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โครงการพัฒนาเยาวชน 
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บทสรุปผู้บริหาร
“โครงการพฒันาเยาวชนโดยการเรยีนรูป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” ไดจ้ดัตัง้ขึน้และทำางาน

ร่วมกับสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	และกระทรวงศึกษาธิการ	 เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนในเครือข่าย

น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(หลักปรัชญา)	มาใช้ในการจัดการเรียนรู้	โดยมีเป้าประสงค์ที่

นักเรียนเกิดอุปนิสัย “พอเพียง”	 หรือเกิดคุณลักษณะ	 “อยู่อย่างพอเพียง”	 ตามมาตรฐานการเรียนรู้	

ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปี	๒๕๕1

มูลนิธิสยามกัมมาจล	ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน	จุดประกาย	

สร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนปรัชญาในลักษณะของการต่อยอดกิจกรรม	 จึงได้จัดทำา “โครงการ

เสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”
๑
	 ขึ้น	 เพื่อเสริมศักยภาพสถานศึกษา	

พอเพียง	ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเป็น	“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดา้นการศึกษา”	(ศูนยก์ารเรยีนรู้)	และพรอ้มเปน็แกนนำาสำาคญัในการขบัเคลือ่นขยายผลการใชห้ลกัปรชัญา

สู่สถานศึกษา	และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

ภายใต้ความเชื่อที่ว่า	 “การท่ีจะสร้างคุณลักษณะนิสัยให้กับนักเรียนได้นั้น นักเรียนต้องได้รับ 

การฝึกฝนให้ลงมือทำางานซ้ำาๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยต่อการเรียนรู้ และใช้เวลา 

ในการบ่มเพาะ”	มูลนิธิจึงได้วางกรอบการเป็น “ศูนย์การเรียนรู้”	ไว้ว่า	

(1)	 ผูบ้รหิาร	คร	ูนกัเรยีน	และบคุลากรของโรงเรยีนตอ้งเขา้ถงึแกน่สาระของหลกัปรชัญา น้อมนำา 

มาใช้ใน “ชีวิต” และ “งาน” เพื่อปลูกฝังอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน	

(๒)	 ผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	และบุคลากรของโรงเรียนต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนขยายผลวิธีการน้อมนำา 

หลักปรัชญามาใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าถึงหลักปรัชญา	 เห็นประโยชน์	 และสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่าง	

มีประสิทธิภาพ	 มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงสนับสนุนให้ผู้มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนโครงการทุกระดับ 

ต้องน้อมนำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำางาน	โดยผูบ้ริหารนำามาใชใ้นการบรหิารจดัการศกึษา	สรา้งเงือ่นไข	

และสนับสนุนให้ครูสามารถนำาหลักปรัชญามาใช้จัดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำาหลักปรัชญา

มาใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ	 ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ	 ทำาให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ

หลักปรัชญา	และสามารถนำาไปใชส้ร้างความสำาเร็จในชีวิตและพัฒนาตนเองต่อไป

1	 สถานศกึษาท่ีผ่านการคดัเลอืกจากกระทรวงศกึษาธิการวา่เป็นสถานศึกษาทีน่ำาหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชจั้ดกจิกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ
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๖

ในขณะเดยีวกนัผูบ้รหิารและครูทีน่ำาหลกัปรชัญามาใช	้จะเกดิความรูจ้ากการปฏบิติัทีห่ลากหลาย	

ตามบริบท	 สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้	 มูลนิธิจึงสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูสามารถสร้าง 

ความรู้ของตน	 ผ่านเครื่องมือต่างๆ	 โดยเฉพาะการจัดการความรู้	 นำาความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

ซึ่งกันและกัน	ทำาให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น	สามารถต่อยอดความรู้	และเกิดพลังในการทำางาน	ทั้งใน

ลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	ดังนั้น	มูลนิธิจึงให้ความสำาคัญกับการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหาร

และครูได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ำาเสมอในเวทีต่างๆ และผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิ

ในการดำาเนินโครงการ	 มูลนิธิสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	 มาเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ	

ภายใต้กรอบแนวคิดที่มูลนิธิวางไว้	 โดยในช่วงเริ่มต้น	คุณทรงพล เจตนาวณิชย์	 ผู้อำานวยการสถาบัน	

เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้เป็นผู้ออกแบบและขับเคลื่อน

โครงการ	ต่อมาในปี	๒๕๕3	มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจาก	๖๘	โรงเรียนเป็น	1๖๐	โรงเรียน	

มูลนิธิจึงได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีเข้ามาร่วมขับเคล่ือนโครงการ	 ด้วยหวังว่าจะเป็นหน่วยงาน

ทางวิชาการที่ร่วมเรียนรู้ไปกับโรงเรียน	 และมีศักยภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่อไปในอนาคต	

เมื่อโครงการสิ้นสุดลง
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ผลที่เกิดขึ้น

1.	 มีโรงเรียนเครือข่ายขับเคลื่อนหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิ 	

สยามกัมมาจลในปัจจุบัน	1๒๒	แห่ง	(ดูภาคผนวก	๗		

หน้า	1๗๘)

๒.	 ได้โรงเรียนที่พัฒนาตนเองเป็น “ศูนย์

การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการศึกษา” ทั่วประเทศจำานวน	43	 แห่ง	ณ	

วันที่	1๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	ประกอบด้วย

	 •	 ผู้ บ ริหารทั้ งสิ้ น 	 ๘1	 คน	 ( เป็น	

ผู้อำานวยการโรงเรียน	 ๗๖	 คน)	 ผู้บริหารท่ีเป็น	

แบบปฏิบัติท่ีดี	33	คน

	 •	 ครูในศูนย์การเรียนรู้จำานวนรวม	

3,๕๐๐	 คน	 ในจำานวนนี้เป็นครูแกนนำาประมาณ	

4๐๐	คน

	 •	 นักเรียนในศูนย์การเรียนรู้จำานวนรวม

กว่า	๕๐,๐๐๐	 คน	 ในจำานวนน้ีเป็นนักเรียนแกนนำา

ประมาณ	4,๐๐๐	คน

3.	ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวสามารถเป็น

แบบอย่างในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง

อุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับโรงเรียนที่มีบริบทท่ี	

แตกตา่งกนั	(ดรูายละเอยีดหนา้	๘๐	และภาคผนวก	

๖	หน้า	134)	ตั้งแต่โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองที่มี

ความพร้อมสูง	 ไปจนถึงโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ใน

พื้นที่ชายขอบ	 มีแบบอย่างกระบวนการจัดการ	

เรียนรู้ในหลักสูตร	กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ไปจนถึง

การปลูกฝงัในวิถชีวีติ	และบคุลากรดังกล่าวสามารถ	

เป็นกำาลังสำาคัญให้กับกระทรวงศึกษาธิการในการ

ขับเคลื่อนขยายผลต่อไป

4.	บทบาทสำาคญัของผูบ้รหิารท่ีเปน็แบบ

ปฏิบัติที่ดี สรุปได้ดังนี้ 

(ดูรายละเอียดหน้า	๙๐	และภาคผนวก	๙	หน้า	1๘4) 

	 •	 ผู้อำานวยการท่ีเป็นแบบอย่างใน

การพัฒนาการสอนของครูสนับสนุนครูให้มี

ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือ 

เสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน  

ด้วยการให้ความรู้ครูเรื่องการออกแบบการเรียนรู้	

ตรวจแผนการสอน	กระตุน้ใหค้รนูำาแผนสูก่ารปฏิบัต	ิ

นิเทศติดตาม	และเปิดพ้ืนให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

กนัเปน็ระยะๆ เชน่	ผอ.กัญพมิา	เชือ่มชติ	(โรงเรยีน	

จุฬาภรณราชวิทยาลัย	 เพชรบุรี)	 ผอ.ทิพวรรณ		

ยิ้มสวัสดิ์	 (โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา)	 ผอ.พีระพล		

ภักดีเสนา	(โรงเรียนบ้านร้านตัดผม)	เป็นต้น
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	 •	 ผู้อำานวยการที่เป็นแบบอย่างใน

การนำาหลักปรัชญามาใช้ในการบริหารจัดการ

และแก้ปัญหาของโรงเรียน	 เช่น	 ดร.อาจอง	

ชุมสาย	ณ	อยธุยา	(โรงเรยีนสตัยาไส)	บรหิารจดัการ

โรงเรียนให้สามารถพึ่งตัวเองได้	 สร้างวัฒนธรรม	

“พอเพียง”	 ขึ้นในโรงเรียน	 ผอ.แสน	 แหวนวงศ์	

(โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย)	บริหารจัดการคน	วางโครงสร้าง

และสร้างกลไกในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา	

เพื่อสร้างความยั่งยืน	เป็นต้น

	 •	 ผู้อำานวยการท่ีใช้หลักปรัชญา 

ในการบริหารทรัพยากรของโรงเรียน	 เพ่ือให้

นักเรียนมีอาหารกลางวัน	 ได้ฝึกทักษะอาชีพและ

การนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การทำากจิกรรมในฐานการเรยีนรูต้า่งๆ	การบรหิาร

จดัการทีด่งึชมุชนเขา้มามส่ีวนรว่มในการจดัการ

ศึกษา	 เช่น	 ผอ.สมนึก	 จันทร์แดง	 (โรงเรียน	

บ้านหนองบัวแดง)	ผอ.พนม	จันทร์ดิษฐ์	 (โรงเรียน

บ้านหนองไผ่)	 ผอ.ทรงศักด์ิ	 สิรัมย์	 (โรงเรียน	

บ้านหนองหญ้าปล้อง)	 ผอ.สวัสด์ิ	 มะลาหอม	

(โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่	๒๐๖)	และ

ผอ.จร	 ประสงค์สุข	 (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	

1๐)	เป็นต้น

	 •	 ผู้อำานวยการที่สร้างความต่อเนื่อง

ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงจากผูอ้ำานวย

การท่านเดิม	ต่อยอดการทำางานจากผู้บริหารท่านเดิม	

เช่น	ซิสเตอร์ลำายงค์	อุ้นวุ้น	(โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์)	

ผอ.ชูเดช	อำาพันทอง	(โรงเรียนสำาโรงทาบวิทยาคม)	

ผอ.อวยพร  หว่างตระกูล	 (โรงเรียนดาราวิทยาลัย)	

เป็นต้น

	 •	 รองผู้อำานวยการหรือผู้บริหารท่ีมี

บทบาทสำาคัญในการสรา้งการเรยีนรูใ้หค้ร	ูท้ังใน

การ	 สนับสนุนครูให้มีความรู้ความเข้าใจ	 สามารถ

ทำางานได้	 สร้างกลไกขับเคลื่อนและขยายผลในรูป

แบบต่างๆ	เช่น	รองผอ.มาโนช	หวังตระกูล	(โรงเรียน

โยธินบูรณะ)	 และผู้ช่วย	 ผอ.ดุษิต	 พรหมชนะ		

(โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)	เป็นต้น 

๕.	 ได้ตัวอย่างครูท่ีเป็นแบบปฏิบัติท่ีดี  

(ดูรายละเอียดหน้า	 ๙1	 และภาคผนวก	 1๐		

หน้า	1๘๙)

	 •	 ครูปฐมวัย 	 ส่ วนใหญ่จะ ใช้ วิ ธี 	

สอดแทรกให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการเล่านิทาน	

กิจกรรมเรียนปนเล่น	 หรือซึมซับผ่านการกระทำา

ของครูที่เป็นแบบอย่าง	และสอนแบบสอดแทรก

ให้นักเรียนนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน	 โดยครูจะตั้ง

คำาถามชวนคิดชวนคุยด้วยชุดภาษาง่ายๆ	 ตาม	

วัยของเด็ก

	 •	 ครปูระถมศกึษาตอนตน้จะเริม่สอน

ให้นกัเรยีนรูจ้กันยิามดว้ยการทอ่งจำา	การรอ้งเพลง	

และปลูกฝังอุปนิสัยผ่านการเล่านิทาน	 บทบาท

สมมติ	กิจกรรม	Play	&	Learn	หรือสอดแทรกใน

ชวีติประจำาวนั	และให้ทำากจิกรรมในฐานการเรยีนรู	้

โดยครูมีบทบาทสำาคัญในการสร้างเง่ือนไขให้

นักเรียนนำาหลักปรัชญาไปใช้	 โดยครูบอกบ้าง		

ไม่บอกบ้าง	 มีการตั้งคำาถามชวนคิด ชวนคุย 

แบบง่ายๆ	เหมาะกับช่วงวัยของนักเรียน	และครู

เป็นแบบอยา่งให้กบันกัเรยีน	สำาหรบัประถมศกึษา

ตอนปลายในบางโรงเรียนจะให้นักเรียนเช่ือมโยง

กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	 กับหลัก ๓ ห่วง ๒ 

เงื่อนไข ผ่านการตั้งคำาถาม	และการถอดบทเรียน

หลังทำากิจกรรม
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•	 ครูมัธยมศึกษาที่เป็นแบบปฏิบัติท่ีดีส่วนใหญ่	 โดยเฉพาะครูสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย		

เมื่อนักเรียนผ่านการเรียนรู้นิยาม	และการตีความหลักปรัชญาจนเข้าใจชัดเจนแล้ว ครูมักให้นักเรียนนำา

หลกัปรชัญามาใชใ้นการวางแผนทำางาน ใชแ้กป้ญัหา	ไมว่า่จะเปน็การทำาโครงงาน	และนำาเสนอผลงาน

ในรปูแบบท่ีแตกต่างกันไป	อาจอยู่ในรูปช้ินงาน	สมุดเล่มเล็ก	เร่ืองเล่า	แผนผังความคิด	หรือการจัดนิทรรศการ	

จัดตลาดนัดความรู้	รวมท้ัง	ให้นักเรียนนำาหลักปรัชญาไปใช้จัดกิจกรรมขยายผลให้กับน้องๆ	ภายในโรงเรียน

หรือโรงเรียนอื่น	หลังทำากิจกรรมต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครูให้ความสำาคัญกับการถอดบทเรียน

การทำางาน ว่าสิ่งที่นักเรียนทำาสอดคล้องกับหลักปรัชญาตรงไหน อย่างไร ซึ่งครูจะตั้งคำาถามชวนคุย	

