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	 ปัญหาเหล่านี้กลายเป็นแรงกระตุ ้น
ส�าคัญที่ท�าให ้	 อาจารย ์ธนิต ทองอาจ  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม  
ได ้ริ เร่ิมโครงการ	 “สานสายใยร ่วมใจ
สร้างสรรค์สงัคมจติอาสา หนองแวง LOVE 
MODEL” ขึ้นในปี	2554	และเป็นจุดเริ่มต้น
ของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการเสริมสร้างเด็กดี
มีจิตอาสา	 พร้อมกับการสร้างเสริมความรัก
ความอบอุ่นให้เกิดขึ้นในชุมชน	

หนองแวง LOVE MODEL - รปูแบบกำร
เสริมสร้ำงเด็กดีมีจิตอำสำ
	 อาจารย์ธนิตได้เล่าถึงแรงบันดาลใจ
ในการท�าโครงการว่า	 “ได้อ่านหนังสืออยู่ 

   สภำพปัญหำของนักเรียนโรงเรียนหนองแวงวิทยำคม อ�ำเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดำหำร ไม่ต่ำงจำกโรงเรียนในชุมชนชนบททั่วไปที่ส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐำนะยำกจน 
พ่อแม่จึงต้องไปท�ำงำนต่ำงจังหวัดเพื่อหำรำยได้มำจุนเจือครอบครัว บ้ำงก็แตกแยก 
หย่ำร้ำง เป็นสำเหตุให้นักเรียนขำดควำมรัก ควำมอบอุ่น และส่งผลให้เกิดพฤติกรรม 
อันไม่พึงประสงค์ เช่น กำรมำโรงเรียนสำย และกำรยกพวกตีกันของนักเรียนต่ำงหมู่บ้ำน  

โรงเรียนหนองแวงวิทยำคม
สร้ำงสรรค์สังคมจิตอำสำ “หนองแวง LOVE MODEL”

เล ่มหนึ่งของมูลนิธิพุทธฉือจี้ซึ่งมีเนื้อหา 
เกีย่วกับจติอาสา อ่านแล้วรูส้กึได้แรงบันดาลใจ  
และเห็นช่องทางที่เราจะสามารถแก้ปัญหา
ของเด็กๆ ได้ ก็เลยเอามาปรึกษากับครูใน
โรงเรียน ครูก็เห็นดีด้วย เพราะการปลูก 
จิตอาสาให้กับนักเรียน จะท�าให้พวกเขารู้จัก
เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อท�าประโยชน์ 
แก่ส่วนรวม มีน�้าใจ มีความเข้าใจ เห็นใจ  
เป็นผู้ให้ และรู ้จักช่วยเหลือผู ้อื่นมากข้ึน  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะท�าให้ชุมชนเกิดความรัก 
ความอบอุ่น ตัวเด็กนักเรียนเองก็เกิดความ 
ภาคภูมิใจในการท�าสิ่งดีๆ” 
	 โรงเรียนได้ออกแบบให้นักเรียนท�า
กิจกรรมร ่วมกันเป ็นครอบครัวใหญ่ใน
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โรงเรียน	หรือครอบครัวสัมพันธ์	ซึ่งมีอยู่ด้วย
กัน	 4	 ครอบครัว	 แต่ละครอบครัวประกอบ 
ไปด้วยพ่อคร	ูแม่คร	ูและสมาชกิในครอบครวั	
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-6	 โดยมี
นักเรยีนแกนน�าท�าหน้าทีเ่ป็นพีใ่หญ่คอยดแูล
น้องๆ	ในครอบครัว	
	 จากน้ันแต่ละครอบครัวจะช่วยกันคิด
หาโจทย์ปัญหาทีอ่ยากแก้	หรอืความดีทีอ่ยาก
ท�า	ทั้งในบ้าน	วัด	โรงเรียน	และชุมชน	โดย
จะท�าในรูปแบบโครงงานคุณธรรม	 ซึ่งเป็น 
กระบวนการที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์	
สังเคราะห์	 รู้จักตั้งค�าถาม	อีกทั้งยังฝึกภาวะ
ความเป็นผู้น�า	 และความกล้าแสดงออก 
อีกด้วย	

