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	 คือเสียงกล่าวปฏิญญา	 “โรงเรียน
สุจริต”	 ที่ดังกึกก้องอย่างพร้อมเพรียงกัน 
ในทุกๆ	 เช ้า	 ของคณะครูและนักเรียน 
โรงเรยีนบ้านม่วงพทิยาคมทัง้	1,556	คน	ซึง่ยนื 
เข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู ่ที่ 
หน้าเสาธง	 เป็นกิจวัตรประจ�าวันที่ช ่วย 
ปลกูฝังค่านยิมความซือ่สตัย์สจุรติลงในหวัใจ
ของเด็กๆ
	 การปลูกฝังคุณธรรมความดีในด้าน
ต่างๆ	 ถือเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของ
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อ.บ้านม่วง 
จ.สกลนคร	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	“รับผิดชอบ  
ส า มั ค คี  มี วิ นั ย  ใ ส ่ ใ จ จิ ต อ า ส า ”  
ซ่ึงเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่จะน�าไปสู่การ
สร้างเด็กและเยาวชนที่มี	“ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม” ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ	 ซึ่ง

   ...หนึ่ง เรำจะร่วมกันป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ สอง เรำจะ 
ปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริตระหว่ำงโรงเรียนและชุมชน สำม เรำจะสร้ำงเครือข่ำย
ควำมซื่อสัตย์สุจริตระหว่ำงโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีควำมยั่งยืน...  

โรงเรียนบ้ำนม่วงพิทยำคม
สถำนศึกษำกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม

โรงเรียนได้มุ่งเน้นมาโดยตลอด	 จนกระทั่ง 
ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม
ความดีในระดับประเทศ

กจิวตัรแห่งควำมด ีบ่มเพำะ
ควำมรบัผดิชอบต่อสังคม
	 เมื่อเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงแล ้ว	
นักเรียนแต่ละห้องจะเดินเรียงแถวกันอย่าง
เป็นระเบียบ	 ไปยังพื้นที่ที่แต่ละห้องได้รับ
มอบหมาย	 เพื่อท�ากิจกรรม	 5	 ส.	 เมื่อไปถึง
ทุกคนจะช่วยกันเก็บกวาดใบไม้และขยะ
ต่างๆ	จนสะอาดภายในเวลาไม่เกิน	10	นาที	
ก่อนเข้าห้องเรยีน	ซึง่กจิกรรม	5	ส.	ทีน่กัเรยีน
ช่วยกันท�าทุกๆ	 วันนั้น	 เป็นการปลูกฝัง 
จิตอาสาและจิตสาธารณะ	 คือจิตใจท่ีรู้จัก
การให้และการเสยีสละ	มคีวามร่วมมอืร่วมใจ
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ในการท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 ดังน้ัน	 
การสละแรงกายเพยีงเลก็น้อยเพือ่ให้โรงเรยีน
สะอาดสวยงาม	จึงเป็นการบ่มเพาะจิตส�านึก
ในการเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม	 จริยธรรม	
และไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาส่วนรวม
	 หลังจากท�ากจิกรรม	5	ส.	แล้ว	นกัเรยีน
แต่ละห้องจะเดินเรียงแถวกันอย่างเป็น
ระเบียบเพื่อกลับเข้าห้องเรียน	 ภาพการ 
เดินแถวเรียงหนึ่งของนักเรียนบ้านม่วง
พิทยาคมเป็นภาพที่เห็นจนชินตา	 เริ่มตั้งแต่
เดินเข้ามาที่โรงเรียนในตอนเช้า	 การเดิน
เปลี่ยนห้องเรียนในระหว่างวัน	 การต่อแถว
ซื้ออาหาร	 จนกระทั่งเดินออกจากโรงเรียน
ในตอนเย็น	 ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่มีร่วมกัน
ของโรงเรียนในการฝึกวินัยให้เกิดขึ้นในตัว
นักเรียน	 เช่นเดียวกับการเรียงรองเท้าอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อยที่หน้าห้องเรียน	 เมื่อ