หรืออาจให้เพื่อนนักเรียนช่วยกันตั้งคำาถามเป็นการเติมเต็ม

การต้ังค�าถามเพ่ือทบทวนและตีความหลังการท�างานของนักเรียน จึงเป็นขั้นตอน 

ท่ีส�าคัญในการสร้างความเข้าใจ และท�าให้นักเรียนเห็นความส�าคัญในการน�าหลักปรัชญา 
มาใช้ในการปฏิบัติ โดยหวังผลท่ีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนักเรียนเป็นส�าคัญ และ 
เป็นโอกาสท่ีครูจะสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และผลการสอนของตนเอง 

ไปพร้อมๆ กัน
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๖.	 ผูเ้ขา้รว่มขบัเคลือ่นโครงการทกุระดบั ตัง้แตผู่บ้รหิาร คร ูนกัเรยีน เจา้หนา้ทีโ่ครงการ และ

ทีมงานของมหาวิทยาลัย ได้นำาหลักปรัชญามาใช้กับตัวเอง จึงได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน	ผู้บริหาร	

และครูจะมีความก้าวหน้าในการทำางาน	ในขณะที่นักเรียนมีวินัย	มีจิตอาสา	และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ดีขึ้น	(ดูรายละเอียดหน้า	๙๕	ภาคผนวก	11	หน้า	๒๐3	และ	ภาคผนวก	1๒	หน้า	๒๐๗)

	 •	 ผูบ้รหิารนำามาเปน็หลกัคิดในการทำางานทำาใหม้องเปา้หมายไดช้ดัขึน้	มวีธิกีารและขัน้ตอน	

ในการทำางานที่ละเอียดรอบคอบ	 สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีการพัฒนาตนเอง	

ตลอดเวลา	มีศรัทธาในตนเอง ในงาน ในบุคคลรอบข้าง ทำาให้ทำางานได้อย่างมีความสุข	

	 •	 ครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน	โดยเฉพาะให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือทำา		

ใช้คำาถาม กระบวนการสะทอ้นคดิ (Reflection) จิตวทิยาเชงิบวก และจติศกึษาเปน็เครือ่งมือสรา้งการ

เรยีนรู	้ครฟูงันกัเรยีนมากขึน้ เขา้ใจนกัเรยีนมากขึน้ ใหค้วามสำาคญัทีก่ระบวนการเรยีนรูข้องนกัเรยีน

มากกว่าการบอกสอนทฤษฎี	 โดยครูหลายคนเปลี่ยนบทบาทเป็นโคช	 ผลท่ีเกิดขึ้น	 คือ	สัมพันธภาพ

ระหว่างครูและนักเรียนดีขึ้น ครูและนักเรียนมีความสุข การเรียนรู้ดีขึ้นทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และพฤติกรรม

	 •	 ผู้บริหารและครูนำามาใช้ในชีวิต	 ผลท่ีเกิดข้ึน	 คือ	 สัมพันธภาพกับบุคคลรอบข้างดีข้ึน		

เลิกการกระทำาท่ีไม่ดีเพ่ือเป็นตัวอย่างให้นักเรียน เช่น	เลิกเล่นหวย	เลิกด่ืมสุรา	เลิกสูบบุหร่ี	ลดการเป็นหน้ี	

เพราะได้นำามาใช้ในการตัดสินใจ ชีวิตจึงมีความสุขขึ้น
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	 •	 นักเรียนนำามาใช้ในการดำาเนินชีวิต

และการเรียน	ทำาให้เข้าใจตัวเองมากข้ึน เห็นคุณค่า

ของตนเอง ของบุคคลรอบข้าง ของสังคม และ

สิ่งแวดล้อม สามารถทำางานประสบความสำาเร็จ  

มีผลการเรียนที่ดีขึ้น มีสัมพันธภาพท่ีดีกับ 

คนรอบข้าง และมีความสุข	อย่างไรก็ตาม	ระดับ

การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนขึ้นกับทุนเดิมของ

นักเรียน	และระยะเวลาในการปลูกฝังหลักปรัชญา

ให้กับนักเรียน	 ซึ่งแต่ละโรงเรียนเริ่มต้นไม่เท่ากัน		

(ดูรายละเอียดหน้า	 ๙๗	 และภาคผนวก	 1๒		

หน้า	๒๐๗)

	 •	 ผู้ ป ระสานงาน โคร งการ ไ ด้นำ า	

หลักปรัชญามาใช้ในกระบวนการพัฒนาเยาวชน	

และสนับสนุนการขยายผลหลักปรัชญา	 เช่น	

รศ.ไพโรจน	์คีรรีตัน	์ทีใ่หน้กัศึกษานำามาใชใ้นการทำา

กิจกรรมจิตอาสากับโรงเรียน	ดร.ฤทธิไกร	ไชยงาม	

ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่ายและศึกษานิเทศก์		

คุณทรงพล	เจตนาวณิชย์	นำามาปรับใช้กับโครงการ

พฒันาเยาวชนในชมุชนทอ้งถิน่	(4	ภาค)	สนบัสนนุ

ให้องค์การบริหารส่วนตำาบลใช้เป็นกรอบคิดใน	

การพัฒนาลักษณะนิสัยของเยาวชน	เป็นต้น

๗.	 เกิดองค์ความรู้ สื่อ และนวัตกรรม

จัดการเรียนการสอน	 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ	

ท่ีพึงประสงค์	หรือทำาให้นักเรียนรู้จักตนเอง	เห็นคุณค่า

ของตัวเองและผู้อื่น	รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม	

๘.	 เครื่องมือที่ มูลนิธิใช้ในการเสริม

ศักยภาพโรงเรียนได้รับการยอมรับ	โดยโรงเรียน

ที่ เข้าร่วมโครงการ	 และกระทรวงศึกษาธิการ	

นำาไปปรับใช้	 อาทิ	 ตลาดนัดความรู้	 วัฒนธรรม	

การแลกเปลีย่นเรยีนรู	้การทีผู่บ้ริหารหรอืครูยอมรบั

ที่จะเรียนรู้ระหว่างกันเอง	 และการถอดบทเรียน	

จากการทำางาน	เป็นต้น

๙.	แม้ว่ า โครงการจะทำากระบวนการ	

ถอดบทเรียนโรงเรียนต่างๆ	และหยุดกระบวนการ

เสริมศักยภาพโรงเรียนไปแล้วก็ตาม	 แต่ยังพบว่า

โรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิหลายแห่งยังคง

พฒันาตวัเองอยา่งตอ่เนือ่ง	และผา่นการประเมิน

เป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มข้ึน	 (ระหว่างปี	 ๒๕๕๗-

๒๕๕๘	มศีนูยก์ารเรยีนรูท้ีเ่ปน็เครอืขา่ยของมลูนธิิ

เพิ่มขึ้นอีก	1๒	โรงเรียน)	

1๐. โรงเรียนในโครงการท้ังท่ีอยู่ในเขต

เดียวกัน ในพ้ืนท่ีใกล้กัน ยอมรับความสามารถ 

ซ่ึงกันและกัน	 เรียนรู้ร่วมกัน	 หรือประสาน	

การทำางานขบัเคลือ่นโรงเรยีนเครอืขา่ยรว่มกนั	เช่น		

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและโรงเรียน	

ดาราวทิยาลัย	ไดร้เิริม่ออกแบบและจัดกจิกรรมคา่ย

เสริมศักยภาพนักเรียนแกนนำาและครูในโรงเรียน

เครือข่ายร่วมกัน	เป็นต้น
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ข้อค้นพบ

ขอ้ค้นพบสำาคัญท่ีจะชว่ยใหก้ารขบัเคล่ือนหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสามารถนำาสู่การปฏริปู

การศึกษาได้	มีดังต่อไปนี้

1.	 ครูคือหัวใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน	ครูต้อง	

มีความเข้าใจในหลักปรัชญาอย่างชัดเจน	จากการนำามาใช้กับตัวเอง	นำามาใช้จัดการเรียนการสอน	คือ		

ต้องมีความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้	 มีเป้าหมายชัดเจนว่าการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะให้

นักเรียนได้เรียนรู้อะไร	และจะบ่มเพาะคุณลักษณะอะไร	ซึ่งหนึ่งในนั้น	คือ	การบ่มเพาะให้นักเรียนเกิด

อุปนิสัย “พอเพียง”	ครูต้องมีวิธีการหรือเทคนิคในการสร้างเงื่อนไขให้นักเรียนได้นำาหลัก ๓ ห่วง  

๒ เงื่อนไขมาใช้	 ทั้งในการคิดในการทำางาน	 ในการแก้ปัญหา	 ซึ่งเครื่องมือสำาคัญของครู คือ 

การใช้คำาถามที่เหมาะสมกับสถานการณ์	ทั้งนี้	จากการถอดบทเรียนการทำางาน	โครงการได้รับการยืนยัน

จากนางสาวชวนา	สทุธินราธร	นกัเรยีนแกนนำาขบัเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	โรงเรยีนสตรมีารดา

พิทักษ์ท่ีสะท้อนการเรียนรู้ของตนว่า “หนูได้เรียนรู้ และเข้าใจในหลักปรัชญาได้ชัดเจนเม่ือครูเปิดโอกาส

ให้พวกเราได้คิดเอง ได้ลงมือทำางานเอง แก้ปัญหาเอง	 โดยมีครูคอยแนะนำาให้ความช่วยเหลือ 

อยู่ห่างๆ”	ครูจึงมีบทบาทเป็นผู้อำานวยการเรียนรู้	(Facilitator)	ไม่ใช่บอกสอน	แต่ต้องปล่อยให้เด็กทำาเอง	

	 เตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำานวยและสามารถ	 “ตะล่อม”	 นักเรียนให้ได้เรียนรู้ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้		

และเพื่อให้การเรียนรู้ครบวงจร	 การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสใคร่ครวญ ทบทวนความรู้และ

กระบวนการทำางาน	 โดยมีครูช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้เอง	 สามารถเชื่อมโยงได้ว่าผลท่ี

เกิดขึ้นนั้นมาจากการใช้หรือไม่ใช้หลักปรัชญาอย่างไร	จะทำาให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนขึ้น	เห็นประโยชน์ของ

หลักปรัชญา	และสามารถนำาไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

๒.	การเรยีนรูแ้ละซมึซับหลักปรชัญาเป็น

เร่ืองละเอียดอ่อน	 จึงต้องอาศัยความช่างสังเกต	

การปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม

กบันักเรยีน	กบับรบิท	กบัสถานการณ	์ไมใ่ชท่ำาตาม

รูปแบบ	 หรือการลอกเลียนความสำาเร็จจากผู้อื่น	

การที่ครูเรียนรู้ไปกับนักเรียน	หากครูทำาวิจัยควบคู่

ไปดว้ย	จะชว่ยใหเ้กดิการพฒันากระบวนการจดัการ

เรียนรู้ของครู	และสามารถนำามาขยายผลสู่ผู้อื่นได้

ชัดเจนขึ้น
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3.	 ผู้บริหารเป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ไปสู่ครูและนักเรียน	 ในฐานะผู้กำาหนดนโยบาย	 แต่ท่ีสำาคัญกว่าคือทำาให้นโยบายบังเกิดผล	 ผู้บริหารที่

ประสบความสำาเร็จในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา	 ส่วนใหญ่มีวิธีการท่ีคล้ายกัน	 คือ	การใช้กระบวนการ 

มีส่วนร่วม ต้ังแต่การถามความสมัครใจของครู	การวางเป้าหมาย	นโยบายและวิธีการขับเคล่ือนงานร่วมกัน	

ทำาใหทุ้กคนเขา้ใจเปา้หมายชดัเจน มเีปา้หมายร่วมกนั วา่ความสำาเรจ็อยูท่ี่การสรา้งอปุนสัิย	“พอเพียง”		

ให้กับนักเรียน	พัฒนาโครงสร้างหรือกลไกในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาลงสู่ครู	เช่น	การพัฒนาครูแกนนำา	

การมอบหมายความรับผิดชอบตามสายงาน	ให้ฝ่ายวิชาการหรือผู้แทนครูในแต่ละกลุ่มสาระเป็นผู้เช่ือมต่อ

นโยบายสู่การปฏิบัติ	 ซึ่งอาจทำางานร่วมกับครูแกนนำา	 เมื่อผู้บริหารนำาหลักปรัชญามาใช้ดำารงตนจะเป็น

แบบอยา่งและเปน็แรงบนัดาลใจใหค้รทูำาตาม	โดยเฉพาะผูบ้รหิารท่ีเปน็ผูน้ำาทางวชิาการ	สามารถสนบัสนนุ

ให้ครูพัฒนาการสอนได้ดี	 เช่น	 ช่วยครูตรวจแผนการจัดการเรียนรู้	 สังเกตการสอนในห้องเรียนและนิเทศ

ครดู้วยตนเอง	สรา้งเงือ่นไขใหค้รนูำาหลกัปรชัญามาใช	้สนบัสนนุและเปดิพืน้ทีใ่หค้รไูดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูวิ้ธี

การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน	 ไปจนถึงการช่ืนชมให้กำาลังใจ	 หรือสร้างแรงจูงใจให้ครู	 จะทำาให้ครูเรียนรู้	

และพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง

4.	ครูแกนนำาเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาสู่ครู ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้

บูรณาการหลักปรัชญา	 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้	 ครูแกนนำาท่ีเข้มแข็งเป็นผู้สร้างความยั่งยืน 

ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาในโรงเรียน	 แม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร	 แต่ครูแกนนำาจะเป็น	

ผู้ทำาความเข้าใจกับผู้บริหารใหม่	 เป็นแกนหลักยึดโยงให้กำาลังใจเพ่ือนครูในการพัฒนาการเรียนการสอน	

ตามหลักปรัชญา	เช่น	โรงเรียนสำาโรงทาบวิทยาคม

๕.	 ในการขับเคลื่อนเครือข่าย	 พบว่าผู้บริหารและครูของศูนย์การเรียนรู้มีศักยภาพสูง	 มีความรู้

ความเข้าใจในหลักปรัชญาและมีวิธีการนำามาปรับใช้ได้ชัดเจนกว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัย	 ดังนั้น		

การเสรมิศักยภาพหรอืการตอ่ยอดการพฒันาดว้ยการ

สนับสนุนให้ผู้แทนจากศูนย์การเรียนรู้ได้เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการคิดออกแบบและจัดกระบวนการ

พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย	 นอกจากจะรู้ความต้องการ

ที่แท้จริงของโรงเรียนด้วยกัน	ทำาให้การขับเคลื่อนงาน

ง่ายขึ้นแล้ว	 ยังเป็นการยกระดับความรู้ของผู้บริหาร

และครูแกนนำาของศูนย์การเรียนรู้อีกด้วย
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๖.	 ความสำาเร็จของการจัดตลาดนัดความรู้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นการเปิดเวทีให้โรงเรียนต่างๆ		

มานำาเสนอ	 หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเท่านั้น	 แต่เป็นเครื่องมือท่ีกระตุ้นให้โรงเรียนพัฒนา

ตนเองให้มีความสำาเร็จใหม่ๆ	 มานำาเสนอ	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในตลาดนัดความรู้	

มีประสิทธิภาพ	 กระบวนการเตรียมพร้อมโรงเรียนก่อนท่ีจะเข้ามานำาเสนอเป็นขั้นตอนที่สำาคัญมาก		

โดยเฉพาะกระบวนการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี	 (Best	 Practice)		

ซึ่งจะเป็นต้นเรื่องนำาเสนอในเวที	 เพราะจะช่วยให้ผู้บริหาร	 ครู	 หรือนักเรียน	 เห็นตัวเองชัดขึ้นถึงจุดเด่น

และจุดด้อยที่ต้องพัฒนา	 ช่วยให้สามารถส่ือสารได้ชัดเจน	 ตรงประเด็นมากขึ้น	 และการสร้างเง่ือนไขให้

ศูนย์การเรียนรู้หรือโรงเรียนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและเป็นผู้จัดตลาดนัดความรู้ด้วย	

เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำาหรับการขยายเครือข่ายต่อไป	 และทำาให้

โรงเรียนสามารถช่วยหน่วยงานต้นสังกัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนอื่นๆ	ในพื้นที่ได้

๗.	การสร้างเข้มแข็งให้กับโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ประสบปัญหาหลายประการ	อาทิ	ผู้บริหารย้าย	

ครูแกนนำาย้าย	ผู้บริหารที่พัฒนาโรงเรียนเพื่อรางวัลเมื่อได้เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วการขับเคลื่อนจะลดลง	

หรอืการทีผู้่บรหิารและครแูกนนำาตอ้งออกไปขบัเคลือ่นงานให้กบัโรงเรยีนอืน่ๆ	จนกระทัง่ไมม่เีวลาพฒันา

โรงเรยีนของตน	ดังนัน้	เพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นของศนูยก์ารเรยีนรูเ้กดิความตอ่เนือ่ง	ควรมกีารจัดกระบวนการ

กระตุ้นให้โรงเรียนหันกลับมาสำารวจและพัฒนาตัวเองเป็นระยะๆ	อาทิ	

	 (1)	 ศูนยก์ารเรยีนรูผ้ลดัเปลีย่นกนัเปน็เจา้ภาพจดักระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารขบัเคลือ่น

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำาเสมอ	 ท้ังในบทบาทการบริหารจัดการของผู้บริหาร		

การขับเคล่ือนขยายผลสู่เพ่ือนครูของครูแกนนำา	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน	และวิธีการเรียนรู้

และผลที่เกิดของนักเรียน	โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเรียนรู้	ให้กำาลังใจ	และเติมเต็มโรงเรียน	

	 (๒)	 การคัดเลือกผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจหรือศรัทธาในหลักปรัชญามาแทนผู้บริหาร	

ท่านเดิม

	 (3)	 การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ	 (Community	 of	 Practice	 :	 CoP)	 ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน	 คือ

กระบวนการทีใ่หผู้้บรหิารและครูมาแลกเปลีย่นเรียนรูร้ว่มกนัอย่างสม่ำาเสมอ	ถงึการขบัเคล่ือนหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	เช่น	ปัญหาและวิธีการก้าวข้ามปัญหาของการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา	

ความสำาเร็จของการสอนที่เห็นผลที่นักเรียน	 เป็นต้น	 เพ่ือให้ครูได้เรียนรู้หลักปรัชญาและช่วยกันพัฒนา	

การออกแบบการเรียนรู้	ชื่นชมผลงานกันและกัน	จุดประกาย	สร้างแรงบันดาลใจ	และเสริมพลังกัน	



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๕

พัฒนาการของโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย: เรียนรูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงผานการทํางานกับ 
รร.ที่มีความกาวหนาในการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง ๙ แหง

ปลายป ๒๕๔๘ ธนาคารตั้งโครงการพัฒนา
เยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย : สนับสนุนใหสถานศึกษาพอเพียงพัฒนาตัวเองเปน “ศูนยการเรียนรู” เพื่อเปนตัวอยางของ รร. ที่ผูบริหาร ครู และนักเรียน นําหลักปรัชญามาใชในการทํางาน เพื่อสรางอุปนิสัย “พอเพียง” ใหนักเรียน (Whole School Approach) และเปนแกนนําขยายผลใหกับกระทรวงศึกษาธิการ

กลางป ๒๕๕๑-๒๕๕๙ จัดทํา “โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา” 

๒๕๔๖ ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘-๒๕๕๙

กรรมการธนาคาร
ไดรับแรงบันดาลใจ

จากการสัมมนา 
เศรษฐกิจพอเพียง

ที่จัดขึ้นโดย สศช. และ
สํานักงานทรัพยสินฯ

๑. ทาํงานรวมกบั รร.เพือ่ความเขาใจในหลักปรชัญา 
และการประยกุตใชของ รร. วาผูบรหิารนาํมา
ใชบรหิารจดัการอยางไร ครนูาํมาใชในการจดั 
การเรยีนรูอยางไร

๒. เสรมิความรูเรือ่งการบรหิารจดัการการเงนิอยาง 
พอเพยีง และบรหิารจัดการธรุกิจอยางพอเพยีง 
โดยพนักงานธนาคารจติอาสา

ชวงเรียนรูของทีมงาน
และร.ร.นํารอง
(ป ๒๕๔๙ - กลางป ๒๕๕๑) ๑. ใหครแูละผูบริหารฝกถอดบทเรยีนประสบการณการใชหลกัปรชัญาในชวีติและงาน 

เพือ่สรางความเขาใจในหลักปรชัญา และเหน็เปาหมายของโครงการวาอยูทีก่ารสราง 
อปุนสัิย “พอเพยีง” ให นร. ผานกระบวนการเรยีนรูรวมกนั 

๒. จดัเวทใีห รร.รวมกันพฒันาตัวชีว้ดัวเิคราะหศกัยภาพตนเอง และวางแผนพัฒนา รร. 
ไปสูเปาหมายทีว่างไว 

๓. จดัใหมกีารแลกเปล่ียนนวตักรรมการจดัการเรยีนการสอน และการบรหิารจดัการ 
อยางสมํา่เสมอ ทัง้ในระดับพืน้ที ่ภมิูภาค และระดบัประเทศ

๔. คดัเลือก รร.เดน และจัดกิจกรรมทาํความเขาใจ วเิคราะหทุนของ รร.ในแตละภูมภิาค 
เพือ่วางแนวทางพฒันาใหเปน รร.นาํรอง

วิเคราะหศักยภาพ คนหาทุน 
เชื่อมโยงเครือขาย + สรางความเขาใจ

และนําปรัชญามาใชใหถูกตอง
๑. เสริมศักยภาพศูนยการเรียนรูเรื่องการออกแบบ และจัดกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

ผานการทํางานรวมกับมหาวิทยาลัย โดยเนนเรื่องการจัดกระบวนการเสริมศักยภาพครู
เรื่องการออกแบบการเรียนรู เพื่อเสริมสราง “อุปนิสัย” และการใชชุดคําถามพัฒนากระบวนการคิด

๒. จัดใหมีการเรียนรูรวมกันระหวางมูลนิธิ มหาวิทยาลัย ศูนยการเรียนรู และ รร.เครือขาย ดวยการ 
ไปดูงาน รร.เครือขายที่มีความกาวหนาในพื้นที่ โดยใชกระบวนการจัดการความรู ถอดบทเรียน 
ผูบริหาร ครู และนักเรียน วานําหลักปรัชญามาใชอยางไร เกิดผลอยางไร ไปพรอมๆ กับการประเมิน 
ภายใน เพื่อให รร.เห็นตัวเอง ทราบจุดเดน และขอบกพรองที่จะนําไปสูการพัฒนา ขณะที่ผูดูงาน 
ไดรวมแลกเปลี่ยนเติมเต็ม และเรียนรูจากของจริงจาก รร.ในพื้นที่ซึ่งกําลังพัฒนาไปพรอมๆ กัน 
และมีปญหาคลายคลึงกัน ไดเขาใจชัดขึ้น และเมื่อกลับไปทําที่ รร. หากมีปญหาก็รูวาสามารถ 
ปรึกษาใครได

สนับสนุนใหศูนยการเรียนรูตอยอดองคความรู
ดวยการเปนผูพัฒนาโรงเรียนเครือขายดวยการพัฒนา รร.ทีมี่ความพรอมอยางเขมขน 

เพ่ือเปนแบบอยางควบคูไปกับการจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู 
เช่ือมโยงเครอืขายผูบรหิาร และครอูยางตอเน่ือง ในประเด็นดังนี้

๑. ชวยใหผูบรหิารสามารถสรางศรทัธา ดึงการมีสวนรวมในการขบัเคลือ่น 
หลักปรัชญาใหกับผูเกี่ยวของในลักษณะ Whole School Approach

๒. สนับสนุนใหครูแกนนําสรางความรูความเขาใจในหลักปรัชญา
 และกระตุนใหครูทั้ง รร.นํามาใชออกแบบการเรียนรู
๓. สนับสนุนใหผูบริหารและครูนําเครื่องมือการจัดการความรู 
 (ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูการนําหลักปรัชญามาใชในการ 

จัดการเรียนรู) และนํากระบวนการวิจัยมาใชสรางความรูเพื่อพัฒนา 
การจัดการเรียนรูของครู และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียน

พัฒนาและสรางความรู

๑. ป ๒๕๕๓ คัดกรอง รร.ใหมจากที่สมัครเขามา ๖๒๑ แหง 
มารวมกับ รร.เครือขายเดิมเหลือ ๑๖๐ แหง เพื่อพัฒนา 
ใหได ๘๔ ศูนยการเรียนรู ในป ๒๕๕๔

๒. สนับสนุนใหมหาวิทยาลัยในพื้นที่มาเปนพี่เลี้ยง
 และเสริมศักยภาพโรงเรียนดานวิชาการ
๓. ใชกระบวนการพัฒนาเหมือนที่ทํากับ รร.เครือขายเดิม 

คือ สรางความรูความเขาใจในหลักปรัชญาและเปาหมาย 
ของการนําหลักปรัชญามาใชในภาคการศึกษาวาอยูที่
การสรางคุณลักษณะให นร. สนับสนุนใหผูบริหาร 
สามารถสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา รร. สนับสนุน 
ใหครูนําหลักปรัชญามาใชในการจัดการเรียนรู

ขยายโครงการ
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• รร. ๓ แหง ไดแก จฬุาภรณราชวทิยาลยั เพชรบรุี 
 โยธนิบรูณะ และเทศบาลจามเทวีไดเปนศนูยการเรยีนรู
 ในเวลาตอมา
• ผูบริหารและครจูากศนูยการเรยีนรูดงักลาว 
 เปนแบบปฏบิติัทีดี่ และเปนแกนนําชวยขบัเคลือ่น 
 ในเวลาตอมา 

• ครูสอนเศรษฐกิจพอเพียงผานกิจกรรมที่หลากหลาย 
 เชน เกษตร การประหยัด อดออม และการใชทรัพยากร 
 ที่มีอยูใหเกิดประโยชน
• ในแตละ รร. มีผูบริหารและครูจํานวนไมมากที่ศรัทธา 
 ในหลักปรัชญา และเปนผูริเริ่มนําหลักปรัชญามาใช 
 สวนครูอื่นๆ และผูปกครองยังไมเขาใจ
• ผูบริหารและครูที่ทํางานเรื่องนี้ มีศรัทธาใน
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    มีอุดมการณและรักการเรียนรู

• ผูบริหารและครมูคีวามเขาใจในหลกัปรชัญาคลาดเคลือ่น 
• ครูใหคุณคากบัชิน้งานหรือผลงานของ นร.
 มากกวาการเรียนรูจากกระบวนการทํางาน 
• ครูสวนใหญยังไมเขาใจวาการสอนเศรษฐกจิ
 พอเพียงตองนาํสูกระบวนการคดิและ
    นําหลกัปรัชญามาใชทาํงาน

• รร.ทีส่มคัรเขารวมโครงการ สวนใหญเปน รร.มัธยมศึกษามีหลายบรบิท ในเมือง 
 ชนบท ชายขอบ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และใหญพิเศษ 
 (รายละเอียดหนา ๕๐)
• ผูบรหิารและครใูน รร.เครือขายเดมิมีความเขาใจ และมีการจดักจิกรรม 
 ทีก่าวหนากวา รร. เครอืขายรุนใหม เชน โยธนิบรูณะและจฬุาภรณราชวิทยาลยั 
 เพชรบรีุ เปนตน
• รร.และกระทรวงศกึษาธิการเริม่นาํรูปแบบการแลกเปลีย่นเรยีนรู 
 การจัดตลาดนดัความรูไปปรบัใช

• ผูบรหิารและครทูีท่าํงานเรือ่งนีศ้รทัธาในพระบาทสมเดจ็
    พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มีอดุมการณ และเกอืบทกุ รร. มีกจิกรรม
    เกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีงอยูแลว แตยังเขาใจหลกัปรชัญาไมชดั 
• การประยกุตใชเศรษฐกิจพอเพยีงมีความหลากหลาย ผูบรหิารและครเูปนคนคดิ 
 กจิกรรมให นร.ทาํ สวนใหญเปนกิจกรรมทีล่อกเลยีนแบบกนัมา เชน เกษตร
 ทฤษฎใีหม ประหยดัอดออม ประดษิฐวสัดเุหลอืใช โดยเขาใจวาเปนการ 
 จดัการเรยีนการสอนตามหลกัปรชัญาแลว ยงัไมเหน็กระบวนการทีช่ดัเจน

