โรงเรียนวิเชียรมาตุ

พัฒนาคุณธรรมความดี คงศักดิ์ศรี “ลูกแม่แก้ว”
คนดี ส�ำคัญมากกว่าคนเก่ง เราต้องสร้างคนให้เป็นคนดีก่อนจึงจะเป็น
ประโยชน์กบั สังคมมากกว่าเป็นคนเก่งแต่ไม่ดี ซึง่ จะสร้างปัญหาให้สงั คมส่วนรวม นักเรียน
โรงเรียนวิเชียรมาตุจะต้องเก่งและดี มีความรู้คู่คุณธรรม ถ้าเปรียบกับตาชั่งก็คือทั้ง
สองข้างจะต้องสมดุล เป็นอัตลักษณ์ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน

ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีคือหนึ่งวิถีสร้างคนดีให้สังคม “กิจกรรมของหายได้คืน”

ดร.มนทิพย์ ทรงกิตพิ ศิ าล ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ย นวิ เชี ย รมาตุ กล่ า วถึ ง ความส� ำ คั ญ
ในการพัฒนาคุณธรรมในนักเรียนที่น�ำไปสู่
การร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม

บ่มคุณธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ

“สิ่งที่เราต้องการที่สุดและได้รับจาก
ศูนย์คณ
ุ ธรรมเป็นอย่างมาก จากทีไ่ ด้รว่ มเป็น
เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม ก็คือองค์ความรู้
ในการพัฒนาคุณธรรมในเยาวชนทั้งจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอื่นๆที่ประสบ
ความส�ำเร็จ และความรู้ที่ทางศูนย์คุณธรรม
ได้ท�ำวิจัย รวบรวม และเผยแพร่ไว้
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เมื่อก่อน ในการพัฒนาคุณธรรมของ
นักเรียน เราจะใช้การอบรมโดยพระสงฆ์เป็น
เวลา 2-3 วัน แต่เกิดลักษณะที่ว่ารู้แต่ไม่ท�ำ
แนวคิ ด ที่ เราได้ จ ากศู น ย์ คุ ณ ธรรมที่
ชั ด เจนมากเลยคื อ การบ่ ม เพาะคุ ณ ธรรม
จะเกิดขึ้นได้ต้องให้ปฏิบัติ เช่น ถ้าจะสร้าง
ความรับผิดชอบต้องมีโครงการขึ้นมาฝึกให้
เขารับผิดชอบ ท�ำจริงจัง ท�ำซ�ำ้ ๆ จึงจะปลูกฝัง
ให้คณ
ุ ธรรมเกิดขึน้ ได้ การใช้กจิ กรรมบ่มเพาะ
ต่อเนื่องกันตลอด จะช่วยให้พฤติกรรมดีขึ้น
และใช้หลากหลายกิจกรรมมาเสริมกันก็จะ
เกิดคุณธรรมครบทุกด้าน”

กิจกรรมทอดผ้าป่า 100 ปี วิเชียรมาตุ

“ส่ ว นใหญ่ เ รามั ก จะทุ ่ ม เวลา ทุ ่ ม
งบประมาณไปกับการแก้ปัญหาเด็กเกเร ซึ่ง
ที่จริงมีจ�ำนวนน้อย แล้วก็ยังไม่ได้ผล แต่ผม
เปลี่ยนเป็นกระตุ้นบรรยากาศในการเรียนรู้
ทางวิชาการ ให้ท�ำ กิจกรรมส่งเสริมเด็กดี
เปลี่ ย นทั้ ง ระบบให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ กลุ ่ ม ดี
มากกว่ากลุม่ เกเร ให้ความดีเป็นจุดร่วม และจูง
เข้าสู่ระบบการเรียน เด็กเกเรก็จะปรับตัวเอง
การทะเลาะวิวาทลดลง เรื่องยกพวกตีกันนี่
ไม่มีเลย”ดร.มนทิพย์ เผยแนวคิดที่ผ่านการ
พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติมาจนสัมฤทธิ์ผล
กระบวนการคิดและรูปแบบกิจกรรม
ส่งเสริมเด็กดีที่ทางโรงเรียนวิเชียรมาตุจัดขึ้น
จึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

