัชือ่ “เร่งสร้าง
คุณลักษณะที่ดีในเยาวชนไทย” โรงเรียน

นฤมลทิน ธนบุรี เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้
เกบ็ข้อมลู โดยจะมนีสิติปรญิญาโทมาเกบ็
ข้อมูล ท�าให้มีโอกาสในการพูดคุยแลก
เปลี่ยนประสบการณ์และมีการชักชวนให้
ทางโรงเรยีนเข้าร่วมโครงการ ซึง่นบัว่าเป็น
โอกาสดี เพราะโรงเรียนก�าลังหาแนวทาง
การเชื่อมโยงการท�างานกับหน่วยงาน
ภายนอกสูส่งัคมทีก่ว้างขึน้   

หลังจากนั้นอาจารย์ตัวแทนจาก
โรงเรยีนได้เข้าร่วมการประชมุทีจ่ฬุาลงกรณ์-
มหาวทิยาลยั และได้มกีารชกัน�าให้รูจ้กักบั
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิง
คุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ในการประชุม
เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน 
หากเข้าร่วมโครงการวิจัยในการยกระดับ
คุณภาพเยาวชนไทย จึงท�าให้ผู ้บริหาร
โรงเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และเห็น
แนวทางในการพฒันาคณุธรรม จรยิธรรม
ในโรงเรยีน จงึเข้าร่วมโครงการดงักล่าว มุง่
เน้นการด�าเนินโครงการคือ การปลูกฝัง
คณุธรรมผ่านกระบวนการปฏบิตักิจิกรรมสู่
การเรยีนรูจ้รงิ “การพฒันาตนสูก่ารพฒันา
สงัคม” ซึง่มจีงัหวะก้าวดงัต่อไปนี้ 

ก้าวแรก เริม่จากการเรยีนรู ้มกีาร
จัดท�าโครงการวิจัย เริ่มเสริมสร้างคุณ- 
ลักษณะของเยาวชนที่พึงประสงค์ของ

เยาวชนไทย ในชื่อโครงการ “เด็กดีศรี 
นฤ.ธ” มกีารท�ากจิกรรมปิยวาจา เพือ่แก้ไข
ปัญหาเด็กพูดไม่มีหางเสียง ติดการ์ตูน
ญีปุ่น่ ตดิหนงัเกาหล ีโดยมกีลุม่เป้าหมาย
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกลุ่ม
เป้าหมายหลกั ครใูนโรงเรยีนจงึได้ร่วมกนั
คิดกิจกรรมให้นักเรียนตั้งเป็นชมรม เด็ก
จะต้องรณรงค์กันเอง โดยให้เด็กเลือกครู
เป็นทีป่รกึษา ส�าหรบักจิกรรมทีท่�า เดก็ๆ  
กจ็ะร่วมกนัคดิ เช่น การเขยีนบตัรค�า ซึง่
เป็นค�าทีไ่พเราะ ท�าเป็นทีค่ัน่หนงัสอืให้เดก็
เดินแจกเด็กด้วยกัน หรือการท�าละครเชิง
คณุธรรมมาน�าเสนอในช่วงพกัรบัประทาน
อาหารกลางวนั

จากการเข้าร่วมโครงการกับศูนย์
คุณธรรม ท�าให้โรงเรียนได้รู้จักกับค�าว่า
สมัชชา และ ปฏิญญา เกิดการเล็งเห็น
ความส�าคญัของค�าว่าคนดมีากกว่าคนเก่ง 
ในช่วงแรกของการท�าโครงการทางโรงเรยีน
จะมีการติดตามประเมินผล และมีการ
สนบัสนนุให้มพีีเ่ลีย้ง ท�าให้พบว่าโรงเรยีน
สามารถท�างานร่วมกันได้ทั้งโรงเรียน มีผู้
ปกครองเป็นส่วนร่วม และได้รบัการยกย่อง
ให้เป็น 1 ใน 5 ของตวัอย่างทีด่ ีในด้านการ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียน และได้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ให้ครใูนโรงเรยีนเป็นตวัแทนเพือ่
ไปเรียนรู้ดูงานศึกษาแนวทางต่างๆ ที่มูล
นธิพิทุธฉอืจี ้ประเทศไต้หวนั จ�านวน 2 คน 
ท�าให้ทางโรงเรยีนได้ทราบว่าแนวทางต่างๆ 
นัน้ ไม่ต่างกนักบัหลกัค�าสอนของคาทอลกิ 
จงึสามารถน�าเรือ่งทีไ่ปเรยีนรูม้าปรบัใช้ได้
หลายเรือ่ง และได้จดัให้เรยีนรูก้ารถอดองค์
ความรู ้และได้เป็นเข้าร่วมเป็นสมาชกิเครอื
ข่ายโรงเรียนคุณธรรมกับโรงเรียนประชา
นเิวศน์

