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โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
มีวินัย ใฝ่อำสำ เพำะต้นกล้ำคุณธรรม

	 นี่คือแรงบันดาลใจส�าคัญ	 ที่ท�าให ้
อาจารย์มาณวิกา สงวนวงศ์ ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนนฤมลทิน	 ธนบุรี	 โรงเรียนเอกชน
ที่เปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับเตรียม
อนุบาล	 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่	 6	 อยาก
ปรับเปลี่ยนและสร้างเสริมคุณลักษณะของ
นกัเรยีนในโรงเรยีนเอกชนแห่งนี	้ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นเดก็ทีค่รอบครวัมีความพร้อม	ให้สามารถ
เป็นคนดีเพื่อช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป	

	 ด้วยความทีอ่าจารย์มาณวกิาเคยศกึษา
ที่โรงเรียนมาแตร์เดอี	 ซึ่งสอนให้รักเพื่อน
มนุษย์ตามความเช่ือทางศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลิก	 บวกกับความเป็นนักกิจกรรม
มาต้ังแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย	 ท�าให้เธอ 
เลง็เห็นว่าการจะสอนเรือ่งคณุธรรมจรยิธรรม
ให้นักเรียนวัยประถม	 ไม่น่าจะใช่การเข้าวัด 
ฟังธรรม	 นั่งสมาธิ	 แต่น่าจะเป็นการแปร
เปลีย่น	“กจิกรรม”	ทุกอย่างในชีวติประจ�าวนั
ของเดก็	ให้กลายเป็นการฝึกฝนเรือ่งคณุธรรม	
ผ่านการปฏิบัติ	 โดยมีคุณครู	 พ่อแม่	 ชุมชน	
คอยให้ก�าลังใจและเสริมแรงด้านบวก	 โดย
คณุธรรมพืน้ฐานทีจ่ะช่วยสร้างเดก็ให้เป็นคน
ดขีองทีน่ี	่คอืความมวีนิยั	และจติอาสานัน่เอง	
 

  เมื่อเป็นคนดีแล้ว 
กำรเป็นคนเก่ง

จึงไม่ใช่เรื่องยำก  

   ควำมเป็นไปในปัจจุบัน ท�ำให้เรำไม่สำมำรถสอนเด็กๆ แค่เรื่องวิชำกำร 
อย่ำงเดยีวได้อกีต่อไป เพรำะไม่สำมำรถตอบโจทย์ปัญหำของสงัคม สงัคมทกุวนันี ้ต้องกำร
ผู้ใหญ่ที่มีควำมรู้และมีคุณธรรม ถ้ำเด็กคิดถึงแต่ตัวเอง ไม่คิดถึงพ่อแม่ คนรอบข้ำง หรือ
สังคม เขำก็จะรักแต่ตัวเอง ท�ำให้ขำดควำมเป็นมนุษย์ที่แท้  

อาจารย์มาณวิกา	สงวนวงศ์	
ผู้อ�านวยการโรงเรียนนฤมลทิน	ธนบุรี
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แปร “กิจกรรม” ให้กลำยเป็นคุณธรรม 
	 โรงเรียนนฤมลทิน	 ธนบุรี	 มีปณิธาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนหลัก
คุณธรรม	 (Intellectual	 Development	
on	 the	 basis	 of	Morality)	 มาตั้งแต่ต้น	
กระบวนการที่ส�าคัญของโรงเรียนนี้	 คือ 
การบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรมใน
ระบบการเรียนการสอนปกติ	 รวมถึงการ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม	 จริยธรรม	
กับศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 เพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน	 บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า	
“ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าค�าสอน” 
	 ก้าวแรก	 เริ่มจากการเข้าร่วมโครงการ
วิจัยสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 ของ
เยาวชนไทย	 มีการท�ากิจกรรมปิยวาจา	 เพื่อ
แก้ไขปัญหาเด็กพูดไม่มีหางเสียง	 พูดไม่
ไพเราะติดแบบอย่างภาษาจากการ์ตูนญี่ปุ่น	
ตดิภาพยนตร์เกาหล	ีโดยมกีลุม่เป้าหมายเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	โดยเฉพาะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 ถือเป็นกลุ่ม
เป้าหมายหลัก	
	 กระบวนการเรียนรู ้ 	 เกิดขึ้นโดยครู
ร่วมกันคิดกับนักเรียนตั้งเป็นชมรม	 และ
เลือกครูเป็นที่ปรึกษา	 ส่วนกิจกรรมและการ
รณรงค์ให้เด็กๆ	 ร่วมกันคิดและลงมือด้วย
ตนเอง	ซ่ึงได้ออกมาเป็นกจิกรรมทีส่ร้างสรรค์
หลายกิจกรรม	 เช่น	 การเขียนบัตรค�าค�าที่