สง่างามอย่าง “ลูกแม่แก้ว”

โรงเรี ย นวิ เชี ย รมาตุ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น จาก
พระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระศรีพชั ริน
ทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ที่ทรงมีพระราชปรารภเมื่อครั้งเสด็จ
ประพาสจังหวัดตรัง ว่าต�ำบลทับเที่ยงมีพื้นที่
ภูมิท�ำเลเหมาะสมดี เห็นทีจะเจริญก้าวหน้า
เป็นชุมชนใหญ่ ในอนาคตควรมีสถานศึกษา
ไว้เพาะปลูกปัญญาแก่กุลบุตร กุลธิดาสืบไป
จึ ง ได้ พ ระราชทานทรั พ ย์ ส ่ ว นพระองค์
เพื่อสร้างโรงเรียนและพระราชทานนามว่า

น้องใหม่ในรั้วน�้ำเงิน-ขาว

“วิเชียรมาตุ” ซึง่ หมายถึง “พระราชชนนีของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”
อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ
กระท�ำพิธีเปิดโรงเรียนวิเชียรมาตุ เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2460 หลังจากที่จังหวัดตรัง
ได้ รั บ โรงเรี ย นวิ เชี ย รมาตุ เข้ า ในทะเบี ย น
โรงเรียนของจังหวัด ในวันที่ 1 กรกฎาคม
2459
ทางโรงเรียนจึงถือเอา วันที่ 1 กรกฎาคม
ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชทานก�ำเนิด
โรงเรียน เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากรได้
แสดงออกถึงส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวงซึ่ ง นั ก เรี ย น
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขนานนามพระองค์ว่า
"แม่แก้ว" และเรียกตัวเองว่า “ลูกแม่แก้ว”
อาจารย์วาสนา พลายเพ็ชร อาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ เล่าว่า เพือ่ ให้ลกู แม่แก้ว
สง่างามทัง้ ด้านความรู้ และความดี คือ บุคลิกดี
มีวินัย สามัคคี มีจิตอาสา กตัญญู ซื่อสัตย์
สุจริต รักษ์สิ่งแวดล้อม สมกับก�ำเนิดโรงเรียน
อันภาคภูมิ ทางโรงเรียนจึงบ่มเพาะคุณธรรม
ด้วยโครงการสง่างามอย่างลูกแม่แก้ว ใน
หลากกิ จ กรรมที่ ห นุ น เสริ ม ต่ อ เนื่ อ งกั น ไป
ตลอดทั้งปีการศึกษา
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กิจกรรมปลูกประชาธิปไตยให้แผ่นดินด้วย
ศาสตร์ศิลป์ถิ่นใต้