หลังจากนั้นทางโรงเรียนได้ด�าเนิน
โครงการนฤมลทนิร่วมใจ เทดิไท้องค์ราชนั 

น้อมน�าคุณธรรมสู ่ชีวิตที่พอเพียง และ
โครงการนฤมลทินร้อยดวงใจ ใฝ่กตัญญู  
รูร้กัสามคัค ีสูว่ถิไีทย มกีารด�าเนนิกจิกรรม
ที่ภาคภูมิใจที่สุดคือ “ข้าวหมดจานหนู
ท�าได้”  มวีธิกีารคอื ให้นกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่มีจิตอาสา  
จัดท�าโครงการรณรงค์ให ้นักเรียนใน
โรงเรียนรับประทานอาหารให้หมดจาน 
เป็นการสร้างวนิยัในการรบัประทานอาหาร
ให้พอดี มีการใช้สัญลักษณ์การยกนิ้วมือ 
นิว้โป้งหมายถงึมาก ถ้าชสูองนิว้ นิว้โป้งกบั
นิว้ชีแ้สดงว่าต้องการข้าวปานกลาง และถ้า
ชนูิว้ก้อยแสดงว่าต้องการข้าวน้อย และเมือ่
นักเรียนเลือกว่าต้องการข้าวเท่าใดแล้ว  
ครูก็จะสอนว่า เมื่อเลือกแล้วต้องรับผิด
ชอบสิ่งที่ตนเองเลือกให้ได้ คือต้องรับ
ประทานอาหารให้หมดจานเพือ่ไม่ให้เหลอื
เศษอาหารทิง้ ในกจิกรรมนีไ้ด้มกีารบรูณา
การกบัเนือ้หาหลกัสตูรในวชิาคณติศาสตร์  
มีการจดบันทึกสถิติจ�านวนปริมาณเศษ
อาหารที่ เหลื อทุกวัน และมีการท� า
แบบสอบถามว่าเหตุใดจึงรับประทาน
อาหารไม่หมด รวมถึงมีการให้รางวัลแก่
นกัเรยีนทีร่บัประทานอาหารหมด ซึง่ถอืว่า

เป็นการท�าความด ีมกีารน�าเศษอาหารมา
ท�าเป็นปุย๋ ผลทีเ่กดิขึน้คอื เดก็สามารถรบั
ผดิชอบการรบัประทานอาหารของตนเองได้ 
ไม่เหลอืเป็นเศษอาหาร เดก็ทานอาหารได้
เยอะขึน้ และมคีวามสขุในการรบัประทาน
อาหาร เป็นการสร้างความรับผิดชอบ 
ความมีวินัยต่อตนเอง และเป็นการคิดถึง 
ผูอ้ืน่ นอกจากนีย้งัเป็นการลดจ�านวนปรมิาณ
เศษอาหารจากวนัละประมาณ 100 กโิลกรมั 
ให้เหลอืเพยีง 20-30  กโิลกรมั 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิต
อาสา เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ในตัวผู้
เรียนให้มีจิตอ่อนโยนพร้อมแบ่งปันน�า้ใจสู่
บคุคลผูด้้อยโอกาสกว่าในสงัคม กจิกรรม
จิตอาสาถือเป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียน
นฤมลทินธนบุรี มีกิจกรรมที่ส�าคัญ อาทิ
การบ�าเพญ็ประโยชน์ทัง้ในและนอกโรงเรยีน 
โดยให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-6 ที่มีจิตอาสา ดูแลท�าความสะอาด
บริเวณที่ตนเองรับผิดชอบตลอดปีการ
ศกึษา ท�าให้สถานทีใ่นโรงเรียนสะอาดน่า
อยู ่ และสวยงาม นักเรียนในระดับชั้น
ประถมศกึษาปีที ่2-3 มกีารออกไปพฒันา
พืน้ทีบ่รเิวณวดับางเสาธง โดยจดัเกบ็กวาด

ท�าความสะอาดบริเวณเขื่อนริมน�า้หน้าวัด  
ส่วนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ออกไปพัฒนาพื้นที่บริเวณลานวัด
บางเสาธง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วน
ร่วมสร้างชมุชนน่าอยู่

การยกระดับการท�ากิจกรรมใน
ล�าดบัต่อมาคอื การท�าโครงการนฤมลทนิ
สานสมัพนัธ์สายใยรกัครอบครวัอบอุน่ตาม
แนวคดิวถิไีทย และโครงการนฤมลทนิพอ
เพยีงเพือ่พ่อ “บ่มเพาะคณุธรรมสูส่งัคมไทย” 

จากรูปธรรมของการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ท�าให้
โรงเรียนได้รับโล่เชิดชูเกียรติระดับดีเยี่ยม 
“รางวัลเกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์”  
ในโครงการเชดิชเูกยีรตสิถานศกึษาทีส่ร้าง
คนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรม
จรยิธรรมดเีด่นปี 2552 ของมลูนธิธิารน�า้ใจ 
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสถานศึกษา
ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวอบอุ่นปี 
2552 ของศนูย์ส่งเสรมิและพฒันาพลงัแผ่น-
ดินเชิงคุณธรรม ร่วมกับ ส�านักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ครูในโรงเรียนยังได้รับการอบรม
และพัฒนาด้านต่างๆ จากการท�างานกับ
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ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เช่น  
การท�าเอกสารรายงานและการจดัการการ
เงนิในโครงการ การบรหิารจดัการโครงการ 
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน
ส่วนของการท�ากจิกรรมและการเงนิต่างๆ 
มีกระบวนการ วิธีการเรียนการสอนที่
สอดคล ้องกับความต ้องการของเด็ก 
และสามารถต่อยอดไปในชัน้เรยีนต่อไปได้  
เกิดกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น มี เครือข ่าย
โรงเรยีนเพิม่ขึน้

จากคณุธรรมพืน้ฐานสูก่ารพฒันา
ยกระดับการพัฒนาทักษะชีวิต  
“Life Skills in 21st Century”

จากการเสริมสร้างคุณธรรมพื้น
ฐานเริม่จากการคดิด ีพดูด ีและมคีวามรบั
ผดิชอบ เพือ่เป็นการปลกูฝังให้เยาวชนเป็น
เด็กรักดี หรือรักที่จะเป ็นคนดีและมี
คุณภาพให้นักเรียน “เก่ง ดี มีความสุข” 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันกับศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) เมื่อเกิดรูปธรรมความ
ส�าเร็จให้เห็นจากจากการได้รับรางวัลซึ่ง
เป็นก�าลงัใจให้ทางโรงเรยีน ในช่วงปี พ.ศ. 
2556 โรงเรยีนจงึเกดิแนวคดิการพฒันายก
ระดบั ต่อยอดการท�ากจิกรรมร่วมกบัศนูย์
คณุธรรม (องค์การมหาชน) เป็นโครงการ
พฒันาคณุภาพชวีติของนกัเรยีนให้มทีกัษะ
การเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า “พัฒนาทักษะ
ชีวิตเพื่อสร้างศิษย์สู่ศตวรรษที่ 21” (Life 
Skills in 21st Century) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพือ่สร้างการเรยีนรูท้กัษะชวีติ และวฒัน- 
ธรรมความซื่อสัตย์ รับผิดขอบ พอเพียง 
รกัและรบัใช้ให้เกดิขึน้ในสถานศกึษา รวม
ทั้งการสร้างเครือข่ายพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงบูรณาการ  Life Skills in 21st  
Century เป็นโดยการสร้างกระบวนการ
เรยีนรูห้รอืการบ่มเพาะคณุธรรมจากความ
แก่นแท้ของความเข้าใจ (Head) เพื่อให้
เกิดการการยอมรับ (Heart) และน�าไปสู่

การปฏิบัติโดยเน้นกระบวนการสอนแบบ 
Inductive Method ทีเ่ริม่จากการน�าเสนอ
แบบ เพื่อให้นักเรียนค้นหาตนเอง  และ
การผลิตความรู้รวบยอดในรูปแบบต่างๆ 
ในการด�าเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตที่
ใช้ตวัย่อว่า “LVR” 

L  : การพฒันาองค์รวมเพือ่เตรยีม
ความพร้อมสูส่งัคมแห่งปัญญา 

v  : การบ่มเพาะด้านคุณธรรม 
จรยิธรรม ความซือ่สตัย์ ความรบัผดิชอบ 
พอเพยีง รกัและรบัใช้

R  : การสร้างทักษะในด้านการ
ไตร่ตรอง (Reflection) 

องค์ความรู ้ที่ส�าคัญในการสร้าง
ทกัษะชวีติประกอบด้วย ทกัษะการคดิเชงิ
สร้างสรรค์ ทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการ
ตัดสินใจ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะ
การจัดการกับอารมณ์ ทักษะการจัดการ
กบัความเครยีด และทกัษะการเข้าใจผูอ้ืน่ 
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บคุคล

การด�าเนนิโครงการดงักล่าวมรีปูแบบ
กระบวนการหลักๆ 3 ส่วนประกอบด้วย  
1) การพัฒนาครูในโรงเรียน ทั้งการด้าน
การพัฒนาทักษะเติมเต็มความรู ้ การ
พฒันาแผนการสอนแบบองค์รวม และการ
ค้นหาครูต้นแบบ “ Smart Teachers”  
2) การพัฒนานักเรียน เน้นการจัดค่าย
กิจกรรมเพื่อปลูกจิตส�านึก และมีการ
ยกย่องส่งเสริมนักเรียนต้นแบบ “Smart 
Kids” 3) การขยายเครือข่ายสร้างแหล่ง
เรียนรู้เชิงบูรณาการ “ทักษะชีวิต” เพื่อ
ท�าให้เกดิการเตมิเตมิความรู ้และการแลก
เปลีย่นประสบการณ์สูง่านสมชัชาคณุธรรม
ในล�าดบัต่อไป 