ป ๒๕๕๓
• รร.เครือขายเดิมผูบริหารสวนใหญนาํหลกัปรชัญามาใชในการบรหิารจดัการ ครูนาํมาใชในการจดักจิกรรมการเรยีนรูของตน 
 ทาํใหเขาใจวาปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงเปนหลกัคดิ หลกัการทํางาน หลักในการแกปญหา และการบรหิารจดัการตางๆ 
 เปนไปอยางมีประสทิธภิาพ แตหลาย รร.ยงัไมลงสูตวันกัเรียนแมวาจะรูวาอยูในหลกัสตูรจัดการเรยีนรู (อยูในชวงเรยีนรู
 ทาํความเขาใจ)
• ครูสวนใหญมีแผนบรูณาการหลกัปรชัญา ทีค่รเูปนผูใชแตมีสวนนอยทีอ่อกแบบใหเดก็นาํหลกัปรชัญาไปใชในการทาํกจิกรรม
• มีการนํากระบวนการถอดบทเรยีนหลังการทาํงานมาใช แตสวนใหญเปนการตีความกจิกรรมใหสอดคลองกับหลกัปรชัญา 
 มีเพยีงไมก่ีโรงเรียนทีถ่อดบทเรยีนกระบวนการเรียนรูจากการทาํงานวานกัเรยีนไดนําหลกัปรชัญามาใชอยางไร
• รร. เครือขายใหมสวนใหญรูจกัหลกัปรัชญาในเชิงนิยามหรอืในเชงิทฤษฎ ีผูบริหารและครบูางคนใชแลวแตยงัเขาใจไมชดัเจน

• การบรูณาการปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสวนใหญเปนการสอนนยิาม เนนการวเิคราะหตคีวามวาพฤตกิรรมใดเปน 
 พอประมาณ เปนเหตผุล เปนภมิูคุมกนั เปนความรู เปนคณุธรรม ซึง่การตคีวามยงัเปนแบบแยกสวนมากกวานาํหลกัท้ัง ๕ 
 มาพจิารณารวมกนั 
• ครูสวนใหญเขาใจวาการนาํหลกัปรชัญามาใชในการทาํงานและจดักิจกรรมการเรยีนรูใหเดก็เปนการสอนเศรษฐกจิพอเพยีง 
 แลวแมวาจะยงัไมมีการออกแบบใหเดก็นาํหลักปรชัญามาใช
• โจทยถอดบทเรยีนหลงัการทาํงานของครสูวนใหญเปนไปเพือ่ประเมินความรู หรอืเนือ้หา และตคีวามวากจิกรรมใด
 เปนเศรษฐกจิพอเพียง
• รร.เครือขายใหมสวนใหญ ครสูอนเศรษฐกจิพอเพียงผานกจิกรรมทีล่อกเลียนรูปแบบมาจากโรงเรียนรุนแรกๆ จงึยังไมไปถงึ 
 หลกัคดิ และหลกัปฏบิตั ิแมวาบางโรงเรยีนจะมีแผนจดัการเรยีนรูบรูณาการหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแลวก็ตาม

• เหมอืนชวงป ๔๙- ๕๐ 
• ครสูวนใหญมองวาเปนภาระเพิม่ 
• ผูปกครองตองการใหลกูเรยีนเกง  และคดิวาการปลูกฝงหลกัเศรษฐกจิ
 พอเพยีง เปนการใหเด็กทาํกจิกรรมเกษตร ประหยดัอดออม และธนาคารขยะ 
 เปนการแยงเวลาเรยีนจงึตอตาน 
• ผูบรหิารและครทูีอ่ยูใน รร.ใกลกนัมักไมยอมรบัความสามารถ ซึง่กนัและกนั

• รร.พัฒนาตนเองเปนศนูยการเรยีนรู ๒๗ แหง (๖ ม.ิย. ๕๔ ได ๑๓ แหง / ๒๖ ก.ค. ๕๕ ได ๑๔ แหง) 
 ทีผู่บริหาร และครเูปนแบบอยาง และเปนกําลงัสําคัญในการขบัเคลือ่นขยายผลหลกัปรชัญา 
• ครมูเีครือ่งมอืทีช่วยใหนกัเรยีนไดนาํหลกัปรชัญามาใชกบัทกุกจิกรรมการเรยีนรูคอื ชุดคาํถามกระตุนคดิ 
 ตามหลกัปรชัญา (วางแผนกอนทํา แกปญหาระหวางทาํ ทบทวนถอดบทเรียนหลงัการทาํงาน)
• ครใูนศนูยการเรยีนรู และโรงเรยีนทีก่าวหนา ใชกระบวนการจัดการเรียนรูเพือ่เสรมิสรางอปุนสิยั 
 “พอเพยีง” ทีห่ลากหลาย เชน การทาํโครงงาน / โครงการการจดัคายพฒันานกัเรยีนแกนนาํ 
 และนาํเครือ่งมอืทีม่ลูนิธจิดัอบรมใหมาปรับใช
• ครใูน รร.เครอืขายรูแลววาเพยีงเขาใจในระดบันยิามไมสามารถทาํใหพฤตกิรรม นกัเรยีนเปลีย่นได 
 ตองกระตุนใหนกัเรยีนนาํหลกัปรัชญามาใชทํางาน และใชคําถาม กระตุนคิด ซึง่ครแูตละคนนาํมาใช
 ในระดับตางๆ กนั
• ผูบรหิารและครจูากศนูยการเรยีนรูไดเรียนรูและเกดิการพัฒนาจากการไปเปนพีเ่ลีย้ง ขยายผลให
 รร.เครอืขาย

• รร.พัฒนาตนเองเปนศูนยการเรยีนรูเพิม่อกีจาํนวน ๑๖ แหง (๒๙ ม.ีค. ๕๖ ได ๔ แหง /๑๕ พ.ค. ๕๗ จํานวน 
 ๔ แหง/๑๘ ก.พ. ๕๘ จํานวน ๘ แหง) รวมเปน ๔๓ ศนูยการเรยีนรูฯ สิน้ป ๒๕๕๘ เปนตวัอยางใหกบัผูสนใจ
 มผีูบริหาร BP ๓๓ คน มคีร ูBP เรือ่งการจัดการเรยีนรูเพือ่เสริมสรางอปุนิสัย “พอเพยีง” เกือบ ๘๐ คน 
 มคีรแูกนนํา ๓๙๐ คน สามารถเปนกาํลงัสาํคญัในการขบัเคลือ่น ขยายผลหลกัปรชัญาใหกระทรวงศกึษาธิการ
• ผูเขารวมโครงการทกุระดบัเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ผูบริหาร คร ูและนกัเรยีน (ใจเยน็ลง ใชเหตผุลมากขึน้ 
 เลกิพฤติกรรมทีไ่มด ีทาํงานเปนระบบขึน้และประสบความสาํเรจ็ สัมพนัธภาพกบัผูอืน่ดขีึน้
• โรงเรยีนเครอืขายทีเ่หลอืสวนหนึง่ยงัคงพฒันาตัวเองเพือ่เปนศนูยการเรยีนรู
• มชีดุความรู เครือ่งมอื และตวัอยางในการขบัเคล่ือนปรัชญาสาํหรบั ผูบรหิาร คร ูนักเรียนและผูสนใจ 
 สามารถศึกษา และนําไปปรบัใชได (ดูไดจาก https://www.scbfoundation.com /project/ศกพ.)
• มหาวิทยาลยั ๓ แหงนําหลกัปรชัญาไปพฒันาตอยอดในการทํางานของตน และขยายผลในมหาวทิยาลัย

ป ๒๕๕๘
ไดหนงัสือ
• โรงเรียนรัษฎา เศรษฐกจิพอเพยีงเริม่ตน
 ทีรู่จักตนเอง
• โรงเรียนหวยยอด เศรษฐกิจพอเพียง
 สรางนักเรียน "ด ีเกง มคีวามสุข" 
• ตวัอยางการจัดการเรียนรูเพือ่เสริมสราง
 อปุนิสยัพอเพียง

ไดวดีทัิศน
• บนเสนทางการนาํหลักปรัชญาของ
 เศรษฐกจิพอเพยีงสูการปฏบิตัิ
• บนเสนทางการขบัเคลือ่นปรชัญาของ
 เศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรียนบานรานตัดผม
• อปุนิสยั “พอเพียง” เกิดขึน้ไดเมือ่ไร อยางไร 
 และมปีระโยชนอยางไร โดยตัวอยางนกัเรยีน
 จากศนูยการเรยีนรู

• ผูบรหิารและครสูวนใหญทีเ่พิง่เขารวมโครงการ ยงัอยูในชวงของการเรียนรูและพฒันาตนเอง โดยเฉพาะ
 โรงเรยีนท่ีเพิง่เริม่ขบัเคลือ่นไมนาน จงึยงัไมเหน็ผลทีนั่กเรียน
• มหาวทิยาลยัทีป่ระสบความสําเรจ็คอื มหาวทิยาลัยท่ีเปดใจ รวมเรยีนรูกบัโรงเรยีน เปนความสมัพนัธ
 แนวราบ สนบัสนุนใหศนูยการเรยีนรูรวมออกแบบ และพัฒนา รร. เครอืขายไปดวยกัน โดยมหาวทิยาลยั
 ใชศกัยภาพตนในเชิงวิชาการ ใหขอเสนอแนะ เตมิเตม็ และเปนพ่ีเลีย้ง รร.เครอืขายรวมกนั ทาํใหเกดิ 
 สมัพนัธภาพทีดี่ระหวาง มหาวิทยาลยั ศูนยการเรียนรู และ รร.เครอืขาย

• ระดับความสาํเรจ็ของแตละโรงเรียนมคีวามแตกตางกนัไป ขึน้อยูกบัระยะเวลาในการเร่ิมตนขบัเคลือ่น 
 ตนทนุของโรงเรยีน การนาํสิง่ท่ีเรยีนรูลงสูการปฏิบตั ิความใสใจและศกัยภาพของพีเ่ลีย้ง
• การเปลีย่นผูบริหารและครูแกนนาํ ทาํใหการขบัเคลือ่นสะดดุ แตถาผูบรหิารทีม่าใหมมอีดุมการณและครแูกนนาํ 
 เขมแขง็จะฟนไดเร็ว ซึง่การกระตุนจากหนวยงานภายนอกจะมีผลคอนขางมาก
• ครูสวนใหญเขาใจวาปรชัญาเปนหลกัคดิ หลักปฏบิติัทีต่องออกแบบใหนกัเรยีนนาํไปใช มกีารนาํชดุคําถามกระตุน 
 คดิตามหลกัปรชัญา ไปใชอยางแพรหลายสวนใหญยงัอยูในชวงของการเรียนรู ในระดบัทีแ่ตกตางกนัไป แตครทูีมี่
 ความสําเร็จ คอืครทูีใ่สใจในรายละเอียด มีทกัษะการเปน Facilitator รูวาจะใชคาํถามอะไรเมือ่ไร ใหสอดคลอง
 กบัสถานการณ และมคีาํถามถอดบทเรยีน เพือ่สรปุกระบวนการเรยีนรู 

• ครูเครอืขายสวนใหญยงัมปีญหาเรือ่งการนําชุดคาํถามกระตุนคดิไปใชเนือ่งจากครบูางคนยังไมเขาใจ
 ชดัเจน ครบูางคนขาดทักษะในการตัง้คาํถาม เพราะคุนเคยกบัการใชวธิกีารบอกสอน
• อาจารยมหาวทิยาลยัเขาใจหลกัปรชัญาในเชงิทฤษฎี และหลายคนถนดัการทาํวจิยั ไมมเีวลาคลกุคลกีบั 
 รร. ไมถนดัดานการจัดกระบวนการเสรมิศกัยภาพ จึงไมสามารถทาํงานบรรลเุปาหมายของโครงการ 
 และถอนตวัออกไป

• ครสูวนใหญไมมทัีกษะการใชคาํถามพฒันากระบวนการคดิ มคีรจูาํนวนหน่ึง ใชชดุคําถามมาตรฐาน เกีย่วกับหลัก 
 ปรัชญาในรูปแบบของใบงาน (โดยไมสรางเปนกระบวนการ) ซึง่เมือ่นกัเรยีนตอบคําถามดังกลาวบอยๆ จะรูแนว
 คําตอบ ทําใหไมไดนาํหลกัปรชัญามาใชในการทาํงานจรงิ จงึไมเกดิเปนอปุนสัิย แตอยูในระดับการตอบจากความจํา
• การเลอืก รร.เปาหมายตองเลอืก รร.ทีม่ ี“ใจ” และมฐีานทนุทีดี่พรอมทีจ่ะพฒันาตนเองเพือ่ไมใหเปนภาระของ 
 ศนูยการเรยีนรูทีต่องสละเวลาออกนอกหองเรยีน และตองบริหารจดัการเวลา
• ผูบริหารและครแูกนนาํท่ีเขมแขง็ยายและผูบรหิารใหมไมสนใจ ทําใหการขับเคลือ่นของ รร. หยดุชะงกั

การขับเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
ของศนูยการเรยีนรูฯ สู รร.ทัว่ประเทศทาํให
ครถูกูดงึออกจากหองเรยีนซึง่สงผลตอการจดั
การเรียน การสอน บางศูนยการเรียนรูใชเวลา
กับการขยายผลสูภายนอกจนละเลยการพัฒนา
ภายใน รร.