ไพเราะเป็นที่คั่นหนังสือ	 เพื่อเดินแจกเพื่อน
ในโรงเรียนให้เกิดความใส่ใจในการใช้ค�าพูด	
หรือการท�าละครเชิงคุณธรรมมาน�าเสนอใน
ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน	 เพื่อให้
เกดิการเรยีนรูป้รบัพฤตกิรรมผ่านการดลูะคร	
	 ส�าหรับกิจกรรมท่ีเน้นเรื่องความมีวินัย
อย่างชัดเจน	 คือ	“ข้าวหมดจานหนูท�าได้” 
ท�าให้เดก็สามารถรบัผดิชอบการรบัประทาน
อาหารของตนเองโดยไม่เหลอืเป็นเศษอาหาร	
เป็นการสร้างความรบัผดิชอบ	ความมวีนิยัต่อ
ตนเอง	และการคิดถึงผู้อื่น	
	 รวมถึงโครงการ	“ธงเขียวเชิดชูวินัย”  
ท่ีมกีระบวนการในการจดัท�าเริม่จากคณุครใูน
ฝ่ายปกครองช่วยกนัออกแบบวธิกีาร	และการ
ให้คะแนน	 เพื่อปรับปรุงการมาโรงเรียนสาย	
การไม่ส่งงาน	รวมถึงวินัยในการเข้าแถว	โดย
ทางโรงเรยีนจะมอบธงเขยีวให้กบัห้องเรยีนที่
มีระเบียบวินัยมากที่สุด	
	 โครงการนี้ประสบความส�าเร็จ	 และ
กลายเป็นโครงการท่ีมีความยั่งยืน	 เพราะ
กระตุ้นให้เด็กสนุกที่จะท�า	 ทุกวันจันทร์ต้น
เดือน	 เด็กๆ	 จะรอลุ้นว่าห้องของตัวเองจะ
ได้ธงเขียวหรือไม่	 และการจะได้ธงเขียวนั่น
หมายถึงทุกคนในห้องต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ท�า	เป็นการสร้างพลังสามัคคีได้อีกด้วย	
	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าโครงการจะดีและ
น่าสนใจมากแค่ไหน	 แต่หากท�าเป็นประจ�า
นานๆ	 เข้า	 เด็กๆ	 ก็จะเกิดความเบื่อหน่าย	 
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ดังน้ันคุณครูจึงต้องหากลยุทธ์ในการสร้าง
ความน่าสนใจในกิจกรรมต่างๆ	เช่น	แทนทีจ่ะ
ให้สติ๊กเกอร์รูปดาวเป็นรางวัล	 ก็อาจเปลี่ยน
เป็นรูปดอกไม้	หรือตัวการ์ตูนต่างๆ	หรืออาจ
เปลี่ยนรางวัลเป็นสิ่งอื่นๆ	แทน