จากกระบวนการต่างๆ ที่ปรับ
เปลี่ยนจนสามารถกลายเป ็นวิถีของ

โรงเรยีนนฤมลทนิ ธนบรุ ีเช่น กจิกรรมกนิ
ข้าวหมดจาน ยิ้มไหว้พูดจาอ่อนหวาน
ไพเราะ หรือการท�ากิจกรรมสร้างเสริม
ทักษะชีวิตที่บูรณาการกับหลักสูตรการ
เรยีนการสอน กระบวนการพฒันาเดก็ของ
โรงเรียนมีหลากหลาย ประกอบกับ
โรงเรียนมีเครือข ่ายโรงเรียนเอกชนที่ 
เข้มแขง็ ดงันัน้จงึมกีารชกัชวนให้โรงเรยีน
เครือข่าย จ�านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ โรงเรียนเศรษฐ
บุตรอุปถัมภ์ โรงเรียนสมาคมสตรีไทย 
โรงเรียนอุดมวิทยา โรงเรียนรุจิ เสรี 
โรงเรียนจินดารัตน์ และโรงเรียนอนุบาล
สดุารตัน์ ใช้เป็นต้นแบบในการจดักจิกรรม
ของแต่ละโรงเรียนในส่วนของการพัฒนา
ทักษะชีวิต เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและจากการลงมอืปฏบิตัิ
จริง รวมถึงให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการเรยีนรูข้องเดก็

ปัจจยัสูค่วามส�าเรจ็ของแหล่งเรยีนรู้
การส่งเสรมิ คณุธรรมจรยิธรรม เพือ่
ปลกูฝัง คนด ีเก่ง และมคีวามสขุ

ปัจจยัความส�าเรจ็ทีแ่ท้จรงิคอื เดก็
และผูป้กครอง ทัง้คณุภาพในตวัเดก็ สิง่ที่
เกิดขึ้นกับตัวเด็ก วิธีการคิดและวิธีการ
ปฏิบัติของเด็ก ทั้งหมดนี้มีความเปลี่ยน- 
แปลงในทางที่ดีขึ้น ไม่ว ่า สมศ. มา
ประเมินภายใน หรือ สทศ. มาประเมิน
ภายนอกกก็ล่าวเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า เดก็มี
ความกล้าที่จะตอบค�าถาม กล้าที่จะคิด 
กล้าแสดงความคิดเห็น อย่างเหมาะสม
ตามวยั มรีะบบมรีะเบยีบมากขึน้ คดิเป็น
และสามารถบรหิารจดัการได้มากขึน้ รูจ้กั
ทีจ่ะออกมาหน้าห้องและเป็นตวัแทนแสดง
ความคดิเหน็ของห้องตนเอง ส�าหรบัความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ มีการเปิดรับ
ความคดิเหน็ของคนอืน่ และยอมรบัความ
คดิเหน็ของเพือ่นร่วมงานมากขึน้ เนือ่งจาก

ผ่านกระบวนการการท�างานร่วมกัน มอง
เหน็สิง่ดีๆ  ความคดิดีๆ  ของเดก็ว่ามคีวาม
หลากหลาย และมคีวามแตกต่างบางครัง้ดี
กว่าความคิดของครูอีกด้วย ส�าหรับผู ้
บรหิาร หลงัจากทีท่�าโครงการแล้วกม็กีาร
เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ได้แสดงความ
คิดเห็นและคิดค้นวิธีการท�างานมากขึ้น
แล้ว จึงวางบทบาทจากผู้ด�าเนินโครงการ
มาเป็นที่ปรึกษาแทน หลังจากที่ได้ให้
นโยบายการท�างานไปแล้ว คนท�างานก็มี
ความสุข เพราะยอมรับฟังความคิดเห็น
ของคนท�างาน ท่านอื่นๆ คุยกันแบบพี่ๆ 
น้องๆ ซึง่ก่อนหน้าทีจ่ะมาท�าโครงการร่วม
กับศูนย์คุณธรรม ครูที่โรงเรียนนั้นยังไม่มี
ความกล้าแสดงออกเท่ากับปัจจุบันนี้ 
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนภาคภูมิใจที่สุดคือ 
การสร้างวินัยในการรับประทานอาหารให้
พอดี โดยใช้สัญลักษณ์การยกนิ้วมือดัง
ความหมายที่กล่าวไปข้างต้น และเมื่อ
นกัเรยีนเลอืกว่าต้องการข้าวเท่าใดแล้ว ครู
ก็จะสอนว่า เมื่อเลือกแล้วต้องรับผิดชอบ
ในสิ่งที่ตนเองเลือกให้ได้ ผลที่เกิดขึ้นคือ
เด็กสามารถรับผิดชอบการรับประทาน
อาหารของตนเองได้ ไม่เหลือเป็นเศษ
อาหาร รบัประทานอาหารได้เยอะขึน้ และ

