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จดุเริม่ต้นโรงเรยีนต้นแบบด้ำนคณุธรรม
	 ช่วงปี	 พ.ศ.	 2553	 ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย	 ซึ่ง
ด�ารงต�าแหน่งองคมนตรี	 และเป็นศิษย์เก่า
ของโรงเรยีนบางมลูนากภมูวิทิยาคม	ได้รบัฟัง 
ข้อมูลจากชาวบ้านในตลาดถึงพฤติกรรม
อันไม ่พึงประสงค ์ของนักเรียนโรงเรียน
บางมูลนากภูมิวิทยาคมในรุ่นปัจจุบัน	 โดยมี
การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมหลายประการ	
เช่น	 พูดจาไม่สุภาพ	 ไม่ทิ้งขยะลงในถังขยะ	
ไม่เข้าแถวซือ้อาหาร	มาโรงเรยีนสาย	แต่งกาย
ไม่เรียบร้อย	 ไม่มีสัมมาคารวะ	 ไม่มีจิตอาสา	
ทุจรติในการสอบ	อกีทัง้ยงัมปัีญหายาเสพตดิ	
สูบบุหรี่	ดื่มสุรา	ทะเลาะวิวาท	มีเพศสัมพันธ์

 โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม อ.บำงมูลนำก จ.พิจิตร เป็นโรงเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำที่เปิดท�ำกำรเรียนกำรสอนมำยำวนำนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 โดยมีเป้ำหมำย
หลักคือกำรพัฒนำนักเรียนให้มีคุณภำพอยู่ในระดับสูง โดยเฉพำะผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำน
วิชำกำรอันเป็นที่ประจักษ์ จำกกำรที่นักเรียนสำมำรถสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษำและ
สำยอำชีพได้ในระดับที่น่ำพอใจ จึงท�ำให้มีศิษย์เก่ำหลำยต่อหลำยท่ำนที่สร้ำงชื่อเสียงอันดี
อยู่ในแวดวงวิชำชีพต่ำงๆ มำกมำย 

โรงเรียนบำงมูลนำกภูมิวิทยำคม
บำงมูลนำกโมเดล : โรงเรียนต้นแบบด้ำนคุณธรรม จริยธรรม

ก่อนวัยอันควรจนน�าไป
สู่การตั้งครรภ์ระหว่าง
เรียน	เป็นต้น
 อาจารย์อภิชาฎ 
พงษ์ภู	่รองผูอ้�านวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิ
วิทยาคม	 เล่าว่า	 “ท่าน

องคมนตรีในฐานะศิษย์เก่ารู้สึกไม่สบายใจ
เป็นอย่างมาก กเ็ลยปรารภกบัท่านปราโมทย์ 
โชติมงคล ซึ่งเป็นศิษย์เก ่ารุ ่นน้อง และ
เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในขณะนั้น  
จากนัน้ท่านปราโมทย์กแ็นะน�าศนูย์คณุธรรม 
ว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งขณะนั้นมีอาจารย์นราทิพย์ 
พุ่มทรัพย์ เป็นผู้อ�านวยการ ก็เลยเกิดความ
ตกลงร่วมมอืกนั 3 หน่วยงาน คอื ส�านกังานผู้
ตรวจการแผ่นดนิ ศนูย์คณุธรรม และโรงเรยีน
บางมูลนากภูมิวิทยาคม ซึ่งอาจารย์เกษม 
นวมครฑุ ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรยีน
ในขณะนั้น” 
	 เป็นที่มาของโครงการพัฒนาโรงเรียน
ต ้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม	 ที่มี 
เป้าหมายส�าคัญคือ	 การส่งเสริมจิตส�านึก
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ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการ
ครูและนักเรียน	 จนกระทั่งสามารถพัฒนา
เป็นต้นแบบ	 หรือ	 โมเดล	 ในการขยายผล 
ไปยังโรงเรียนต่างๆ	ได้