• รร.เครือขายไดแนวทางและตวัชีว้ดัเพ่ือนําไปพฒันา รร. เปน
 ศนูยการเรยีนรู ซึง่ตอมาตวัชีว้ดัดงักลาวไดรบัการพฒันารวมกบั
 สาํนกังานทรพัยสนิ และกระทรวงศกึษาธิการ ใหเปนเกณฑประเมิน 
 ศนูยการเรยีนรู
• ครูเริม่เขาใจวาการจะปลกูฝงอุปนสิยั “พอเพียง” ให นร. 
 ตองเปดโอกาสให นร.ลงมือทาํ
• ผูบรหิารเร่ิมนาํเคร่ืองมือการจดัการความรู และการสราง 
 วสิยัทศันรวมมาใช

• ได ๑๗ รร. เปนแบบปฏบิตัทิีด่ี 
• ไดผูบริหารและครเูปนแบบอยางในการขบัเคลือ่น
 ขยายผลสู รร.เครอืขาย (ดูหนา ๖๓)
• หนงัสอืประสบการณจรงิบนเสนทาง
 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง)ผลลัพธ

ขอคนพบ

ความทาทาย

เปาหมาย: 
• ถอดบทเรยีนโรงเรยีนทีเ่ปนแบบปฏบิตัิ
 ทีด่ ีเพือ่เปนแบบอยางในการขยายผล
• ถอดบทเรยีนการทาํงานของโครงการ
• จดัทาํทาํเนยีบศนูยการเรยีนรู ๔๓ แหง 

ถอดบทเรียนการทํางาน
โครงการ

๑. พฒันาผูบรหิารและครแูกนนาํทีเ่ปนแบบปฏบิตัทิีด่ใีนเชงิลกึ และเริม่สนับสนนุใหเปนผูขยายผลสู รร.เครอืขาย 
๒. เนนเสรมิศกัยภาพครเูรือ่งการออกแบบการเรียนรูและการจัดการศกึษาเพือ่เสรมิสรางอุปนสิยั “พอเพยีง”
 • พฒันาตวัอยางกระบวนการออกแบบการเรยีนรูเพือ่เสรมิสรางอปุนสิยั “พอเพยีง” ของคร ูBP 
  ใหมคีวามสมบรูณขึน้ เพือ่จดัทาํเปนสือ่เผยแพร
 • สนบัสนนุให รร.นาํ ๗ คาํถามพฒันากระบวนการคิดตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงที่ 
  รศ.ดร.ทศินา แขมมณ ีพฒันาขึน้เพือ่ชวยใหครสูามารถฝกให นร.นาํหลกั ๓ หวง ๒ เงือ่นไขมาใชทาํกจิกรรม 

 การเรยีนรูตางๆ ดวยความเขาใจ เหน็คณุคาในหลกัปรชัญา
 • สนบัสนนุใหครนูาํจติปญญาซึง่เปนเครือ่งมอืสรางการเรยีนรูจากภายในมาเสรมิการเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง
๓. สนบัสนนุใหผูบรหิารและครใูนศนูยการเรยีนรูเหน็ความเชือ่มโยงของการจดัการเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง 

ทีเ่ชือ่มโยงกบักระแสการเปลีย่นแปลงของสงัคมไทย สงัคมโลก ผานการเรยีนรูแบบ System Thinking / 
Dynamic Complexity / Social Complexity / Emerging Trend เพือ่พฒันาทกัษะในการวเิคราะห 
สถานการณและเชือ่มโยงสูการจดัการเรยีนรู

ยกระดับการพัฒนาจากฐานทุนทางบุคลากรและความรูที่เพิ่มขึ้น

ไฟล์แผ่นพับ 4 พับ ที่จะแทรกส่วนนี้
ชื่อ หน้า 15 Printer.ai



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๖



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗

โครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๘

ความเป็นมา
ในช่วงกลางปี	๒๕4๖	สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	และสำานักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 ได้จัดประชุมหารือเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรม

ธนาคารไทยพาณิชย์	หาดตะวันรอน	ทำาให้ผู้บริหารของธนาคารเล็งเห็นความสำาคัญของหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง	 ว่าเป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ใช้สติปัญญา	 รู้เท่าทัน	 และสามารถปรับ	

ตัวพร้อมรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก	 โดยคำานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม	ขณะเดียวกัน	ธนาคารไทยพาณิชย์มีนโยบายท่ีจะปรบัปรงุใหก้จิกรรมเพือ่สงัคมของธนาคาร

สร้างผลกระทบในเชิงบวกตอ่ประเทศในวงกวา้งและมผีลในระยะยาวมากขึน้	จงึไดจั้ดตัง้	“โครงการพฒันา

เยาวชนตามแนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง”	 (ได้เปล่ียนชื่อเป็น	 “โครงการพัฒนาเยาวชน	

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 ในปี	๒๕๕3)	 โดยร่วมมือกับโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง	

สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 และกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง	 นับตั้งแต่ปี	 ๒๕4๘		

เป็นต้นมา	โดยมูลนิธิสยามกัมมาจลมีบทบาทเป็นผู้จุดประกาย สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ทีส่ง่ผลให้นักเรยีนเกิดอปุนิสัย “พอเพียง” ตลอดจนสรา้งความตอ่เนือ่งในการขับเคลือ่นหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนต่างๆ 

ทั้งน้ี	 คณะกรรมการของธนาคารได้ให้แนวทางในการดำาเนินงานท่ีโครงการได้นำามาจัดทำาเป็น	

กรอบในการทำางานตลอด	๙	ปี	ไว้	ดังนี้

1.	 ร่วมมือกับองค์กรที่มีความรู้ความชำานาญอยู่แล้ว	 เช่น	 โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง	 หรือ

หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน	เช่น	กระทรวงศึกษาธิการ

๒.	 การสนับสนุนโรงเรียนให้ทำางานในลักษณะ “ต่อยอดกิจกรรม”	 (Value	 Added)	 โดยเน้น

กระบวนการให้เกิดการเรียนรู้	 สร้างองค์ความรู้	 (Software)	 ไม่เน้นการสนับสนุนด้านงบประมาณ	 และ	

ไม่ให้การสนับสนุนด้านถาวรวัตถุ

3.	 นำาความรู้	 ความชำานาญของพนักงานธนาคาร	 อาทิ	 การบริหารจัดการ	 การเงิน	 ฯลฯ	 มาใช้	

เพื่อสนับสนุนการทำางานของโครงการในลักษณะของพนักงานจิตอาสา

4.	นำาคุณค่าที่ต้องการสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ	 ในการสนับสนุนหรือดำาเนินกิจกรรมกับ

โรงเรียน	เริม่จากการสำารวจความตอ้งการท่ีแท้จรงิของโรงเรยีน	และให้ความสำาคญักับการสอดแทรกคณุคา่

ที่ต้องการ	โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำาเนินการ	หรือกิจกรรมต่างๆ

โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๙

ช่วงเรียนรู้ ทำาความเข้าใจ
ของทีมงานและโรงเรียนนำาร่อง



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๐

ระหว่างปี	๒๕4๙	-	๒๕๕๐	เป็นช่วงที่ทีมงานของมูลนิธิสยามกัมมาจลได้ร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาไปพร้อมๆ	 กับโรงเรียน	 โดยสนับสนุนให้โรงเรียน		

๙	แหง่	ซึง่มบีรบิททีแ่ตกตา่งกัน	และเปน็โรงเรยีนทีไ่ดน้ำาหลกัปรชัญามาประยกุตใ์ชใ้นโรงเรยีนอยูก่อ่นแลว้	

ใหจ้ดัทำาโครงการพฒันาต่อยอดยกระดับการนำาหลักปรชัญามาใชใ้นกจิกรรมการเรยีนรูต่้างๆ	และสนบัสนนุ

ให้พนักงานจิตอาสาของธนาคารร่วมเรียนรู้ไปกับโรงเรียน	 จัดกิจกรรมเสริมในด้านการบริหารจัดการ	

การเงินส่วนบุคคล	และบริหารจัดการธุรกิจอย่าง	“พอเพียง”	ให้กับนักเรียน	และยังประสานการทำางาน

กบัโครงการวจิยัเศรษฐกจิพอเพียง	สำานกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ	์มาให้ความรูเ้รือ่งหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเป็นการเพิ่มเติม



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒๑

ข้อค้นพบและข้อสังเกต ในช่วงนี้	คือ

1.	 โครงการนำาแนวทางการดำาเนนิโครงการ

ที่คณะกรรมการธนาคารให้มากำาหนดเป็นกรอบ	

ในการทำางาน	โดยเฉพาะวิธีการสนับสนุนโรงเรียน	

ให้ความสำาคัญกับการดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้		

ไม่ให้เน้นที่งบประมาณ	 ในช่วงแรกโรงเรียน	

ไม่เข้าใจเพราะโครงการอื่นๆ	ที่ทำางานกับโรงเรียน

ส่วนใหญ่จะสนับสนุนงบประมาณเป็นหลัก	 และ

โรงเรียนเองก็คาดหวังว่าธนาคารต้องสนับสนุน	

งบประมาณ	 แต่หลังจากการทำางานด้วยกันไป	

พักใหญ่ๆ	 (หลังจากปี 	 ๒๕๕๐	 เป็นต้นไป)		

เมือ่โรงเรยีนเปิดใจเรยีนรู	้และเขา้ใจเจตนารมณข์อง

มูลนิธิชัดเจน	 จะทำางานในลักษณะของการเรียนรู้

ร่วมกัน	 สัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนเป็นกัลยาณมิตร		

และที่สำาคัญการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเป็นเรื่อง	

ของการนำาหลักคิดไปสู่การพัฒนางาน	 ไปสู่การ	

จัดการชวิีต	ดังน้ัน	การทีโ่รงเรยีนตอ้งบรหิารจดัการ

บนสิ่งที่มีอยู่	 บนความเป็นจริง	 หรือบนความ

ขาดแคลนบา้ง	จะทำาใหเ้กดิการเรยีนรูท่ี้ดกีวา่การมี

วัสดุอุปกรณ์ครบครัน	ในขณะเดียวกัน	กรอบการ

ทำางานดงักล่าวได้กรองโรงเรยีนทีไ่มไ่ดต้ัง้ใจจรงิ

ออกไปโดยปริยาย

๒.	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็น

เรื่องใหม่สำาหรับโรงเรียน	 ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน

โครงการ	เป็นผู้บริหาร	ครู	และนักเรียนจำานวนไม่มาก

ในแต่ละโรงเรียน	 (ยกเว้นโรงเรียนจุฬาภรณ	

ราชวทิยาลยั	เพชรบุร)ี	ทีมี่ศรทัธาในพระบาทสมเดจ็	

พระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หรือในหลักปรัชญา	 และนำาหลักปรัชญามา

พฒันาการทำางานของตน	ซึง่จะพบวา่ผูบ้รหิารและ

ครูชุดดังกล่าวเป็นผู้มีอุดมการณ์	 ใฝ่เรียนรู้	 และ

แม้ว่าในช่วงแรกจะยังเข้าใจในหลักปรัชญา 

ไม่ชัดเจน เป็นช่วงของการเรียนรู้	 เปิดใจ	 ลงมือ

ทำางาน	ทำาไปเรียนรู้ไป	แต่สุดท้ายบุคลากรเหล่านี้

กลายเป็นกำาลังสำาคัญในการขยายผลหลักปรัชญา	

แม้ว่าบางคนจะย้ายโรงเรียนก็จะไปทำาในโรงเรียนใหม่

3.	 โรงเรียนทั้ง	๙	แห่ง	เป็นแบบอย่างของ

การนำาหลักปรชัญามาใชผ้า่นกจิกรรมท่ีหลากหลาย	

และมีความก้าวหน้ากว่าโรงเรียนอื่นๆ	 ในลักษณะ

ที่แตกต่างกัน	ดังนี้

3.1	 โรงเรียนท่ีให้นักเรียนนำาหลักปรัชญา

มาใชเ้ปน็หลกัคดิในการวางแผน	การตดัสนิใจ	หรอื

นำามาพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนในมิติสังคม  

จะเป็นโรงเรียนมัธยม	ได้แก่	

	 3.1.1	 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

เพชรบรุ	ีเปน็โรงเรยีนขนาดกลาง	มุง่เนน้การศกึษา

ด้านวิทยาศาสตร์	 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนใน	

ท้องถ่ินจังหวัดเพชรบุรี	เป็นนักเรียนประจำาอยู่หอพัก	

เมื่อ	 ผอ.กัญพิมา	 เชื่อมชิต	 เข้าใจว่าหลักปรัชญา	

เปน็หลกัคดิและหลกัการพฒันาคน	จงึไดข้บัเคลือ่น

หลกัปรชัญาเตม็รปูแบบ	สรา้งความรูค้วามเขา้ใจให้

กับครูโดยนำามาแก้ไขปัญหาการทำาสวนพฤกษศาสตร์

ของโรงเรียน	 สร้างกระแสการขับเคลื่อนโดย

สนับสนุนให้ครูนำาหลักปรัชญามาใช้วิเคราะห์

โครงการต่างๆ	 ท่ีจะขออนุมัติและออกแบบการ

จัดการเรียนรู้ 	 ให้นักเรียนนำาหลักปรัชญามา

วิเคราะห์ก่อนลงมือทำางาน	และสนับสนุนให้นักเรียน

นำามาใชเ้ปน็แนวทางจดัการการอยูร่ว่มกนัในหอพกั	

ทำาให้โรงเรียนเป็นที่ดูงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	

พอเพียงในรุ่นแรกๆ	
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	 3.1.๒	 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา เป็นโรงเรียน

ขนาดกลาง	 และเป็นเครือข่ายโรงเรียนจุฬาภรณฯ	

จึงดำาเนินการในลักษณะเดียวกัน	คือ	นำาหลักปรัชญา

มาวิเคราะห์แผนหรือใช้วางแผนก่อนลงมือทำางาน	

	 3.1.3	 โรงเรียนโยธินบูรณะ	เป็นโรงเรียน

ขนาดใหญ่	 ต้ังอยู่ใจกลางเมือง	 เน้นความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ	 ครูปริศนา	 ตันติเจริญ	 เริ่มขับเคลื่อน

หลักปรัชญาด้วยการทำาวิจัยกับสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)	ภายใต้โครงการเสริมสร้าง

วินัยเยาวชน	 ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ	

และได้ออกแบบเพื่อให้นักเรียนฝึกนำาหลัก	3	ห่วง	

๒	เงือ่นไขมาปรบัใชใ้นกิจกรรมการเรยีนรูต้า่งๆ	ทัง้

ในและนอกหอ้งเรยีน	เชน่	การทำาโครงงานรายวชิา	

โครงงานสหวิทยาการ	สำาหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มีการต้ังชุมนุมโมโย	(MOYO:	Moderate	Youth	Club)	