มคีวามสขุในการรบัประทานทานอาหาร 
ค�าแนะน�าของทางโรงเรียนที่

ต้องการบอกให้พื้นที่อื่นๆ ท�างานให้เกิด
ความส�าเรจ็เหมอืนกนั คอื อนัดบัแรกต้อง
ท�าให้บคุลากรเกดิความเป็นหนึง่เดยีว มอง
เหน็เป้าหมายเดยีวกนั ดบูรบิทของตนเอง 
ดูพื้นฐานของตนเองว ่า เป ็นอย ่างไร 
ต้องการแก้ปัญหาด้านไหน มีวิธีการที่จะ
ด�าเนนิการอย่างไร จากนัน้จงึร่วมกนัลงมอื
ท�างาน สรปุผล และปรบัปรงุพฒันางานไป
เรือ่ยๆ 

ครู : “การด�าเนินโครงการต่างๆ 
ผู้อ�านวยการจะเป็นคนให้หัวข้อในการท�า
กจิกรรม แต่ละกลุม่กจิกรรมกจ็ะร่วมกนัคดิ
ว่าจะท�าอย่างไร เช่น การพูดจาไม่สุภาพ  
ก็ช ่วยกันคิดว ่าค�าไหนที่ไม ่สุภาพและ
เปลีย่นเป็นค�าสภุาพว่าอย่างไร และร่วมกนั
ณรงค์การใช้ค�าสภุาพในโรงเรยีน พอคนทีท่�า
คดิเอง กจิกรรมทีท่�ากจ็ะราบรืน่ แต่ถ้าหาก
ผู ้บริหารบังคับก็จะมีสะดุด เพราะคน
ท�างานจะต้องรอค�าสัง่ต่อ การให้โจทย์และไป 
คดิวธิกีารเองกจ็ะสามารถท�างานได้สบายใจ”

ครู : “ความส�าเรจ็ทีเ่หน็ได้ชดัจาก
การท�างานอย่างต่อเนื่องกับศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) คอื ผูป้กครองนกัเรยีน

เกดิความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั เนือ่งจากมกีาร
ท�ากจิกรรมร่วมกนั ส่งผลให้โรงเรยีนและผู้
ปกครองเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้น 
โรงเรียนเปิดกว้างรับผู้ปกครองมาให้ร่วม
ท�ากิจกรรมในโรงเรียนมากขึ้น กิจกรรมที่
ประสบความส�าเร็จมากที่สุดที่ท�ามาคือ 
กจิกรรมครอบครวัอบอุน่” 

ความภมูใิจจากใจผูป้กครอง
นายจมุพต วนิยวรพล :  ผมเป็น

ผู้ปกครองของ ด.ญ.มณธิรา วินยวรพล 
น้องมน และนางสาวเมลาน ีวนิยวรพล ซึง่
ทัง้ 2 คนเป็นศษิย์เก่าของทีน่ี ่ตลอดระยะ
เวลาทีผ่่านมาตัง้แต่ทีล่กูสาวทัง้ 2 คนของ
ผมได้รบัการศกึษาทีโ่รงเรยีนแห่งนี ้ผมต้อง
ขอขอบพระคุณทางคณะผู้บริหาร คุณครู
และบุคลากรทุกท่านที่ดูแลเอาใจใส่ให้
ความรู ้อบรมบ่มนสิยัให้ลกูสาวทัง้สองเป็น
คนดี มีความรู ้คู ่คุณธรรมสมกับกับ
เจตนารมณ์ของทางโรงเรียนลูกๆ ได้รับ
ความอบอุ่นจากสังคมในโรงเรียนรั้วฟ้า-
ขาวได้รบัการดแูลจากทางโรงเรยีนเสมอืน
ครอบครัวเดียวกัน เป็นครอบครัวที่ใหญ่
และอบอุ่นมากๆ นอกจากนี้ทางโรงเรียน
ได้วางรากฐานทางการศึกษาที่มีความ
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มัน่คงมากให้กบัลกูสาวทัง้ 2 ของผม ท�าให้
ลูกๆ ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนชั้นน�าของประเทศ
สดุท้ายนีผ้มและครอบครวัขอขอบพระคณุ
ทางโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี คณะผู ้
บริหาร คุณครู และบุคลากรทุกท่านอีก
ครั้ง แม้ว่าลูกสาวทั้ง 2 คนจะส�าเร็จการ
ศึกษาจากที่นี่ไปแล้วก็ตาม แต่ผมและ
ครอบครัวก็จะจดจ�าโรงเรียนนี้ตลอดไป 
เนื่องจากเป็นความประทับใจซึ่งเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันแรกที่ได้เข ้ามา ถึงตลอดจน  
วนัสดุท้ายทีล่กูๆ เรยีนจบ สิง่ต่างๆ เหล่านี้
จะคงอยูใ่นความทรงจ�าของครอบครวัวนิย
วรพลตลอดไป”