ขับเคลื่อนสู่ “บำงมูลนำกโมเดล” 
	 กระบวนการพฒันาคณุธรรมจรยิธรรม
ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมนั้น	 
เร่ิมต้นจากการประชุมหารือผู ้ เกี่ยวข้อง 
ทกุระดบั	ทัง้ฝ่ายบรหิาร	คร	ูนกัเรยีน	กรรมการ
สถานศึกษา	 ผู ้ปกครอง	 และชุมชนรอบ
โรงเรียน	เพือ่ระดมความคดิความเหน็ร่วมกนั	
น�าไปสู่การก�าหนดยุทธศาสตร์ของโครงการ	
ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์	 3	 ด้าน	 ได้แก	่
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 2.ยุทธศาสตร์
การพัฒนานักเรียน 3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสภาพแวดล้อม	โดยใช้กจิกรรมหลกั	6	
กจิกรรม	เพือ่ให้เกดิการสร้างรปูธรรมของการ
สร้างคุณธรรมจริยธรรม	 ได้แก่	 1.การเสริม
สร้างระเบียบวินัย 2.การเสริมสร้างความดี 
3.การส่งเสริมความกตัญญูกตเวที 4.การ
พัฒนาจริยธรรม 5.การส่งเสริมจิตอาสา 
6.การพัฒนาโรงเรียนสีขาว	 และก�าหนด 
เป้าหมายในการสร้างคณุธรรมจรยิธรรมหลกั
ที่จะเกิดขึ้นกับครูและนักเรียน	 3	 ประการ	
คือ	 ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ	 และ
ความพอเพยีง โดยเรยีกในภาพรวมว่า	ระบบ	
3-6-3	อนัน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่น	“บางมูลนาก
โมเดล”	ภายใต้กิจกรรมเสริมหนุนต่างๆ	

	 นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมครูและ
แกนน�านักเรียนโดยใช้หลักสูตรการเรียนรู้
จากศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 เช่น	
หลักสูตรการบริหารสถานศึกษาอย่างมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม	 หลักสูตรผู ้น�า
เยาวชนจิตอาสา	หลักสูตรโครงงานคุณธรรม	
หลักสูตรส ่งเสริมคุณธรรมความดี	 การ
พัฒนาการคิดเชิงระบบ	 รวมถึงการศึกษา 
ดูงานในแหล่งเรียนรู ้ต้นแบบ	 อย่างมูลนิธิ 
พุทธฉือจี้ประเทศไต้หวัน	เป็นต้น	
	 โรงเรียนยังได ้ก�าหนดพฤติกรรมท่ี 
บ่งช้ีความส�าเร็จของยุทธศาสตร์ท้ัง	 3	 ด้าน	
คือ	 ผู ้บริหารและครูต้องไม่เบียดบังเวลา
ราชการ	ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากนกัเรยีน
และโรงเรียน	 ตรงต่อเวลา	 รับผิดชอบใน
หน้าท่ี	มจีติอาสา	สภาพแวดล้อมของโรงเรยีน
ต้องสะอาด	 ร่มรื่น	 สวยงาม	 รวมท้ังชุมชน	 
ผูป้กครอง	ต้องเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วย	
 “ในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาครู 
เราท�า Focus group เพื่อค้นหาปัญหาใน
กลุ่มของครูและหาทางออกร่วมกัน รวมถึง
การขอความร่วมมือในการท�ากิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมการเข้าแถวในตอนเช้า บางที 
แดดร้อน ครกูจ็ะยนืหลบอยูต่ามใต้ต้นไม้บ้าง 
เราก็ขอความร่วมมือให้ครูมายืนอยู่กับเด็ก 
รวมถึงผู้บริหารด้วย ทุกคนจะอยู่ในสนาม
ด้วยกนัหมด หรอืปัญหาครมูาสาย กข็อความ 
ร่วมมือให้มาเช้าข้ึน ซ่ึงผู้บริหารจะต้องเป็น
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แบบอย่าง ทกุวนัน้ี 7 โมงเช้า ผูบ้รหิารจะต้อง
มายนือยูท่ีห่น้าโรงเรยีนแล้ว และไม่เกนิ 7 โมง
ครึ่ง ครูและนักเรียนทุกคนต้องเข้าโรงเรียน
หมดแล้ว” อาจารย์อภิชาฎเล่า