ท่ีออกแบบให้นักเรียนดำาเนินกิจกรรมบนพ้ืนฐาน	

ของจิตอาสาเพือ่สรา้งการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง

ให้น้องๆ	 เพ่ือนๆ	 ท้ังในและนอกโรงเรียน	 ด้วยการ	

นำาหลักปรัชญามาเป็นแนวทางในการทำากิจกรรม		

โดยครูให้นักเรียนคิดกิจกรรมเอง	 และครูเป็นโคช	

คอยให้คำาแนะนำา	 เช่น	 การเล่นเกมที่ต้องนำา	

หลักปรัชญามาใช้	แล้วมีการถอดบทเรียน	หรือชวน

พูดคุยสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัปรชัญา	เปน็ตน้

3.1.4	โรงเรยีนสุรศักดิม์นตร	ีเป็นโรงเรียน

ขนาดใหญ่	ต้ังอยู่ใจกลางเมือง	ครูบุญทวี	ชาวปากน้ำา	

ได้ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพ-

มหานคร	 เขต	1	พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้บูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม	

บนฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแบบองคร์วม	

โดยนำาหลกัปรชัญามาประยกุตอ์อกแบบให้นักเรียน

ได้รู้จักตัวเอง	 ครอบครัว	 ประเทศ	 ไปถึงสังคมโลก	

และพัฒนาพฤติกรรมให้นักเรียนสามารถปรับตัว

พรอ้มรบักบัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ	ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	

ผ่านการจดบันทึกอนุทินชีวินวิวัฒน์	 (เกี่ยวกับ

พฤตกิรรมตวัเอง	ทัง้ดแีละไมด่	ีการใชจ้า่ย	เรือ่งราว

ครอบครวัเครือญาต	ิขา่วสารการเปลีย่นแปลงตา่งๆ	

และเร่ืองทีส่นใจ)	และนำาเรือ่งราวตา่งๆ	ทีจ่ดบนัทกึ

มาพูดคุย	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเอง	

เป็นต้น

3.๒	 โรงเรียนที่นักเรียนนำาหลักปรัชญา

มาใช้ในมิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่

	 3.๒.1	 โรงเรยีนมกฎุเมอืงราชวทิยาลยั	

โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ	่ทำากิจกรรมต่อยอด

จากโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัย

เศรษฐกิจพอเพียง	 ที่ให้นักเรียนจัดทำาโครงการ		

“การสืบสานวิถีชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงลุ่มน้ำาประแส”	

ซึ่งเป็นโครงงานบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

ต่างๆ	 เช่น	 วิทยาศาสตร์กับการวัดคุณภาพน้ำา	

หรือระบบนิเวศ	 สังคมศึกษากับการศึกษาวิถีชีวิต

ชุมชนและการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม	 เป็นต้น		

ซ่ึงกระบวนการทำางานดังกล่าว	 นักเรียนได้ประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาในการทำางานไปในตัว	 แม้ว่าจะยังไม่

ชัดเจนว่านำาหลัก	3	ห่วง	๒	เง่ือนไขมาปรับใช้อย่างไร	

แต่ผลที่เกิดขึ้นทำาให้นักเรียนรู้จักชุมชน	เห็นคุณค่า

ของการอนุรักษ์แม่น้ำา	 และสามารถแก้ไขปัญหา

ความเน่าเสียของสายน้ำาได้	 (โรงเรียนทำางานเป็น

ลักษณะของเครือข่ายกว่า	๒๐	โรงเรียน)

	 3.๒.๒	โรงเรียนป่าเด็งวิทยา	 ตั้งอยู่ใน

เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 เป็นพื้นที่ต้นน้ำา	

และมีความหลากหลายทางชีวภาพ	 ผอ.ณัฐภาคย์	

พัฒนพิเชียร	 มีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรัก
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หวงแหนท้องถ่ิน	 ทรัพยากรธรรมชาติ	 วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน	และนำาสู่การอนุรักษ์	ไปพร้อมๆ	กับสามารถ

มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้	 จึงได้พัฒนาเป็นหลักสูตร

ท้องถิ่นและนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาใหน้กัเรยีนใชว้เิคราะหก์อ่นจดัทำาโครงการต่างๆ	

เช่น	 โครงการสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพ		

ซ่ึงส่งผลให้นักเรียนภูมิใจในท้องถ่ิน	เห็นความสำาคัญ

ทีจ่ะตอ้งดแูลรกัษาปา่	และวฒันธรรมความเปน็อยู่

ทีไ่ม่ทำารา้ยธรรมชาต	ิและได้ชกัชวนใหช้มุชนเขา้มา

มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

3.3	 โรงเรียนที่นักเรียนนำาหลักปรัชญา

มาใช้ในมิติวัฒนธรรม ได้แก่

	 3.3.1 โรงเรยีนป่าเดง็วทิยา นกัเรยีนได้

เรยีนรูวั้ฒนธรรมทอ้งถิน่	เชน่	เรือ่งราวความเปน็อยู่

และขนบธรรมเนียมของชาวปกาเกอะญอ	ตลอดจน

วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล	

	 3.3.๒ โรง เรียนเทศบาลจามเทวี 	

โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท		

ครูจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการภูมิปัญญา

ท้องถ่ินข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้	 บนพ้ืนฐานของ	

หลักปรัชญา	เช่น	เร่ืองเทยีนพรรษาหลอมภมูปิญัญา	

จิตพัฒนาพอเพียง	มีฐานการเรียนรู้เป็นต้น

	 3.3.3	โรงเรยีนโยธินบรูณะ นกัเรยีนนำา

หลักปรัชญามาใช้ทำาโครงงาน	Along	Ratchdamnoen	

Road	เพือ่ศกึษาวฒันธรรมความเป็นอยูข่องผูท้ีอ่ยู่

บนถนนราชดำาเนิน

3.4 โรงเรยีนทีน่กัเรยีนนำาหลักปรัชญามา

ใช้ในมิติเศรษฐกิจ ผู้บริหารหรือครูมักใช้หลักปรัชญา

ในการบริหารจัดการฐานการเรียนรู้	 ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นฐานด้านการเกษตร	 และ/หรือฐานฝึกอาชีพ

เพื่อให้นักเรียนสามารถพึ่งตัวเองได้	 โรงเรียน	

ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท	 หรือ

ชุมชนชนบท	ได้แก่

	 3.4.1	 โรงเรียนบ้านเหล่ากก-หุ่งสว่าง	

โรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง	อยู่ในพื้นที่ชนบท	

ค่อนข้างยากจน	 ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม		

ทำานา	 และออกไปรับจ้างต่างถิ่น	 เป็นชุมชนบวร	

(บ้าน	 วัด	 โรงเรียน)	 โรงเรียนได้เรียนรู้หลักพอเพียง

จากการเข้าวัดฟังเทศน์เกี่ยวกับทางสายกลาง	 และ

การปฏิบัติตนอย่างพอเพียง	 สำาหรับกิจกรรมการ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน	 มีการสอน

นิยาม ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข	ให้นักเรียนได้ทำากิจกรรม

สหกรณร์า้นคา้ของโรงเรยีน	ซึง่มกีารขายของใหก้บั

คนในชุมชนด้วย	 โรงเรียนได้บูรณาการสาระ	

การเรียนรู้ต่างๆ	 และเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ

กิจกรรมสหกรณ์ 	 เช่น	 นัก เรียนได้ เรี ยนรู้ 	

การทำาบัญชีในวิชาคณิตศาสตร์	 เขียนเรียงความ

เรื่องสหกรณ์ในวิชาภาษาไทย	 ครูสอดแทรก	

หลักปรัชญาผ่านกิจกรรมท่ีนักเรียนทำา	 เช่น		
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การเลือกซ้ือสินค้าที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการของ

ชุมชน	 ไม่เลือกสินค้าฟุ่มเฟือย	 แต่จะสนับสนุน	

ให้คนในชุมชนทำาขนมหรือสินค้าท่ีจำาเป็นมาขาย	

ที่สหกรณ์	 และให้ความสำาคัญกับการสอดแทรก

คุณธรรมด้านต่างๆ	เช่น	ความซ่ือสัตย์	ความรับผิดชอบ	

เป็นต้น	 จึงเป็นการเรียนรู้หลักปรัชญาผ่าน

กิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนสามารถพึ่งตัวเองได้

เมื่อจบออกไป	

	 3.4.๒ โรงเรยีนหนองรมีงคลสุขสวสัดิ	์

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง	 ต้ังอยู่ชานเมือง	

ใกลเ้ขตอตุสาหกรรม	ผูป้กครองสว่นใหญอ่พยพมา

จากตา่งถิน่เพือ่มาทำางานในโรงงาน	ทำาใหไ้มม่เีวลา

ดูแลลูก	 เมื่อถึงฤดูทำานาหรือพ่อแม่ตกงานก็จะ

อพยพกลบัถิน่ฐานเดมิหรอืไปหางานใหม	่โรงเรยีน

จึงเน้นให้นักเรียนฝึกทักษะอาชีพเพื่อสามารถ	

พึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต	 ครูศิวพร	 แย้มแตงอ่อน		

ขับเคล่ือนหลักปรัชญาในช่วงแรกด้วยการเข้าร่วม

โครงการชวีวถีิ ใหน้กัเรยีนฝกึทำางานดา้นเกษตร

อินทรีย์	เช่น	ปลูกผัก	เล้ียงปลา	เผาถ่าน	ทำาแชมพู	

น้ำายาล้างจาน	 เพ่ือใช้เองและจำาหน่าย	 เป็นการ	

ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้	 นำาสิ่งที่เรียนรู้ที่โรงเรียนไป

ใช้ทีบ่า้น	เชน่	ปลกูผกัสวนครวัลอยฟา้ทีบ่า้นแลว้นำา

มาทำาอาหารให้พ่อแม่เมื่อกลับบ้าน	 ฝึกเรื่องความ

กตัญญ	ูความรบัผดิชอบ	และสรา้งสมัพนัธภาพท่ีดี

ในครอบครวั	ทีน่า่สนใจคือ	ครมีูกจิกรรมใหน้กัเรยีน

นั่งล้อมวงคุยกัน	 เล่าถึงวิถีชีวิตของแต่ละคนว่า	

เป็นอย่างไร	 ทำาให้นักเรียนได้ใคร่ครวญ	 วิเคราะห์

ตนเอง	 และพูดคุยกันเรื่องความพอเพียงผ่าน

ประสบการณ์ชีวิตจริงของแต่ละคน	 เป็นการ	

เรียนรู้ทีม่พีลัง	และครยูงัสอนใหน้กัเรยีนรูจ้กัแบง่ปนั	

เชน่	แจกจา่ยน้ำาหมกัชวีภาพใหช้มุชนเปน็ครัง้คราว	

ก่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน	

และในวันหยุดหากนักเรียนไม่รู้ว่าจะไปไหนก็จะ	

มาช่วยครูทำากิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

โรงเรียน	นกัเรยีนจงึเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีงผา่น

การซึมซับวิธีคิด วิธีการทำางานของครู และผ่าน

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายของ

เพื่อน

	 3.4.3	โรงเรียนบ้านแม่ระกา	 โรงเรียน

ขยายโอกาส	อยู่ในเขตชนบท	คนในชุมชนมีอาชีพ

เกษตรกรรม	 ค่อนข้างยากจน	 โรงเรียนอยู่ติดกับ

บ้านของปราชญ์ชาวบ้านท่ีใช้ชีวิตอย่างพอเพียง		

จงึสามารถใชเ้ปน็แหลง่เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงให้

กับนักเรียนควบคู่ไปกับการทำากิจกรรมในฐานการ

เรียนรู้ต่างๆ	ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน	เช่น	

ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรเพื่อให้นักเรียน	

นำากลับไปทำาท่ีบา้นหรอืเมือ่จบออกไปแล้วสามารถ	

นำาไปประกอบเป็นอาชีพ	 และยังเป็นแหล่งเรียนรู้

ของชุมชนไปพร้อมๆ	กันด้วย	นอกจากนี้	โรงเรียน

ยังได้เชิญปราชญ์แขนงต่างๆ	มาแลกเปล่ียนวิถีชีวิต

กับครูและคนในชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้ฟัง 

แบบอย่างการใช้ชีวิตพอเพียงจากชีวิตจริง 
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	 3.4.4	โรงเรียนเทศบาลจามเทวี	 ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองลำาพูน	 ในการพัฒนา	

1๗	 อุทยานการเรียนรู้	 เพื่อสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตท่ี

สอดคลอ้งกบัภูมิสงัคม	คือ	ด้านเกษตรผสมผสาน	วฒันธรรมทอ้งถิน่	และการจดัการสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน

แบบองค์รวม	 เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการส่ิงแวดล้อมในระดับโรงเรียนและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่

สามารถนำาไปเผยแพร่สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ	 ได้ร่วมกับนิด้าและโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

พฒันาหลกัสตูร	โดยมีเปา้หมายใหนั้กเรยีนสามารถช่วยเหลอืตนเองใหอ้ยูใ่นสงัคมและสภาพเศรษฐกจิ

ปจัจบุนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ	รูจ้กัคิด	รูจ้กัใชป้ระโยชนข์องสิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วั	เรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัใินฐาน

การเรียนรู้ต่างๆ	เพื่อให้นักเรียนซึมซับผ่านวิถีชีวิตในโรงเรียน	สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย	

ครูให้ความสำาคัญกับการสอนนิยาม	และวิเคราะห์กิจกรรมว่าสอดคล้องกับหลัก	 3	 ห่วง	 ๒	 เงื่อนไข	

อย่างไรบ้าง	กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่จะเน้นคุณธรรม และการใช้หลักปรัชญา

ในวิถีชีวิต
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4.	 การสอนหลักปรชัญาของโรงเรยีน	ครสูว่นใหญม่กัสอนนยิาม	และให้นกัเรยีนทำากจิกรรมเกษตร	

การใช้วัสดุเหลือใช้	 สิ่งท่ีมีในท้องถิ่น	 ธนาคารขยะ	 ประหยัดอดออม	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ	

หลักพอเพียง	 แต่มีครูจำานวนน้อยมากที่ให้ความสำาคัญกับการฝึกนักเรียนให้นำาหลัก	 3	 ห่วง	 ๒	 เง่ือนไข	

มาใช้ทำากิจกรรมการเรียนรู้	 ทำาให้การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนต่างๆ	 ในช่วงนี้เป็นการ 

ลอกเลียนรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว	และมีการต่อต้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาในโรงเรียน เพราะ

เข้าใจว่าเป็นฐานด้านการเกษตร

๕.	 จากโรงเรียน	๙	แห่ง	มีโรงเรียน	๓ แห่ง ที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู	้ได้ผู้บริหารและ