เด็กๆ	 ได้รับการฝึกจนเป็นนิสัย	 วินัยเหล่านี ้
ก็จะติดตัวพวกเขาไปตลอด	
	 	 การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย	 “โรงเรียน
สุจริต”	 ซ่ึงเป็นโครงการเสริมสร้างคุณธรรม	
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา	
โดยส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ร่วมกับส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	
ท�าให้โรงเรียนมีแนวทางท่ีชัดเจนในการ
เสรมิสร้างความซือ่สตัย์สจุรติให้กบันกัเรยีน	
เกิดค่านิยมในการไม่ลอกข้อสอบ	 ไม่ลอก
การบ้าน	 และส่งงานทันเวลา	 รวมถึงการจัด
ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน	 และการสร้าง
ความเข้มแข็งคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.สพฐ.
ชุมชน	 และ	 ป.ป.ช.สพฐ.น้อย	 เพื่อสร้าง 
แกนน�าในกลุ ่มนักเรียน	 และเป็นต้นแบบ
ในการท�าความดี	 ป ้องกันการทุจริตทุก 
รูปแบบ	 อีกทั้งยังสอดส่องดูแลพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน	 และประสาน
การท�างานร่วมกับโรงเรียนและชุมชนในการ 
แก้ปัญหาดังกล่าว	
 อาจารย ์ สุ ริ เ ยนทร ์  วงศ ์ภาค� า  
รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนบ้านม่วงพทิยาคม 
เล่าว่า	 “ครูจะต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
นักเรียน ไม่โกงเวลา ต้องมาให้ตรงเวลา  
เข้าห้องเรียนตรงเวลา ออกจากห้องเรียน 
ตรงเวลา ซึง่โรงเรยีนเรามคีรฝูรัง่มาสอน 5 คน 
เขาก็ท�าเป็นแบบอย่าง” 
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 “ในเร่ืองโรงเรียนสุจริต เราจะต้องดู 
ทุกเรื่อง ทั้งเรื่องงบประมาณของโรงเรียน  
การจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องให้มีความสุจริต ไม่มี
การสร้างข้อมูล ต้องท�าตามความเป็นจริง 
และมกีารวดัความสจุรติของนักเรียนด้วย เช่น 
มีการเก็บของที่หายแล้วแจ้งให้ครูทราบ เป็น
สถิติเท่าไหร่ เป็นต้น”

ต้นทนุแห่งควำมดี ต้นแบบในกำรดแูลสงัคม
	 ทกุๆ	ปี	โรงเรยีนบ้านม่วงพทิยาคมได้จัด
พิธีไหว้ครู	 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงออกถึงความ
เคารพเทดิทนูครูบาอาจารย์	ผูถ่้ายทอดสรรพ
วิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความรัก	 ความ
เมตตา	 และปรารถนาดี	 รวมถึงพิธีประดับ
เข็มตราโรงเรียนให้กับนักเรียนที่มีผลการ
เรียนดีและมีความประพฤติที่ดีงาม	โดยม ี
พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู ้ช ่วยเจ้าอาวาส 
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ  
มาเป็นประธานในพิธีทุกปี	
	 พระเทพญาณวิศิษฏ์	 พื้นเพเป็นชาว
อ�าเภอบ้านม่วง	 ได้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียน
ในด้านต่างๆ	 มาโดยตลอด	 จึงเป็นที่เคารพ
นบัถอืและเป็นดัง่ศนูย์รวมดวงใจของคณะคร	ู
นักเรียน	 และที่ส�าคัญยังเป็นต้นแบบในการ
ท�าความดีด้วยจิตสาธารณะและจิตส�านึก
รักบ้านเกิด	 ดังจะเห็นจากการสนับสนุนใน
การสร้างอาคารของโรงเรียน	 และสนับสนุน

กิจกรรมโครงการต่างๆ	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณงามความดี	 และด�าเนินชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	อีกทั้งยังให้ข้อคิด	
แนวทางในการน้อมน�าหลักคุณธรรมมาเป็น
หลักยึดในการด�าเนินชีวิต	 โดยเฉพาะการมี
วินัย	ความอดทน	และความสามัคคี	
 
	 นอกจากนีโ้รงเรยีนยงัร่วมกบัวดัในพืน้ที	่
จัดกจิกรรมเข้าค่ายธรรมะทุกๆ	ปี	ในช่วงต้นปี
การศึกษาของนักเรียนชั้น	ม.1	และ	ม.4	โดย
ไปฝึกปฏิบัติที่วัดเป็นเวลา	 3	 วัน	 เพื่ออบรม
คุณธรรมจริยธรรมกับพระอาจารย์	และมีรุ่น
พี่จิตอาสาท่ีมีประสบการณ์ในจัดค่ายธรรมะ	
ซึ่งจัดตั้งกันในนามกลุ่ม “ปสล.หนุนธรรม  
น�าชีวิต” คอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ ่นน้อง	
นอกจากนี้	 แกนน�ากลุ่ม	 ปสล.	 หนุนธรรม	
น�าชีวิต	 ยังได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมจิตอาสา	
อบรมค่ายธรรมะให้กับนักเรียนโรงเรียน
ประถมในกลุ ่มขยายโอกาสอีกหลายแห่ง
ในพื้นท่ีใกล้เคียง	 โดยได้รับการสนับสนุน
จากโรงเรียนและองค์การบริหารส่วนต�าบล	 
อีกด้วย