พัฒนำนักเรียนด้วย “โครงงำน
คุณธรรม”
 “โครงงานคุณธรรม”	 เป็นเคร่ืองมือ
ส�าคัญในการขับเคลื่อนบางมูลนากโมเดล	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนา
นักเรียน	 เพราะเป ็นกลไกที่ช ่วยพัฒนา
นักเรียนทางด้านการคิด	 การวางแผนงาน	
และการท�างานร่วมกันในหัวข้อเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม	 ผ่านกระบวนการกลุ่มที่
ลงมือปฏิบัติงานจริง	 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม	และก่อเกิด
คุณธรรมจริยธรรมขึ้นภายในตัวนักเรียนเอง	
 
	 อาจารย์อภิชาฎเล่าว่า	 “เริ่มจากให้
นักเรียนแต่ละห้องค้นหา ‘ปัญหาที่อยากแก้ 
ความดีที่อยากท�า’ ห้องละกี่โครงงานก็ได้ 
แต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ 2 โครงงาน ตาม
จ�านวนครูที่ปรึกษา แต่เราจะเน้นว่าทุกๆ 
โครงงานจะต้องเกิดจากความคิดความสนใจ
ของนักเรยีนเอง เป็นเรือ่งทีเ่ขาอยากท�าจรงิๆ 
ไม่ใช่ท�าเพราะครสูัง่ จึงจะเกดิความยัง่ยนืและ

มคีวามสขุในการท�า ดงันัน้บทบาทของครคูอื
เป็นคนที่คอยอ�านวยการ ให้ค�าปรึกษา 
 แต่ละห้องก็ท�าแตกต่างกันไป อย่าง
เช่น โครงงานแซนด์วิชจิตอาสา เด็กๆ เขา 
ช่วยกันท�าแซนด์วิชไปขายท่ีตลาดนัด ก�าไร 
ที่ได ้ก็น�าไปช่วยเหลือกลุ ่มผู ้สูงอายุที่ถูก
ทอดทิ้ง ซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กที่
ขาดแคลน หรืออย่างห้อง ม.5/3 โครงงาน
ศูนย์บูรณาการสิ่งแวดล้อม ท�าเรื่องการ 
คัดแยกขยะ ซ่ึงพวกเขาสามารถขายขยะ
ได้เงินเป็นแสนเลยนะ แล้วพอสิ้นปีก็จัดซื้อ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับโรงเรียน อย่างโครงงาน
ขยะนีก้ท็�าต่อเนือ่งมาทกุปี ปีนีก้เ็ป็นรุน่ที ่5-6 
แล้ว และในแต่ละปีเราจะมีการจัดตลาดนัด
โครงงานคณุธรรม รวมกนัทัง้โรงเรยีนกม็ ี100 
กว่าโครงงาน ซึ่งปีนี้ก็จัดเป็นปีที่ 7 แล้ว” 