ครูที่ร่วมขับเคลื่อนมาตั้งแต่เริ่มต้น	กลายเป็นกำาลังสำาคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา	สำาหรับโรงเรียนที่

ไม่ไดเ้ปน็ศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละโรงเรยีนทีอ่อกจากเครอืขา่ยของมลูนธิ	ิเนือ่งจากผูบ้ริหารหรอืครท่ีูทำาโครงการ

ย้ายหรือป่วย	จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง	และค่อยๆ	ถอนตัวไปในที่สุด

๖.	 ผู้บริหารและครูเข้าใจหลักปรัชญาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ	จากกิจกรรมที่ทำา	โดยเฉพาะได้เห็นวิธีการ	

นำาหลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายในเวทีถอดบทเรียน	(ภาคผนวก	1	หน้า	1๐๖)

๗.	พัฒนาชุดคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่อง	 “การจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างพอเพียง”	 และ	

“การบรหิารจดัการธรุกิจอยา่งพอเพียง”	สำาหรบัจดักจิกรรมใหก้บัโรงเรยีนและผูส้นใจทัว่ไป	ซึง่ตอ่มาได้

นำามาปรับใช้ในโครงการ	“SCB ชวนกันทำาดี”	ของธนาคาร

๘.	จัดทำาสื่อขยายผลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

๘.1	 หนงัสอื	พพ.๘๐๙	(รว่มกบัสำานกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ	์และตลาดหลกัทรพัยฯ์		

	 จัดทำาหนังสือชุด	พพ.มีทั้งหมด	๘	ปก)

๘.๒	บันทึกรับ-จ่ายเพื่อความพอเพียง	(ร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ)

๘.3	สนับสนุนการจัดพิมพ์สื่อให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

๙.	 ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจิตอาสาของธนาคารจำานวน	๒๖	คน	(รายช่ืออยู่ในภาคผนวก	๒	

หน้า	11๕)
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ส่ิงส�าคัญจากข้อค้นพบดังกล่าว มูลนิธิสยามกัมมาจลได้น�ามาเป็นบทเรียนในการ
พัฒนาโครงการในช่วงต่อไป คือ

	การปลูกฝังอุปนิสัย	“พอเพียง”	ให้กับนักเรียน	จำาเป็นต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำานวย	ทำาให้

นักเรียนเข้าใจ	 เห็นความสำาคัญ	 และมีโอกาสนำาหลักปรัชญามาใช้บ่อยๆ	 หรือได้รับการฝึกซ้ำาๆ		

ซึง่หมายความว่าตอ้งทำาทัง้ระบบโรงเรยีน (Whole School Approach) จำานวนครแูกนนำาเพยีงไมก่ีค่น

จะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาว

	การนำาเครือ่งมอืจดัการความรูแ้ละระบบพีเ่ลีย้งมาใช้ในการทำางานกบัโรงเรยีน	จะสามารถ

ช่วยให้ครูมีวิธีการและมีกำาลังใจในการทำางาน	โดยเครื่องมือหลักๆ	ที่ใช้	มีดังนี้

	 1.	นำากระบวนการถอดบทเรียนมาใช้

กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน	 เพื่อให้ได้ทบทวน

ว่ามีวิธีการทำางานอย่างไร	 ได้นำาหลักปรัชญามาใช้

ตรงไหน	 หรือไม่	 อย่างไร	 และผลท่ีเกิดขึ้นเป็น

อย่างไร	 เพื่อสร้างความเข้าใจความหมายของ	

หลักปรัชญาที่ลึกซึ้งขึ้น	 เห็นคุณค่า	 สามารถนำาไป

ปรับใช้ได้ในอนาคต	 และสามารถสื่อความให้ผู้อื่น

เข้าใจได้ถูกต้องชัดเจนขึ้น	

	 ๒.	สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างผู้ทำางาน (CoP: Community of 

Practice)	 เพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติของผู้ มี

ประสบการณ์ตรงในเรื่องการจัดการเรียนการสอน	

หรอืการบรหิารจดัการ	โดยการตัง้โจทยแ์ลกเปลีย่น

เรยีนรูจ้ะใหค้วามสำาคัญทีบ่รบิท	วา่ทำาไมจงึนำาหลกั

ปรัชญามาใช้	 มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ	

เพือ่ขบัเคลือ่นเรือ่งอะไร	วธิกีารทำางานเปน็อยา่งไร	

ผู้เรียนรู้จะได้สามารถนำาหลักปรัชญาไปปรับใช้	

ตามบริบทตนมากกว่าการลอกเลียนรูปแบบ
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โครงการเสริมศักยภาพ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
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โครงการเสริมศักยภาพ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
(ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙)

หลงัจากท่ีมลูนธิสิยามกมัมาจลไดเ้รยีนรูว้ธิกีารนำา

หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นภาคการศกึษา

ผ่านการทำางานกับโรงเรียนต่างๆ	 ทำาให้มีความมั่นใจว่า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักสำาคัญท่ีจะช่วย

พฒันาบคุลากรของประเทศใหรู้เ้ทา่ทนัความเปลีย่นแปลง

ต่างๆ	ท่ีเกิดข้ึน	และใช้สติปัญญานำาการตัดสินใจก่อนลงมือ

กระทำาการใดๆ	 นำามาซึ่งความสำาเร็จส่วนตนไปพร้อมๆ	

กบัสังคมประเทศชาต	ิซึง่การจะปลูกฝงัให้เยาวชนนำาหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการตดัสนิใจไดน้ัน้	

ผู้บริหารและครูต้องสร้างบรรยากาศของโรงเรียนที่

สนับสนุนให้นักเรียนได้นำาหลักปรัชญามาใช้ใน

กระบวนการคิด ใช้ในกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งหมายความว่าต้องทำาทั้งระบบโรงเรียน

และเพื่อสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ	 ท่ีจะนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ขยายผลการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ	 ในปี	 ๒๕๕1	 มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงได้จัดทำา	 “โครงการ 

เสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”	 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคล ๘๔ พรรษา โดยมีเป้าหมายพัฒนาสถานศึกษา

พอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น	 “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการศึกษา” จำานวน	๘4	 แห่ง	 ในปี	 ๒๕๕4	 (ขยายเวลามาสิ้นสุดในปี	 ๒๕๕๘)	 เพ่ือเป็นแกนนำา	

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ (เป็นโรงเรียนแบบอย่างท่ีผู้บริหารและครูนำา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนจนเกิดเป็นอุปนิสัย  

“พอเพียง”	หรอืเกดิคุณลกัษณะพงึประสงคข้์อที	่๕	ของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ป	ี๒๕๕1	

คือ	 นักเรียนมีคุณลักษณะ	 “อยู่อย่างพอเพียง”	 และนำาความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติมาขยายผลสู่	

สถานศึกษาอ่ืนๆ	และชุมชนต่อไป)



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓๑

อุปนิสัย “พอเพียง”
เปน็พฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการวิเคราะหต์นเอง การตัดสนิใจและปฏบิตัอิยา่งสมเหตสุมผล  

มคีวามพอเหมาะพอดกัีบอตัภาพของตนเอง มคีวามรอบคอบไมป่ระมาท คดิถงึความเปน็ไปไดข้อง

สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น (เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) รวมถึงการกระทำาที่ไม่ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม"

ที่มา :	ประมวลจากประสบการณ์ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลานาน	โดย

-	 ผอ.กัญพิมา	เชื่อมชิต		 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี

-	 ผู้ช่วยผอ.ดร.ดุษิต	พรหมชนะ		โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	

-	 ครูปริศนา	ตันติเจริญ		 โรงเรียนโยธินบูรณะ	

-	 ครูปรารถนา	ศรีวิศาลศักดิ์		 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี	(มารดาพิทักษ์)

-	 ครูสารภี	สายหอม		 โรงเรียนสำาโรงทาบวิทยาคม

-	 ครูวาริน	รอดบำาเรอ	 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา	

-	 ครูบุญยรัตน์	ลมงาม	 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ภาพที่ ๑
การบ่มเพาะอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน

•	 ให้	นร.	ฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ทำางานบ่อยๆ	
•	 ตั้งคำาถามย้อนทวนกระบวนการทำางานพร้อม

เชื่อมโยงให้เห็นว่านร.ใช้หลักปรัชญาตรงไหน
อย่างไร	เพื่อให้	นร.เห็นคุณค่าของหลักปรัชญา
และสามารถนำาไปปรับใช้ได้เอง

•	 รู้จักตัวเอง
•	 ความสำาเร็จที่ไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูล
•	 คุณภาพ/ประสิทธิภาพ
•	 พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
•	 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ผล

ลงมือทำางาน/
กิจกรรม

คิดก่อนทำา
 คิดบน
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๓๒

“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการศึกษา”

ในที่นี้หมายถึงสถานศึกษาที่

1.	 ผู้บริหาร	 ครู	 และบุคลากรเข้าถึงแก่นสาระของหลักปรัชญา น้อมนำามาใช้เป็นแนวทาง	

ในการบริหาร	และจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน	เพื่อปลูกฝังอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน 

๒.	 สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจน	 โดยผู้บริหารสื่อให้เห็นถึงวิธีการนำาหลักปรัชญา

มาใชใ้นการบริหารจัดการ	และวิธีการขับเคล่ือนหลักปรัชญาสู่ครู	นักเรียน	ผู้ปกครองและชุมชน	สำาหรับครูส่ือ

ให้เห็นถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา	 เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง”  

ให้กับนักเรียน	และนักเรียนสื่อให้เข้าใจได้ว่านำาหลักปรัชญามาใช้ในชีวิตอย่างไร

3.	 มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนนำาในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาสู่สถานศึกษาอ่ืนๆ	 เป็นแหล่งเรียนรู้		

ศึกษาดูงาน	เป็นพี่เลี้ยงหรือวิทยากร	เพื่อถ่ายทอดวิธีการนำาหลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมวันครู:	 ผอ.กัญพิมา	 เชื่อมชิต	 ผู้อำานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี	 ออกแบบ

กิจกรรมให้นักเรียนำาต้นเฟื่องฟ้ามาจากบ้านเพื่อใช้ไว้ครู	เสร็จแล้วนำาไปปลูกแทนการสร้างรั้วโรงเรียน
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โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓๓

ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินโครงการ
โครงการได้นำาสิ่งที่เรียนรู้มาจากช่วงปี	 ๒๕4๙-๒๕๕๐	 มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ		

ผนวกกับความเชื่อของมูลนิธิสยามกัมมาจลที่ว่า	“การเรียนรู้ที่ดีที่สุด เกิดจากการลงมือทำา”	ในที่นี้	คือ	

การนำาหลักปรัชญามาใช้	 และการเรียนรู้จะชัดขึ้นได้จากการท่ีผู้ปฏิบัติมีโอกาสกลับมาพิจารณาทบทวน

กระบวนการทำางานและผลทีเ่กดิขึน้	ดว้ยการถอดบทเรยีน	สะทอ้นคดิ	และนำามาเทยีบเคยีงกบัทฤษฎี	หรอื	

วิธีปฏิบัติของผู้อ่ืน	 หรือการทำาวิจัย	 จะทำาให้การเรียนรู้พัฒนายกระดับข้ึน	 ความรู้จากการปฏิบัติเป็นส่ิงมีค่า	

การส่ือสารความรู้ดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืนนำาไปปฏิบัติตามได้	 หรือมีพลัง	 สามารถสร้างแรงบันดาลใจ	

ให้ผู้อื่นได้	โครงการจึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์การทำางานเป็น	3	ด้านด้วยกัน	ดังนี้	คือ

•	 สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
	 ในระดับต่างๆ	(ใน	รร.	ภมูภิาค	ประเทศ	และ	online)

•	 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
•	 เข้าใจบริบท/ที่มา	(Why)
•	 มีวิธีการ	(How	to)	
	 นำาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•	 สนับสนุนการถอดบทเรียน
•	 สนับสนุนการทำาวิจัย

สร้างความรู้
จากการปฏิบัติ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ

สื่อสาร

•	 นำาเสนอความรู้เป็นตัวอย่างเผยแพร่แก่ผู้สนใจนำาไปปรับใช้	
•	 สื่อสารกับภาคียุทธศาสตร์	และในระดับนโยบาย	
•	 สร้างกระแสสังคม	ให้เห็นคุณค่าในการใช้หลักปรัชญา

•	 สนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมหรือแบบปฏิบัติที่ดี
	 •	 สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
	 •	 ครูออกแบบการเรียนรู้ให้	นร.	ฝึกนำาหลักปรัชญา	
	 	 มาใช้
	 •	 ผู้บริหารนำาหลักปรัชญามาใช้และสนับสนุนคร	ู
	 	 ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย	
	 	 ให้	นร.