ต่อยอดควำมดี ขยำยเครือข่ำย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
	 ในปี	 2554	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การ
มหาชน)	 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ
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โรงเรยีนบ้านม่วงพิทยาคม	ในการท�าโครงการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม	 โดยจะร่วมกัน
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาศักยภาพ	 สร้าง
องค์ความรู้ด้านคุณธรรมในกลุ่มผู้บริหาร	ครู	 
บุคลากรทางการศึกษา	 และนักเรียน	 ใน
การเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม
ความดี	 มีการจัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม	 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
คอื	“คณุธรรมทกุพืน้ที	่ความดีทัง้โรงเรยีน”	มี
การฝึกอบรมหลกัสตูรการบรหิารสถานศึกษา
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	 การอบรม
เชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรม	 การอบรม
หลักสูตรผู้น�าเยาวชนจิตอาสา	 การบริหาร
จดัการโครงการส่งเสรมิคณุธรรมความด	ีการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลูกฝัง
คุณธรรม	เป็นต้น	
 
	 ก า ร ไ ด ้ รั บ ก า ร เ ส ริ มหนุ น 	 จ า ก 
ศูนย์คุณธรรม	ท�าให้เกิดการต่อยอดกิจกรรม
ต่างๆ	 ในการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน
เพิ่มมากขึ้น	 ที่ส�าคัญคือการขยายเครือข่าย
ไปยังโรงเรียนต่างๆ	 ในพ้ืนที่ใกล้เคียง	 โดย
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมได้เป็นแม่ข่าย
ในการขยายแนวคิดเรื่องสถานศึกษาที่มี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม	ให้กับ	7	 โรงเรียน	
ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 
อีกทั้งยังขยายไปสู่ชุมชนด้วย	

งำนด้ำนกำรเกษตรจำก
พระมหำกรุณำธิคุณ 
	 เมื่อ เดือนมีนาคม	 2559	 สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดา	 สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จเยี่ยมโรงเรียนบ ้านม ่วงพิทยาคม	
พระองค์ทรงสนพระทัยป่าไม้หลังโรงเรียน
เป็นกรณีพิเศษ	 เสด็จพระราชด�าเนินเข้าไป
ในป่าไม้ด ้วยพระองค์เอง	 และรับสั่งว ่า	 
“ให้รักษาป่าไม้นี้ให้เป็นป่าชุมชน	 ชุมชน
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน	 ห้ามตัดไม้ทุก
ชนดิ”	ซึง่ป่าไม้นีเ้ป็นป่าเสือ่มโทรมอยูใ่นพืน้ท่ี
เขตราชพัสดุของโรงเรียน	 จ�านวน	 214	 ไร	่ 
กรมป่าไม้และกรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาดูแล
บ�ารุงรักษาฟื ้นฟูสภาพป่าไม้เป็นอย่างดี	
และโรงเรียนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้
สร้างแหล่งน�้าท่ีมีความจุ	 70,000	 ลูกบาศก์
เมตร	 พร้อมด้วยระบบประปาเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร	 ทาง
โรงเรยีนได้สนองงานตามพระราชด�ารโิดยการ 
ขับเคลือ่นงานด้านการเกษตร	ท้ังเพาะปลกูพชื 
และเลี้ยงสัตว์อย่างเต็มที่	 เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้	 และเป็นการฝึกทักษะทาง
อาชีพเกษตรที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตจริงได้	
	 ถงึวนันีโ้รงเรยีนบ้านม่วงพทิยาคมยงัคง 
ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อพัฒนาคุณธรรม	
จริยธรรมให้กับนักเรียนอย่างเข้มแข็ง	 เพื่อ
บ่มเพาะต้นกล้าทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ด้วยความมีวินัย	 ซื่อสัตย์สุจริต	 มีจิตอาสา 
และจิตสาธารณะ	คือหน้าที่ส�าคัญของสถาน
ศึกษาซ่ึงโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมได้ท�า
อย่างสมภาคภมู	ิในการสร้างพลเมอืงทีจ่ะเป็น
ความหวัง	และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา
สังคม	ประเทศชาติต่อไป