กิจกรรมเด็กดีมีจิตอำสำ
	 ทุกครอบครัวจะก�าหนดแผนการท�า
กิจกรรมของตนเอง	ซึ่งครอบคลุมทั้ง	4	พื้นที่	
คือ	บ้าน	วัด	โรงเรียน	ชุมชน	เพื่อปลูกฝังและ
พัฒนาคุณธรรมให้กับครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	
และชุมชน	 ให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ	รู้จักเป็น 
ผู ้ ให ้ 	 เสียสละก�าลั งแรงกายในการท�า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม	ดังเช่น
 กิจกรรมสร ้างสรรค ์จิตอาสาใน
โรงเรียน	 ทุกๆ	 เช้า	 เมื่อครูและนักเรียน
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมมาถึงโรงเรียน	
พวกเขาจะเข้าประจ�าการในเขตพืน้ที	่จากนัน้ 
ก็ช่วยกันเก็บกวาดท�าความสะอาดจนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย	

 กิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสาในวัด 
หลายครอบครวัพากนัไปท�าความสะอาด	เกบ็
กวาดใบไม้	 และจัดข้าวของต่างๆ	 ในวัดให้
เป็นระเบียบ	นอกจากนี้	ยังช่วยกันเขียนป้าย 
เตือนใจ	รณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อม	แล้วน�า
ไปติดไว้ที่ต้นไม้ในวัด	
 กิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสาในชุมชน 
เด็กๆ	 ชวนกันปั ่นจักรยานออกไปเยี่ยม 
ผู ้ สู งอายุ ในชุมชน	 ซึ่ งมีหลายคนที่ อยู ่ 
เพยีงล�าพงัเพราะลกูหลานต้องออกไปท�างาน
นอกพืน้ที	่พวกเขาจงึเข้าไปชวนพดูคยุเพือ่ให้
คลายเหงา	และช่วยบีบนวดให้ผูส้งูอายเุหล่านี้ 
รูส้กึผ่อนคลาย	การท�ากจิกรรมแผนทีค่วามด	ี
ค้นหาคนดีในชุมชน
 กิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสาในบ้าน 
นักเรียนทุกคนจะต้องช่วยเหลืองานบ้าน 
อย่างน้อย	1	อย่าง	นอกจากจะช่วยผ่อนแรง 
ให้กับพ่อ	 แม่	 ผู้ปกครองแล้ว	 ยังเป็นการฝึก 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับ 
มอบหมาย	อีกด้วย
	 กิจกรรมเด็กดีมี จิตอาสา ท่ีแต ่ละ
ครอบครัวได้สร้างสรรค์ขึ้นมา	 ส่งผลให้
นกัเรยีนหลายคนมพีฤตกิรรมท่ีดข้ึีนอย่างเหน็
ได้ชดั	อาจารย์ปณุยาพร ผวิข�า ผูร้บัผดิชอบ
โครงการ	เล่าว่า	“เดก็ๆ ร่วมแรงร่วมใจช่วยกนั 
ท�ากิจกรรมอย่างเต็มท่ี และมีความสุขใน
การท�ากิจกรรมต่างๆ เพราะเป็นสิ่งที่พวก
เขาคิดเอง ท�าเอง ไม่ได้ถูกบังคับ ซึ่งต่างจาก 
เมื่อก ่อนที่ต ้องคอยท�าตามค�าสั่งของครู  
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เขาจึงไม่มีความใส่ใจในการท�า แต่นี่เขาเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของในกิจกรรม เพราะเขา
ออกแบบของเขาเอง ความต้ังใจหรือความ
เอาใจใส่ก็เลยมีมากขึ้น”
	 อาจารย์ธนิต	 เล่าเสริมว่า	“พฤติกรรม
เชงิบวกของนักเรียนมีมากขึน้ ปัญหานกัเรยีน
มาโรงเรียนสายค่อยๆ ดีขึ้นทุกปี ปัญหาการ
ทะเลาะเบาะแว้งยกพวกตีกันของนักเรียน
จากปี 2554 ซึ่งปีนี้ไม่มีให้เห็นเลย เพราะ
การที่เด็กๆ ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน ท�าให้พวก 
เขาเกิดความเห็นอกเห็นใจ และเกิดความ
สามัคคีกันมากขึ้น ผู ้ปกครองหลายคน 
ก็ภาคภูมิใจที่ลูกๆ ช่วยงานบ้าน โรงเรียนเลิก 
กร็บีกลับมาท�างานบ้าน มรีบัผดิชอบ ชมุชนเอง 
ก็มีความไว้วางใจให้โรงเรียนเป็นแกนน�า 
ในการท�ากิจกรรมต่างๆ เพราะเขาเหน็แล้วว่า
เรามีอุดมการณ์ที่ชัดเจน” 