“เขียน เขียน เขียน…สร้ำงคุณธรรม
น�ำชีวิต” 
	 แรกเริ่ม	 เมื่อตั้งต้นจะท�าโครงการที่ 
เกี่ยวกับการสร้างเสริมคุณธรรม	 โรงเรียน
เ อกชนแห ่ ง นี้ 	 ไ ด ้ รั บ โ อก าสที่ ดี จ า ก 
ศูนย ์คุณธรรมให ้ไปศึกษาดูงานที่มูลนิธิ 
พุทธฉือจี้ไต้หวัน	หลังจากนั้นทีมคุณครูก็ร่วม
เวิร์คชอปกับศูนย์คุณธรรมเพื่อคิดโครงการ
	 ความน่าสนใจของโรงเรียนนฤมลทิน	
ธนบรุ	ีคอื	เมือ่ส่งตวัแทนไปศกึษาดงูานทีไ่หน	
หรือรับฟังค�าแนะน�าจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว	
ทีมครู	 นักเรียนจะช่วยกันคิดโครงการใหม่ๆ	
สะท้อนถงึการเอาใจใส่	ต้ังใจอย่างเต็มที	่โดยมี
เป้าหมายทีส่�าคญัคอื	อยากให้เด็กๆ	เป็นคนที่
มวิีนยัและใช้การมวีนิยัในการพฒันาตนเองให้
เป็นคนเก่ง	 คนดีที่มีจิตอาสาอยากช่วยเหลือ
สังคมตามศักยภาพของตัวเองต่อไป	
	 “เราไปดูงานที่มูลนิธิพุทธฉือจี้มา	 ก็ได้
ไอเดียมาคิดโครงการ	 และได้ฟังอาจารย ์
นราทิพย์	 พุ ่มทรัพย์	 (ผู ้อ�านวยการศูนย์
คุณธรรมในขณะนั้น)	 เล ่าให ้ฟ ังว ่าเด็ก

เวียดนามมีการบ ้าน	 5	 ข ้อ	 ที่ ใส ่ ใจกับ
ผู ้คนรอบข้าง	 เรื่องราวรอบตัว	 เรื่องราว 
รอบโลก	 เราก็ได้แรงบันดาลใจ	 คิดเป็น 
โครงการสปา (SPA: Student& Parent  
Assignment)	 ขึ้นมา	 เป ็นโครงการที่ 
ให้นักเรียนและผู ้ปกครองได้ท�าการบ้าน 
ร่วมกัน	 โดยสอนให้เด็กอ่านข่าว	 เลือกข่าว 
ที่น ่าสนใจ	 แล้วเขียนมาส่งคุณครูในวัน
จันทร์	 SPA	 ของใครน่าสนใจเราก็คัดเลือก
มาให้เด็กอ่านหน้าเสาธง	 เด็กๆ	 ก็จะมีความ
กระตอืรอืร้นอยากมายนือ่าน	กจ็ะตัง้ใจเขยีน	
กิจกรรมนี้นอกจากเด็กๆ	 จะได้ฝึกการเขียน	
ฝึกจับใจความส�าคัญ	 ยังท�าให้เป็นคนรู้กว้าง	 
รู้รอบ	 รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร	 คิดวิเคราะห์
เป็นอีกด้วย”	ผู้อ�านวยการโรงเรียนกล่าว	
	 กิจกรรมการเขียนยังไม ่หมดเท่านี	้
เพราะนกัเรยีนทีน่ีท่กุคนจะมสีมดุสมาร์ทคดิส์	
(Smart	Kids)เป็นของตัวเอง	ซึ่งปลูกฝังเรื่อง
จิตอาสาอย่างเหนียวแน่น	 รวมถึงคุณธรรม
ด้านอืน่ๆ	เช่น	ซือ่สตัย์	รบัผดิชอบ	พอเพยีง	รกั
และรับใช้อันเป็นคุณธรรมหลักของโรงเรียน
แห่งนี้	 และการฝึกทักษะการเขียนบันทึก
ยังช่วยตอบโจทย์ปัญหาเด็กไทยเขียนภาษา
ไทยไม่ถูกต้อง	 เพราะติดการใช้ภาษาในโลก
ออนไลน์ได้อีกด้วย	
	 ใน	 1	 ปีการศึกษา	 นักเรียนโรงเรียน
นฤมลทิน	 ธนบุรี	 ต้องบันทึกกิจกรรมต่างๆ	
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ที่ท�าลงในสมุดเล่มนี้	 โดยมีพ่อแม่ลงนาม
เพื่อรับทราบทุกกิจกรรม	 และทุกครั้งที่
ท�างานต่างๆ	 เด็กๆ	 ต้องมานั่งสรุปหรือ
ไตร่ตรอง(Reflection)	ว่าได้อะไร	 เห็นอะไร	
เรียนรู้อะไร	 เป็นการสอนถอดองค์ความรู้ 
ในสิ่งที่ท�าตั้งแต่ยังเล็ก	
	 กิจกรรมที่บันทึก	 เช่น	 การจดบันทึก 
มอร ์ น่ิงทอล ์ค	 (Morning	 Talk)	 ของ 
ผูอ้�านวยการทกุวนัจนัทร์	หรอืหากไปเข้าค่าย 
ลูกเสือ	เนตรนารี	ก็ต้องระบุว่าเข้าร่วมกี่ฐาน	
ฐานอะไรบ้าง	 และได้เรียนรู้เรื่องอะไร	 การ
แสดงออกถงึความกตัญญูทีท่�าทีบ้่านเป็นเรือ่ง
อะไร	 อะไรที่อยากท�าบ้าง	 ท�าไมจึงอยากท�า	 
โดยสมุดสมาร์ทคิดส์นี้จะสามารถเป็นสมุด
ที่คุณครูใช้ส�าหรับประเมินความใฝ่รู ้ของ
นักเรียน	 รวมถึงยังสามารถเห็นพัฒนาการ
ด้านการเขียนอีกด้วย	
	 อกีกจิกรรมทีช่่วยกระตุ้นการท�าความดี	 
คือ	 ให้นักเรียนแต่ละคนรับสติ๊กเกอร์ความด ี
ที่เป ็นรางวัลเมื่อท�าดีบางอย่างแล้วแปะ
สติ๊ก เกอร ์บนบอร ์ดขนาดใหญ ่ภายใน
ห้องเรียน	 ทุกคนในชั้นเรียนจะได้เห็นว่า
เพื่อนท�าความดีอะไรบ้าง	 ท�าให้ทุกคนอยาก
ท�าความดีให้เหมือนกับเพื่อนๆ	ที่ส�าคัญคนที่
ท�าความดไีด้รอบด้าน	และท�าคะแนนได้สงูสดุ
ในแต่ละชั้นปีก็จะได้รับเสื้อเด็กดี	 (เสื้อสีฟ้า)	
ใส่มาโรงเรียน	 นับเป็นกลวิธีในการเผยแพร่
ความดแีละชืน่ชมคนดทีีเ่รยีบง่ายและได้ผลดี

อุปสรรคและปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ
	 อย่างไรก็ตาม	 อุปสรรคปัญหาท่ีส�าคัญ
ระหว่างการท�าโครงการด้านคุณธรรม	 คือ
ความไม่คุ้นเคย	 ไม่เคยท�า	 ต้องลองผิดลอง
ถูกของครูบาอาจารย์และบุคลากร	 ซึ่งมีการ
แก้ปัญหาด้วยการน�าวทิยากรมาให้ความรูใ้น
การท�ากจิกรรมต่างๆ	เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละ
มาช่วยสร้างแรงบันดาลใจ	
	 กว่า	10	ปีของการท�าโครงการคณุธรรม	
ทุกวันนี้นอกจากนักเรียนนฤมลทิน	 จะมี
ระเบียบวินัย	 มีจิตอาสาท่ีมาจากใจแล้ว	 ผล
การเรียนยังดีข้ึน	 สามารถสอบโอเน็ตได้
คะแนนในระดับที่สูง	ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า	เมื่อ
เป็นคนดแีล้ว	การเป็นคนเก่งจงึไม่ใช่เรือ่งยาก	
	 นับว่าปัจจัยความส�าเร็จของโรงเรียน
เอกชนแห่งนี	้เริม่มาจากผูบ้รหิาร	คร	ูนกัเรยีน	
และผู ้ปกครองที่ร ่วมใจท�างานเป็นหนึ่ง
เดียวกัน	 ซ่ึงหากจะว่าไปแล้วก็มีผลกระทบ
กันเป็นลูกโซ่	เพราะหากนักเรียนมีวินัย	มีจิต
อาสา	 คุณครูก็จะได้เด็กท่ีตั้งใจเรียน	 ไม่ต้อง
เหน็ดเหนื่อยกับการสอน	 พ่อแม่ผู้ปกครอง
ก็ได้ลูกหลานท่ีท้ังเรียนเก่งและมีอุปนิสัยท่ีดี	
ส่วนโรงเรียนเองก็ได้รับชื่อเสียง	 ผู้ปกครอง
ส่งลกูหลานมาเรยีน	ทัง้หมดนีค้อืคณุค่าทีห่าก
ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันบ่มสร้างให้เกิดขึ้น
ในตัวเยาวชนของชาติ	เราก็จะได้คนคุณภาพ
ที่มาช่วยพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป
อย่างแน่นอน