ควำมร่วมมือคือปัจจัยควำมส�ำเร็จ
	 ปัจจยัท่ีท�าให้การขับเคลือ่นบางมลูนาก
โมเดลประสบความส�าเรจ็นัน้	คอืกระบวนการ
มส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกีย่วข้อง	ท้ังฝ่าย
บริหาร	 ครู	 นักเรียน	 กรรมการสถานศึกษา	
ชุมชน	 และผู้ปกครอง	 ที่เข้ามาร่วมด้วยช่วย
กนัอย่างแข็งขันกบัทางโรงเรยีนในการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน	 อีกท้ังผู้บริหาร
และทมีน�ายงัเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัคณะครู
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และนักเรียน	โดยครแูละนกัเรยีนเองกม็คีวาม
มุ่งมั่นตั้งใจจริงในการด�าเนินโครงการ
	 อาจารย์อภิชาฎเล่าว่า	 “บางโรงเรียน
อาจจะหวงห ้ามไม ่ให ้ผู ้ปกครองเข ้ามา
ยุ่มย่ามในโรงเรียน แต่โรงเรียนของเราเปิดให้ 
ผูป้กครองสามารถเข้ามาได้ตลอดเวลา บางที
พอส่งลูกเสร็จเขากจ็ะเข้ามาเดินดู เดินส�ารวจ
ตรงโน้นตรงน้ี คือพอเขาเข้ามาบ่อยๆ มา 
รับรู ้ป ัญหาของโรงเรียน เขาก็จะเข ้าใจ
โรงเรียนมากขึ้น รู้ว่ามีจุดไหนดี จุดไหนต้อง
แก้ไขปรบัปรงุ ซึง่เรามกีลุม่ผูป้กครองจิตอาสา
ที่คอยเข้ามาดูแลเป็นประจ�า อย่างประตูพัง 
ก๊อกน�้าเสีย เขาก็จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนช่วย
ซ่อมให้ โรงเรียนไม่ต้องจ้างช่างเลย ผูป้กครอง
เองเขาก็ภูมิใจที่เขาได้ช่วยเหลือโรงเรียน เคย
มีผู้ปกครองขอขึ้นไปพูดที่หน้าเสาธงเลยนะ 
ขอร้องนักเรียน ขอร้องลูกๆ ว่าอย่าไปถีบ
ประตู อย่าไปถีบก๊อกน�้าเลย พ่อจะได้ไม่ต้อง
มาซ่อมบ่อยๆ (หัวเราะ)”
	 นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ท�าข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ	
ในอ�าเภอบางมูลนาก	 เพื่อช่วยกันพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น “ทุก
วันน้ีพอหลัง 2 ทุ่ม จะเงียบเลย ไม่มีเสียง 
รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กแว้นให้ได้ยินเลย 
เพราะมีต�ารวจคอยดูแลให้เรา หรือถ้ามี 

ร้านเกมที่เปิดเกินเวลา เราสามารถแจ้ง 
ปลัดอ�าเภอ แจ้งวัฒนธรรมอ�าเภอ ให้เขาไป
จัดการร้านเกมได้เลย” อาจารย์อภิชาฎเล่า
 
	 ถึงวันนี้นับเป็นปีท่ี	 7	 แล้ว	 ท่ีโรงเรียน 
บางมูลนากภูมิ วิทยาคมได ้ขับ เคลื่ อน 
“บางมลูนากโมเดล”	จนเกดิความเปลีย่นแปลงขึน้ 
อย่างเห็นได้ชัด	 และเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับโรงเรียนอื่นๆ	 
จ�านวนมากได ้มาศึกษาดูงาน	 และน�า
บางมลูนากโมเดลไปขยายผลต่อในหลายพืน้ที่	
 “แต่ไม่ใช่ว่าพอเป็นโรงเรียนต้นแบบ
คุณธรรมจริยธรรมแล้ว นักเรียนของเรา 
จะไม่มีปัญหาอะไรเลย ไม่ใช่นะ เพราะเด็ก 
ม.1 และ ม.4 เข้ามาใหม่ทุกปี ท�าให้ปัญหา 
ยาเสพตดิยงัมอียู ่ทะเลาะววิาท ชูส้าวยงัมอียู่  
เราต้องยอมรับ เพราะการพัฒนาคือการ
ยอมรับความจริง แล้วจากนั้นก็มาดูว่าจะ
แก้ไขอย่างไรมากกว่า...” อาจารย์อภิชาฎ
กล่าวทิ้งท้าย