ยุทธศำสตร์ 3 ด้ำน สู่กำรสร้ำงสรรค์
สังคมจิตอำสำ
	 จากปัญหาและอปุสรรคส�าคญัของการ
ด�าเนินโครงการในช่วงแรก	 คือ	 “ความไม่
เข้าใจ”	 ของครูในโรงเรียน	 ผู้ปกครอง	 และ
ชุมชน	 จึงเป็นที่มาของการประชุมชี้แจงกัน
บ่อยครัง้เพือ่ท�าความเข้าใจถงึจุดประสงค์ของ
การท�าโครงการ	จนเกดิความรูส้กึเป็นเจ้าของ
โครงการร่วมกัน	 และน�าไปสู่การมีส่วนร่วม 
ในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 อย่างเต็มที่	 เพื่อให้
เกิดผลดีต่อลูกหลานในชุมชน	 ทั้งนี้โรงเรียน

ได้มียุทธศาสตร์ในการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ	 
3	ด้าน	คือ	
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคร ู	 ผ่าน	 
(5	ร)	คอื	ร่วมใจ	ร่วมคดิ	ร่วมท�า	ร่วมแก้ปัญหา	
ร่วมเป็นแบบอย่าง
 ยุทธศาสตร ์ ท่ี 2 พัฒนานักเรียน  
(3	พลังรัก	Power	of	 love)	คือ	รักตัวเอง	
(คิดดี	พูดดี	ท�าดี)	 รักผู้อื่น	 (รักพ่อแม่	 เพื่อน	
ครู)	 รักส่วนรวม	 (รักโรงเรียน	 รักชุมชน	 
รักวัฒนธรรมไทย)
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
“คุณธรรมทุกพื้นท่ี	 ความดีท้ังโรงเรียน”	 ให้
เป็นสังคมจิตอาสา	 โดยก�าหนดให้เป็นพื้นท่ี
เป้าหมายในการท�ากิจกรรมร่วมกัน	 ซึ่ง
นอกจากนกัเรยีนจะได้รบัการพฒันาคณุธรรม
ด้านจิตอาสาแล้ว	 พื้นท่ีเป้าหมายเหล่านี้ยัง
ได้รับการดูแลเอาใจใส่และพัฒนา	 เกิดความ 
ร่วมมือร่วมใจ	ประสานเป็นภาคีที่เข้มแข็งใน
การสร้างสรรค์สังคมจิตอาสา
 