เริม่ ตัง้ แต่การเข้ามาเป็นนักเรียนใหม่ชนั้
ม.1 และ ม.4 นักเรียนจะได้เข้า ค่ายคุณธรรม
ภายในค่ายนักเรียนจะได้รู้จักเพื่อนใหม่ใน
ชั้นเดียวกัน ความเป็นมาและอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน ได้ฝกึ ถอนสายบัว ถวายบังคม กล่าว
ค�ำปฏิญาณ ปลูกฝังส�ำนึกรักและภาคภูมิใจ
ในสถาบันตามหลักสูตรวิเชียรมาตุศกึ ษาและ
สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยสภา
นักเรียนและพี่ๆ แต่ละช่วงชั้นจะมาต้อนรับ
น้องใหม่ของตน
นอกจากภายในค่ า ยแล้ ว หลั ก สู ต ร
วิเชียรมาตุศึกษายังเป็นวิชาเพิ่มเติมในกลุ่ม
สาระสังคม ส�ำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ
ม. 4 ที่เริ่มขึ้นในปี 2559 ก�ำหนดลงในตาราง
เรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ เพื่อความต่อเนื่อง
สม�่ำเสมอ เนื้อหาวิชาจะเน้นให้นักเรียนมี
ความภาคภูมิใจในสถาบันและหล่อหลอม
ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ “สง่ า งาม
อย่างลูกแม่แก้ว” คือ มีวินัย ใฝ่รู้ รักสามัคคี
มารยาทงาม กตั ญ ญู ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา
พั ฒ นาสั ง คม ทั้ ง จากการบรรยายและ
จากการให้นักเรียนท�ำโครงงาน เช่น ส�ำรวจ
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น พัฒนาสถานที่
“เราอยากให้เด็กของเราได้เห็นถึงความ
ส�ำคัญของการเป็นนักเรียนวิเชียรมาตุ มีความ
ภาคภูมิใจและน�ำคุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาไว้ในวิชานี้ ว่าอะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ
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คณะครู นักเรียนรวมใจเป็นหนึง่   พัฒนาชุมชน

ให้สมกับที่สังคมซึ่งมีศิษย์เก่าอยู่จ�ำนวนมาก
คาดหวั ง และคอยดู แ ลเป็ น หู เ ป็ น ตาอยู ่ ”
อ.วาสนา กล่าว
กิจกรรมนักเรียนน่ารัก เป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่
มีจิตอาสา กิริยามารยาทงาม ผลการเรียนไม่
ต�่ำกว่าเกรด 2 โดยให้นักเรียนเขียนบรรยาย
ความดีของตน และครูที่ปรึกษาและเพื่อน
ในห้องเป็นผู้คัดเลือก เทอมละ1 ครั้ง ปีละ 2
คน/ห้อง ต่อไปจะน�ำข้อเขียนของนักเรียนที่
ได้รับรางวัลมาจัดบอร์ดเพื่อให้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติแก่คนอื่นๆ
โครงการของหายได้คืน เป็นโครงการ
ทีส่ ว่ นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเป็นผูจ้ ดั ท�ำ
ขึ้น เมื่อนักเรียนเก็บของได้จะน�ำไปให้ห้อง
ประชาสัมพันธ์ประกาศหาเจ้าของ หากยัง
ไม่มผี มู้ ารับจะเก็บใส่ตไู้ ว้ เมือ่ ครบปีการศึกษา
หากยังไม่มีผู้มารับจะเอาไปท�ำบุญ และเข้า
กองทุนของสมเด็จพระศรีฯ ทางโรงเรียน
จะเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู ้ ที่ น� ำ ของมาส่ ง เพื่ อ เป็ น
ตัวอย่างที่ท�ำให้นักเรียนเห็นว่าสังคมนี้มีคน
ซื่อสัตย์ เป็นโครงการด้านความซื่อตรงที่ได้
รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2556 ซึ่ง
ศูนย์คุณธรรมร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคี
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจัดขึ้น
นอกจากการน� ำ ความภาคภู มิ ใจใน
โรงเรี ยน การเชิด ชูค นดีมาเป็นเบ้าหลอม
คุณธรรมให้กับนักเรียนแล้ว ทางโรงเรียน

ยังคิดกิจกรรมท�ำดีแบบบูรณาการที่ต่อยอด
จากต้นทุนที่มีอยู่ ได้อย่างน่าสนใจอีกหลาย
โครงการ หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมสานสัมพันธ์
พฤกษา