คณุแม่เดก็หญงิพมิพศิา แตงมณ ี: 
“ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจให้ลกูได้เรยีนทีโ่รงเรยีน
นฤมลทนิ ธนบรุ ีดฉินัและครอบครวัได้ยนิ
ชื่อเสียงของโรงเรียนมานานจากค�าบอก
เล่าของคนรอบข้าง รวมทัง้ได้รบัค�าแนะน�า
จากคณุอาจิว๋ซึง่เป็นท่านอาจารย์ใหญ่ของ
โรงเรยีนอนบุาลบ้านสวนว่า “โรงเรยีนแห่งนี้
มีความเอาใจใส่ในด้านวิชาการควบคู่กับ
คณุธรรม” ถงึแม้ว่าจะเป็นโรงเรยีนศาสนา
ครสิต์ แต่ทางโรงเรยีนกใ็ห้ความส�าคญักบั
กจิกรรมทางพทุธศาสนาด้วย ด้วยเหตผุลนี้
จึงท�าให้ดิฉันตัดสินใจเลือกโรงเรียนนี้เป็น
สถานศึกษาของลูกตลอดระยะเวลาที่น้อง
พิมเรียนอยู ่ที่โรงเรียนแห่งนี้ น้องพิมมี
ความรู้ความสามารถ และมีความรับผิด
ชอบในการเรยีน รวมทัง้หน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบ
หมายจากทางบ้าน กจิกรรมต่าง ๆ ทีท่าง
โรงเรียนได้จัดขึ้นโดยเฉพาะกิจกรรม
บรูณาการ สามารถท�าให้เดก็ๆ น�าความรู้
ไปใช้กับสังคมปัจจุบันได้ดี อีกทั้งคณะผู้
บรหิาร และครทูกุท่านกค็อยดแูลเอาใจใส่
ให้ค�าปรกึษา ืและมคีวามเป็นกนัเอง ดฉินั
คดิว่าผูป้กครองท่านอืน่กม็คีวามประทบัใจ
เช่นเดยีวกนั ถงึแม้ครบูางท่านอาจเข้มงวด

แต่นัน้กเ็พือ่หวงัให้นกัเรยีนทกุคนมรีะเบยีบ
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขอ
ชมเชยเจ้าหน้าทีท่ีค่อยให้บรกิารทางจราจร
มคีวามตัง้ใจในการท�างานมากค่ะ ยิม้แย้ม
ตลอดเวลาแม้ว ่าจะเหนื่อยสักแค่ไหน 
สุดท้ายต้องขอกราบขอบพระคุณคณะ 
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกท่านที่
คอยดูแลนักเรียนทุกคน ดิฉันหวังว่าทาง
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จะยังคงมุ่งมั่น
รักษาคุณภาพทางการศึกษาเพื่อผลิต
นักเรียนที่ดีสู่สังคมตลอดไป”

ร่วมด้วยช่วยกนัสร้างสรรค์คณุธรรม 
การบริหารจัดการ และวิธีการ

ท�างาน จะใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม มกีาร
สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยมกีารประชมุท�าความเข้าใจกบัคณะครู 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน 
ก่อนที่จะมีการท�ากิจกรรมต่างๆ ครูเป็น
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้กิจกรรม โครงการ
ต่างๆ เกดิความส�าเรจ็ เนือ่งจากได้มกีาร
ปรับความคิดให้ตรงกัน มีเป้าหมายเป้า
เดียวกันและเดินไปพร้อมๆ กัน มีการ
ประเมนิการท�างานกนัเป็นระยะในระหว่าง
คนท�างานด้วยกันเอง เพื่อหาปัญหาและ
ร่วมกนัหาแนวทางแก้ไข 

โรงเรียนดีมีคุณธรรมน�าหน่วยงาน
ประสานใจ

ทางโรงเรียนได้รับการศนับสนุน 
จากหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ  
เครือข่ายสนับสนุนและร่วมมือพัฒนาการ
ศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ส�านกังานเขต
บางกอกน้อย กองทัพเรือส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชนศูนย์คุณธรรม 
(องค ์การมหาชน) คณะครุศาสตร ์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สมาคมสภาการ
ศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มูลนิธิธาร