	 นอกจากนี้	 โรงเรียนยังยึดแนวทางใน
การด�าเนินกิจกรรม	ซึ่งมีด้วยกัน	6	ด้าน	หรือ	
6	 สายใยรัก	 ได้แก่	 1.	 สร้างเสริมจิตอาสา	 
2.	พฒันาระเบียบวนิยั	3.	ใส่ใจคณุงามความดี	 
4.	 มากมีความกตัญญู	 5.	 เชิดชูจริยธรรม	
จรรยา	 6.	 พัฒนาครอบครัวคุณธรรมอย่าง
ยัง่ยนื	ทัง้นีเ้พือ่ให้บรรลเุป้าหมาย	คอื	นกัเรยีน
เป็นผูท้ีม่จีติอาสา	มคีวามซือ่สตัย์	มวีนิยั	และ
รักความเป็นไทย
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เช่ือมโยงเครือข่ำยขยำยสังคมจิตอำสำ 
“หนองแวง LOVE MODEL”
	 ก้าวเข้าสูปี่ท่ี	7	แล้ว	ทีโ่รงเรียนหนองแวง 
วิทยาคมได้ท�าโครงการสร้างสรรค์สังคม
จิตอาสา	 โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์
คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 เรื่อยมาทุกๆ	ปี	
ซ่ึงแต่ละปีจะมีการต่อยอดกิจกรรมจิตอาสา
เพิม่มากขึน้	เช่น	กจิกรรมสร้างสรรค์จติอาสา
สู่แผนที่ความดี	 กิจกรรมสร้างสรรค์จิตอาสา
น�าพาธุรกิจคุณธรรม	 กิจกรรมค่ายเด็กดีวิถ ี
พอเพียง	 รวมถึงการเข้าร่วมงานสมัชชา 
เครือข่ายคุณธรรมภาคอีสาน	เป็นต้น	
	 การท�ากิจกรรมด้านจิตอาสามาอย่าง
ต่อเน่ืองยาวนาน	 ท�าให้โรงเรียนหนองแวง
วิทยาคมได้กลายเป็นต้นแบบการพัฒนา
คุณธรรมด้านจิตอาสา	 มีโรงเรียนต่างๆ	
มากมายมาศกึษาเรยีนรู	้และเชือ่มโยงกนัเป็น
เครอืข่ายเพือ่ขยายสงัคมจติอาสาให้กว้างขึน้	 
โดยมีโรงเรียนลูกข่ายในความรับผิดชอบ	 8	
โรงเรียน	 ประกอบด้วยโรงเรียนในจังหวัด
มุกดาหาร	6	โรงเรียน	และโรงเรียนในจังหวัด
นครพนม	 2	 โรงเรียน	 ที่น�า	 “หนองแวง	 

LOVE	MODEL”	ไปเป็นแบบอย่างการปฏบัิติ
ในการพัฒนาคุณธรรมด้านจิตอาสาให้กับ
นักเรียน	
	 อาจารย์ธนิตได้กล่าวท้ิงท้ายถึงความ
รู ้สึกที่ได้ด�าเนินโครงการมาจนถึงปัจจุบัน
ว่า	 “ผมมีภาคภูมิใจมากครับ ทุกวันนี้ผมมา
โรงเรียนด้วยความสุข ครูและเด็กๆ ก็เช่นกัน 
ทุกๆ คนช่วยกันท�าให้บรรยากาศในโรงเรียน
เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ ่น ความ 
เอื้ออาทร ซ่ึงไม่เพียงแต่ในโรงเรียนเท่านั้น 
ความรู้สึกเช่นนี้ยังขยายไปทั่วชุมชน ท�าให้
ชุมชนของเราเต็มไปด ้วยความรักและ 
ความสุขที่ เกิดจากการให้โดยไม่หวังผล
ตอบแทน การให้ด้วยจิตอาสา สมกับค�าว่า 
หนองแวง LOVE MODEL ครับ” 

รูปแบบกำรเสริมสร้ำงเด็กดีมีจิตอำสำ “หนองแวง LOVE MODEL” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู	 ผ่าน	 (5	 ร)	
คือ	 ร่วมใจ	 ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมแก้
ปัญหา	ร่วมเป็นแบบอย่าง
ยุทธศาสตร์พัฒนานักเรียน	(3	พลังรัก	
Power	of	 love)	คือ	รักตัวเอง	 (คิดดี	
พดูด	ีท�าด)ี	รกัผูอ้ืน่	(รกัพ่อแม่	เพือ่น	คร)ู	 
รักส่วนรวม	 (รักโรงเรียน	 รักชุมชน	 
รักวัฒนธรรมไทย)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
“คณุธรรมทกุพืน้ที	่ความดทีัง้โรงเรยีน”

1)	สร้างเสริมจิตอาสา
2)	พัฒนาระเบียบวินัย
3)	ใส่ใจคุณงามความดี
4)	มากมีความกตัญญู
5)	เชิดชูจริยธรรม	จรรยา
6)	 พัฒนาครอบครัวคุณธรรม
อย่างยั่งยืน

ซื่อสัตย์
มีวินัย
รักความเป็นไทย

3 ยุทธศำสตร์ 6 สำยใยรัก 3 คุณธรรม