ต้นไม้..สื่อกลางสานสัมพันธ์
สร้างคุณธรรม

จากการที่โรงเรียนมีพื้นที่ถึง 300 ไร่
และมีโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จึงมีต้นไม้มากเป็นทุน ทางโรงเรียนจึงจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์พฤกษาขึ้นในปี 2559
ใช้ต้นไม้เป็นสื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ท�ำกิจกรรม
ร่วมกัน โดยให้นักเรียนในแนวดิ่งตั้งแต่ ม.1
ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 กลุ่มละ 6 คน แบ่ง
ตามเลขที่ดูแลต้นไม้ 1 ต้น ทั้งหมดได้ 400
กว่ากลุ่ม ดูแลต้นไม้ 400 กว่าต้น
ทุ ก สั ป ดาห์ จะมี ใ นคาบเรี ย นที่ ใ ห้
นักเรียนไปดูแลสวนพฤษศาสตร์ โดยนักเรียน
แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบหมุนเวียนกันเอง แต่ละ
กลุ่ม ศึกษาพันธุ์ไม้ของตนตามแบบฟอร์ม
ของสวนพฤษศาสตร์ สังเกตลักษณะ การดูแล
ที่เหมาะกับต้นไม้แต่ละต้น
ขณะที่ดูแลต้นไม้ นักเรียน 6 คนใน
แต่ละปีการศึกษา ยังได้ชว่ ยดูแลซึง่ กันและกัน
ในลักษณะรักเพือ่ น เคารพพี่ ดูแลน้อง ทัง้ ใน
เรือ่ งของการเรียน และความประพฤติ ช่วยให้
ปัญหาในเรือ่ งการปกครอง การทะเลาะวิวาท
พลอยลดน้อยลงไปด้วย
จากจุดแข็งของทางโรงเรียนที่ศิษย์เก่า
มีความเข้มแข็ง ในอนาคตอันใกล้กิจกรรมนี้
จะขยายไปสูก่ ารสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
และศิษย์ปจั จุบนั ให้ศษิ ย์เก่ามาร่วมสนับสนุน
ปุ๋ย สนับสนุนพันธุ์ไม้ ต้นไม้ 1 ต้นก็จะมีคน
ดูแลเพิ่มขึ้น ทั้งจากรุ่นพี่ที่จบออกไปและ

กิจกรรมสานสัมพันธ์พฤกษา ปลูกป่าโกงกางให้กับ
ชุมชน

น้องใหม่ที่เข้ามา ต่อไปต้นไม้ 1 ต้น อาจมี
คนดูแลถึง 40 คน
กิจกรรมสานสัมพันธ์พฤกษาจึงเป็นการ
บ่มเพาะคุณธรรมในเรื่องของความเสียสละ
ความสามัคคี ความมีวินัย รักสิ่งแวดล้อม
มีจติ อาสา รักสามัคคีในรุน่ พีร่ นุ่ น้อง และสาน
สัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ไว้ในกิจกรรมเดียว

ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จ

อ.วาสนากล่าวว่า การด�ำเนินโครงการ
ทุกอย่างแม้จะกระจายความรับผิดชอบแต่
ต้องร่วมมือกัน และคณะครูต้องรักเพื่อน
เคารพพี่ ดูแลน้อง เช่นเดียวกับนักเรียน ดูแล
ทุกข์สุขของกันและกัน อีกทั้งผู้น� ำให้การ
สนับสนุนด้านนโยบาย และคอยเสริมแรงให้
ขวัญก�ำลังใจ ติดตามความคืบหน้า
ขณะที่ ผอ.มนทิพย์มองในภาพกว้างว่า
ความส�ำเร็จเกิดจากความมุง่ มัน่ ของผูบ้ ริหาร
และคณะครู น�ำจุดเด่นจุดดีของแต่ละคนมา
ร่วมกัน และพัฒนาส่งเสริมในบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ให้โอกาสบุคลากรได้ท�ำงาน
และเปิดให้เครือข่ายภายนอก เช่น ผูป้ กครอง
ศิษย์เก่า เข้ามามีส่วนร่วมจะช่วยกระตุ้นและ
มีผลต่อการดึงความร่วมมือของคนภายใน
ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้จึงท�ำให้โรงเรียน
วิเชียรมาตุ ยังคงพัฒนาคุณธรรมความดี
คงศักดิ์ศรี “ลูกแม่แก้ว” ไว้จนทุกวันนี้

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี
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