น�า้ใจ สมาคมอนบุาลศกึษาแห่งประเทศไทย
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสือ่การสอน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร-
วิ โรฒ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โรงพยาบาล
ศริริาช โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ปัญหาอปุสรรคทีม่กัมาเยอืน 
ระหว่างทางในการท�างานทีผ่่านมา 

ปัญหาต่างๆ ย่อมเกดิขึน้ โดยปัญหาใหญ่
คอื เรือ่งของการไม่เคยท�า ไม่เคยรู ้ลองผดิ
ลองถกูกนั แต่กส็ามารถแก้ปัญหาได้ โดยผู้
บรหิารได้น�าวทิยากรมาให้ความรูใ้นการท�า
กจิกรรมต่างๆ เพิม่พนูความรูแ้ละมาช่วย
สร้างแรงบนัดาลใจ ส�าหรบัปัญหาอกีเรือ่ง
ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกคือ ผู ้ปกครองรู ้สึก
ว่าการเขยีนรายงานมบ่ีอยเกนิไป แต่มาใน
ระยะหลังก็เริ่มรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีและได้
เรยีนรูร่้วมกนักบัลกู ซึง่ปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิ
ขึ้นก็สามารถผ่านพ้นไปได้จากการแก้ไข
ปัญหาที่พบในระหว่างทาง ส�าหรับปัญหา
ด้านเอกสารหรอืภาระงานทีเ่พิม่มากขึน้คอื 
ข้อมูลเชิงสถิติต่างๆ ที่เก็บจากการท�า
กิจกรรมของนักเรียน มีเพิ่มมากขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ด�าเนินกิจกรรม ดังนั้นจึงได้มี
การแก้ปัญหาโดยสร้างเครือ่งมอืในการเกบ็
ข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับครูและนักเรียนไว้
ตามช่วงเวลาที่ท�างาน ทั้งเชิงสถิติ และ
เอกสารส�าคัญต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการค้นหา 

ความภมูใิจและก้าวต่อไปของนฤมลทนิ 
การท�างานด้านคณุธรรมจะต้องท�า

ต่อเนื่องและตอกย�้าเด็กอยู ่ตลอดเวลา 
โดยที่กิจกรรมที่ท�าสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็กและไม่เป็นภาระงานที่

เกนิก�าลงัของครผููส้อน ซึง่การด�าเนนิการที่
ผ่านมาคือการบูรณาการกิจกรรมลงไปใน
แผนการสอนและแผนกิจกรรมหลักสูตรที่
ต้องท�า เป็นการสร้างและพฒันาทกัษะให้
เด็กเกิดทั้งความเก่งและความดี กระบวน
การบูรณาการกิจกรรมเข้าสู่การเรียนการ
สอนถือว่าโรงเรียนสามารถท�าได้และ
ประสบความส�าเร็จ การต่อยอดความ
ส�าเร็จจะน�าปัญหาที่พบมาร่วมกันหาทาง
แก้ไข และประเมนิวธิกีารแก้ไขว่าสามารถ
แก้ไขได้จรงิหรอืไม่ เดก็กเ็ป็นสิง่ทีโ่รงเรยีน
ภูมิใจมากที่สุด ไม ่ว ่าจะเป ็นการท�า

กิจกรรมภายใน หรือกิจกรรมภายนอก 
เช่น การเขยีนเรยีงความหรอืบทความสัน้ๆ
ของเดก็ ซึง่สงัเกตได้ว่าเดก็มพีฒันาการใช้
ภาษาเขยีนของตนเอง แผนการท�างานต่อ
ไปคือ การพัฒนากิจกรรมให้มีกระบวน  
การที่สั้นและง่ายมากขึ้น เด็กสามารถจัด
ระบบและจัดกระบวนการทางความคิดได้  
ความภมูใิจอกีเรือ่งหนึง่กค็อื ค�าถามจากผู้
ที่มาดูงานที่โรงเรียน ที่ถามว่า “ครูที่นี่
ท�าไม super จงั สามารถท�าอะไรต่อมอิะไร
ได้เยอะแยะ” ซึ่งค�าตอบของทางโรงเรียน
คือ ครูมีใจในการท�างาน เนื่องจากเห็น

เด็กดี 
ศรีนฤ.ธ

กิจกรรม
เปิดกรุของเก่า

กิจกรรม
การบ้าน SPA

ขยายสู่
เครือข่าย 7 

โรงเรียน

กิจกรรม Family Project 
และ กิจกรรมคลินิกเติมฝันปันรัก

กิจกรรม Parents as Teachers 
และ กิจกรรม Classroom Visit

กิจกรรม
หนึ่งเหรียญ
เพื่อโลกสวย

กิจกรรม
จิตอาสาสู่

สังคมภายนอก

บูรณาการ
คุณธรรม
ในแผนการ

เรียนการสอน

กจิกรรมการมส่ีวน
ร่วมของผูป้กครอง

พฒันาการเรยีนรูล้กู

กจิกรรมครอบครวั
สขุสนัต์ชวนกนัไปวดั 
และกจิกรรมคนคอ

เดยีวกนั

กิจกรรมแสง
ธรรมน�าชีวิต

กิจกรรมสาน
สายใยรัก

กิจกรรมหนู
ท�าได้ “กินข้าว

หมดจาน”

กิจกรรม
หนึ่งมือน้อย

สร้างโลกสดใส

“ปิยวาจา”
การพูดจาด้วย
ความไพเราะ

อ่อนหวาน พูด
ด้วยความ

จริงใจ ไม่พูด
หยาบก้าวร้าว 
พูดในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์

 เด็กที่ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตาม 
“สมบัติผู้ดี”

ปลูกฝังให้
เยาวชนรู้จัก 

รักผู้อื่น
รักษ์โลก 

ตามแนวพระ
ราชด�ารัส 

“วิถีชีวิตแห่ง
การด�ารง
ที่สมบูรณ์ 

ยึดทาง
สายกลาง

“ความกตัญญู
กตเวที คือ 

เครื่องหมาย
ของคนดี” 
สร้างความ

ตระหนักด้าน
ความกตัญญู

ต่อผู้มี
คุณความดี 

ผู้มี
อุปกระคุณ 
และกตัญญู
ต่อส่วนร่วม

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครู 
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง  

ร่วมท�ากจิกรรม
สัมพันธ์ใน

โรงเรียน ท�าให้
เด็กเกิดเจตคติ

ที่ดี 
กระตือรือร้น
ต่อการเรียน

มากขึ้น

อบรมบ่มเพาะ
ให้เด็กๆ

สามารถด�ารง
ชีวิตอย่าง
สมดุลทาง
เศรษฐกิจ 

สังคม 
สิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรม 
น�าความรู้ไป
ถ่ายทอดใน
ครอบครัว

นักเรียน
พัฒนา

กระบวนการ
คดิและสามารถ

น�าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ 
ตามหลัก
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพยีง และครู
สามารถสอด

แทรกเทคนิคไป
ในการเรียน

การสอน

ให้ความรู้และ
แนวทาง

พัฒนา“ทักษะ
ชีวิตกับการ

เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21” 
ผ่านกิจกรรม
และสอดแทรก

คุณธรรม
จริยธรรม

ที่ได้รับผ่าน
กิจกรรม

พัฒนา
แผนการสอน 

สร้างครู
ต้นแบบ  
นักเรียน

ต้นแบบ ผ่าน
กระบวนการ
พัฒนาทักษะ

ชีวิตผ่าน
กิจกรรม และ

ขยายกิจกรรม
ต้นแบบลงสู่

โรงเรียน
เครือข่าย

เด็กดี 
ศรีนฤ.ธ

นฤมลทิน 
เทิดไท้องค์

ราชัน 
น้อมน�า

คุณธรรม
สู่ชีวิต

พอเพียง

นฤมลทิน
ร้อยดวงใจ 
ใฝ่กตัญญู 

รู้รักสามัคคี 
สู่วิถีไทย

นฤมลทิน
สานสัมพันธ์

สายใยรัก
ครอบครัว

อบอุ่น 
ตามแนวคิด 

วิถีไทย

นฤมลทิน
พอเพียง
เพื่อพ่อ 
บ่มเพาะ

คุณธรรม 
สู่สังคมไทย

นฤมลทิน
แหล่งเรียนรู้
วิถีพอเพียง

นฤมลทิน
แหล่ง

เรียนรู้เชิง 
บูรณาการ

นฤมลทิน
แหล่ง

เรียนรู้เชิง 
บูรณาการ
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แผนภาพแสดงกระบวนการสร้างการเด็กดีศรีนฤมลทิน

ความส�าเรจ็จากเดก็  การเพาะบ่มคณุธรรม 
ทีเ่ด่นชดัของโรงเรยีน คอืเรือ่งวนิยั ทัง้ของ
ครูและนักเรียน โดยครูมีทั้งความรับผิด
ชอบและมีวินัย วิธีคิดของครู ได ้ถูก
ถ่ายทอดลงสูเ่ดก็เดก็ๆ ท�าให้เกดิกจิกรรม
ดีๆ  ทีส่ามารถพฒันาเดก็ได้ ซึง่โรงเรยีนก็
จะยงัคงด�าเนนิการ และพฒันาให้ดยีิง่ขึน้ 
กิจกรรมที่ส ่งผลกับนักเรียนน้อยทาง
โรงเรยีน กจ็ะปรบัเปลีย่นให้มคีวามเหมาะ
สมต่อไป
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