กระบวน	
	การเรียนรู้

นำาความรู้มาใช้

เกิด
คว
าม
รู้ แบบปฏิบัติที่ดี

ภาพที่ ๒
ยุทธศาสตร์การดำาเนินโครงการ
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๓๔

1.	 สนับสนุนให้โรงเรียนสร้างความรู้จากการนำาหลักปรัชญาสู่การปฏิบัติด้วยตัวเอง เม่ือผู้บริหาร	

ครู	 และนักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาท่ีถูกต้องแล้ว	 ในการดำาเนินโครงการ		

มูลนิธิให้ความสำาคัญกับการเติมเครื่องมือต่างๆ	เช่น	การจัดการความรู้	การถอดบทเรียน	และการทำาวิจัย	

เพื่อให้ผู้บริหาร	ครู	และนักเรียนที่นำาหลักปรัชญามาใช้ตามบทบาทหน้าที่ตน	ได้มีโอกาสนำาประสบการณ์

หรอืสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากการปฏิบตั	ิ(Tacit	Knowledge)	มาคดิวเิคราะห์	ใครค่รวญ	เพือ่ให้เกดิความรูใ้นการนำา

หลักปรัชญาสู่การปฏิบัติที่เด่นชัดขึ้น	 (Explicit	Knowledge)	พร้อมที่จะนำาสู่การพัฒนาการทำางานของตน	

และนำาไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น

	 ขณะเดียวกัน	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย		

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการดำาเนินชีวิตอย่างสมดุล	 ซึ่งการขับเคล่ือน	

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนต่างๆ	ทำาให้ได้รูปแบบ	และวิธีการนำาหลักคิด	 “พอเพียง”  

สู่การปฏิบัติ	ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนำามาใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิรูปการศึกษาไทย	เพราะมีแบบ

อย่างท่ีเป็นรูปธรรมท่ีคนทำางานสามารถนำาไปปรับใช้ได้ตามบริบทต่างๆ	ของความเป็นไทย	มีความแตกต่าง

จากปรัชญาทั่วไปที่เป็นหลักการ	ซึ่งยากที่คนทำางานจะตีความและนำาไปใช้เป็น

๒.	 สนบัสนนุให้เกดิเครอืขา่ยชมุชนนกัปฏบิตั	ิ(Community	of	Practice)	และเปดิพืน้ท่ีให้คนทำางาน

ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำาเร็จในการทำางานซึ่งกันและกัน	 ได้แลกเปลี่ยนปัญหา	 วิธีการแก้ปัญหา		

ทำาให้ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาการทำางานได้เร็วข้ึน	 เกิดกำาลังใจ	 และมีความเชื่อมั่นมากขึ้น	 มูลนิธิ	

จงึสนบัสนนุใหเ้กดิเครอืขา่ยชมุชนนกัปฏิบตั	ิทัง้ทีเ่ปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ	ตัง้แตห่นว่ยเลก็ๆ	ภายใน

โรงเรยีน	ไปจนถงึตลาดนดัความรูห้รอืเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดับประเทศ	ทีม่ผีูเ้ชีย่วชาญมาชว่ยวเิคราะห	์

สงัเคราะห	์ใหค้ำาแนะนำา	เตมิเตม็	หรอืไขข้อขอ้งใจของผู้บรหิารและคร	ูนอกจากนี	้มลูนธิยิงัเปดิพืน้ท่ีพฒันา

เครือข่าย online	 เพื่อช่วยให้เกิดการแตกแขนงของความรู้ต่างๆ	 โดยเฉพาะวิธีการ	 กระบวนการ	 และ

เทคนิคการทำางานได้อย่างต่อเนื่อง

3.	สือ่สารองคค์วามรูจ้ากการทำางาน	การสนบัสนนุใหโ้รงเรยีนซึง่เปน็เจา้ของความรูเ้ปน็ผูส้ือ่สาร

ความรู้กระบวนการทำางานได้อย่างชัดเจน	 จะเป็นการส่ือสารท่ีมีพลังและทำาให้ผู้ท่ีมาศึกษาหาความรู้เกิด

ความประทับใจและเข้าใจได้ง่าย	นอกจากนี้	 มูลนิธิยังได้นำาความรู้ต่างๆ	ที่ได้จากโรงเรียน	หรือความรู้ที่

สกัดจากเวทีต่างๆ	 เช่น	 วิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของหลักปรัชญา	 การนำาหลัก

ปรัชญามาปรับใช้ในชีวิต	 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของโรงเรียน	 การบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญา		

การออกแบบและจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย	“พอเพียง”	ตลอดจนแบบอย่างความสำาเร็จต่างๆ	

มาผลิตเป็นสื่อ	 เช่น	 หนังสือ	 บทความ	 วีดิทัศน์	 ตลอดจนเกมเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อเผยแพร่ให้กับ	

โรงเรียนเครือข่าย	 นักการศึกษา	 และผู้สนใจทั่วไป	 และนำาสื่อดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ		
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www.scbfoundation.com	 เพื่อที่ผู้สนใจจะได้ศึกษา	 หรือ	 download	 นำาไปใช้	 นอกจากนี้	 มูลนิธิยังให้	

ความสำาคัญกับการสื่อสารเพื่อสร้างกระแสการนำาหลักปรัชญามาใช้ในทุกวาระท่ีมีโอกาส	 อาทิ	 การจัด

กิจกรรมเผยแพร่หลักปรัชญาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	หรือในเวทีการศึกษาระดับประเทศ	เป็นต้น



ภาพที& ๓ โครงสร้างการทาํงาน นโยบายการศกึษาแหง่ชาติ

กระทรวงศกึษาธกิาร (สป./สพฐ) โครงการวจัิยเศรษฐกจิพอเพยีง

ขบัเคลื8อนภาพใหญ่

• หลกัสตูร
• รร.ทัAวประเทศใชห้ลกัปรัชญา
• ประเมนิศนูยก์ารเรยีนรู ้

• พัฒนาแบบปฏบิตัทิีAดี
• พัฒนาแกนนํา
ขบัเคลืAอน
• เสรมิศกัยภาพตาม
ความตอ้งการรว่ม

กลุม่เป้าหมายหลกั
รร.เครอืขา่ย ๒๐ แหง่

§ผูบ้รหิาร
§ครู
§นักเรยีน

§ผูป้กครอง
§ชมุชน
§สงัคม

รร.ที8สมคัรเขา้รว่มโครงการ
- สถานศกึษาพอเพยีงปี ๒๕๕๐+๒๕๕๒ ที8สมคัรเขา้รว่มโครงการ
- รร.เครอืขา่ยมลูนธิ ิ (ป่าเด็งวทิยา สรุศกัดิYมนตร ี หนองรมีงคลสขุสวสัดิY)
- รร.ลกูขา่ยศนูยก์ารเรยีนรูข้องมลูนธิ ิ

 คณะทาํงานเสรมิศกัยภาพ
(สรส./มหาวทิยาลยัในพืVนที8)
• จดักระบวนการเสรมิศกัยภาพในพืVนที8
• บรหิารจดัการ
• วชิาการ/ขอ้มลู
• รายงานผล

คณะกรรมการกาํหนดทศิทาง
• ผูท้รงคณุวฒุิ
• นักวชิาการ
• ผูแ้ทนสํานักปลดักระทรวง
ศกึษาธกิาร
• ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั \นพื\นฐาน
• ผูแ้ทนสํานักงานทรัพยส์นิสว่น
พระมหากษัตรยิ์

คณะกรรมการมลูนธิสิยามกมัมาจล

เครอืขา่ยชุมชน
นกัปฏบิตั ิ (COP)
(ผูบ้รหิาร/คร/ูนร.)

Model 
• ตามบรบิท
• ตามประเด็น 
• การบรหิารจดัการ
• การจดัการเรยีนรู ้

การขยายผล
• เป็นที8ดงูาน
• จดักระบวนการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
• เป็นพี8เล ีVยง

สนบัสนนุการขบัเคลื8อน
ในภาพใหญ่

ศนูยก์ารเรยีนรู ้

นโยบายขบัเคลื8อน 
หลกัปรชัญา
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โครงสร้างการทำางานของโครงการ
จากกรอบการดำาเนินงานที่คณะกรรมการมูลนิธิให้ไว้	 ว่ามูลนิธิควรทำางานในลักษณะการสร้าง	

ความร่วมมือ	 ต่อยอดกิจกรรมหรือความรู้ระหว่างกัน	 เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการทำางาน	 และสนับสนุน	

ให้ผู้มีประสบการณ์มาเป็นผู้ดำาเนินโครงการ	มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงยังคงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด	 และโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง	 สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	

ที่ดำาเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันอยู่แล้ว	 และได้สนับสนุนให้คุณทรงพล	

เจตนาวณิชย์	ผู้อำานวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข	(สรส.)	มาเป็นผู้ดำาเนินโครงการ

ภาพที่ ๓
โครงสร้างการทำางาน
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ภายใต้โครงสร้างการทำางานดังกล่าว	 โครงการรับนโยบายมาจากคณะกรรมการของมูลนิธิ 

สยามกัมมาจล	ซึง่มีความสอดคลอ้งกบันโยบายการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงในภาพใหญข่องประเทศ	

คือ	กระทรวงศึกษาธิการ และสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 ในฐานะประธานกรรมการ	

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา	โดยมีคณะกรรมการกำาหนดทิศทาง (รายชื่อดังภาคผนวก	3	

หน้า	11๖)	เป็นผู้ให้ความเห็น	เติมเต็ม	และให้คำาแนะนำากำากับทิศทางของโครงการ	ทั้งนี้	โครงการพัฒนา

เยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 มูลนิธิสยามกัมมาจล	 มีบทบาทเป็นผู้ดูแล		

กำากับติดตามให้โครงการดำาเนินไปตามนโยบาย	 จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพให้กับผู้มีส่วนร่วมในทุกระดับ	

จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย	 เพื่อให้ได้แบบปฏิบัติที่ดีในการนำาหลักปรัชญามาใช้ในการ

จัดการศึกษา	และเป็นแกนนำาในการขับเคลื่อนขยายผลการนำาหลักปรัชญามาใช้ในภาคการศึกษา	รวมทั้ง	

มีบทบาทในการรวบรวมข้อมูล	 ความรู้ต่างๆ	 จากการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

สือ่สารขยายผล	และประสานงานกบักระทรวงศกึษาธกิาร	และโครงการวจัิยเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่สนบัสนนุ

การขับเคลื่อนในภาพใหญ่	

ในการดำาเนินการขับเคลื่อนโครงการในช่วงแรก	 (๒๕๕1-๒๕๕๒)	 มูลนิธิได้เชิญคุณทรงพล		

เจตนาวณิชย์	 ผู้อำานวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข	 (สรส.)	 ทำาหน้าที่เป็น	

ผู้ดำาเนินโครงการและประสานงานในพื้นท่ี	 เป็นพ่ีเล้ียง	 จัดกระบวนการเสริมศักยภาพ	 และเชื่อมโยง	

เครือข่ายโรงเรียนใน	4	ภูมิภาคทั่วประเทศ	

ในป	ี๒๕๕3	เม่ือโครงการดำาเนินการมาระยะหนึง่	มคีวามกา้วหนา้และมอีงคค์วามรูจ้ากการทำางาน	

ในขณะเดียวกัน	 มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจำานวนมาก	 มูลนิธิเห็นว่าหากมหาวิทยาลัย	

ในพื้นที่มาทำางานและร่วมเรียนรู้กับโรงเรียนจะ

เปน็การขยายผลเศรษฐกจิพอเพยีงสู่ภาคการศกึษา

ไปพร้อมๆ	 กัน	 และในอนาคตเมื่อโครงการจบลง	

มหาวิทยาลัยจะยังคงทำางานกับโรงเรียนในพื้นท่ี	

ต่อไป	จงึไดเ้ชญิมหาวทิยาลยัในพืน้ทีเ่ขา้มาทำางาน

วิชาการ	 และเป็นพี่เลี้ยงจัดกระบวนการเสริม

ศักยภาพโรงเรียนในพ้ืนที่ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้	

ในภูมิภาค	 ซ่ึงศูนย์การเรียนรู้จะมีบทบาทเพิ่มขึ้น	

ตามลำาดับ	 ตามความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้น	 และตาม

จำานวนศูนย์การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
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เกิดอุปนิสัย “พอเพียง”

• กับเพื่อนในกลุ่มสาระ
• ใน รร. 
• ต่าง รร.
• ในภูมิภาค

เกิดความรู้

เกิดความรู้

เกิดความรู้• สื่อความชัด
• ผลิตสื่อขยายผล

 รร.อื่น

ชุมชน

สังคม

  ทำาความเข้าใจให้ถูกต้อง
•	ความหมายของหลักปรัชญา
•	เป้าหมายคือสร้างอุปนิสัย	“พอเพียง”		
	 ให้นักเรียน

๑

 นำามาพัฒนางาน๕

แลกเปลี่ยนเรียนรู้๔

พิจารณา/
ถอดบทเรียน

เข้าถึงหลักปรัชญา

๓

นำาหลักปรัชญามาใช้
ลงมือปฏิบัติ

๒

ภาพที่ ๔
หลักการในการเสริมศักยภาพโรงเรียน
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กระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียน
แม้ว่าการเสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายจะแตกต่างกันในรายละเอียด	 ขึ้นกับบริบทและต้นทุน	

ของแต่ละโรงเรียน	แตห่ลักการในการเสริมศักยภาพจะเหมือนกัน	ดังนี้

1. ปรับกระบวนทัศน์ให้ถูกต้อง ในการขับเคลื่อนงานกับโรงเรียน	ผู้บริหาร	ครู	 และผู้เกี่ยวข้อง		

ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันเสียก่อน	ดังนี้	

	 1.1	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำาเนินชีวิต		

ที่นำามาใช้สร้างความสำาเร็จให้กับชีวิตและงาน	 โดยคำานึงถึงสังคมและส่ิงแวดล้อม	 เป็นกระบวนการนำาหลัก		

3	 ห่วง	 ๒	 เงื่อนไขมาใช้ในการทำางาน	 ซึ่งนำามาปรับใช้ได้กับทุกเรื่อง	 ตัวอย่างผลท่ีเกิดขึ้นจากการนำา	

หลักปรัชญามาใช้	 เช่น	 ถ้าใช้ในกิจกรรมการเกษตร	 เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวท่ีมี

ความเสีย่งจากความผันผวนของปรมิาณและราคาผลผลิต	เปน็ทำาเกษตรแบบทฤษฎใีหม	่ถา้ใชก้บัการบรโิภค	

ผลคือเข้าใจคุณค่าสิ่งของ	 ถ้าใช้ในการบริหารจัดการเงินของตน	 ผลท่ีเกิดขึ้น	 คือ	 รู้จักหา	 รู้จักใช้	 และ	

มีเงินออม	 หรือมีอิสรภาพทางการเงิน	 และถ้าใช้กับการจัดการศึกษา	 ผลท่ีเกิดขึ้น	 คือ	 นักเรียนมีสติ	

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน	สามารถดำารงชีวิตได้อย่างเป็นสุข

	 1.๒	 เปา้หมายการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีน	คอื	บคุลากร	

ทัง้ระบบของโรงเรยีนนำาหลกัปรชัญามาใช	้เพ่ือให้เกดิคณุภาพในการจดัการศกึษา	ทีเ่ปดิโอกาสให้นกัเรยีน	

ได้เรียนรู้จากการนำาหลักปรัชญามาใช้ในการลงมือทำากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	เห็นประโยชน์	 เห็นคุณค่า		

ของหลักปรัชญา	 และนำามาใช้บ่อยๆ	 จนกลายเป็น	 “อุปนิสัย”	 กระบวนการบ่มเพาะต้องใช้เวลา		

และทำาทั้งระบบโรงเรียน	(Whole	School	Approach)	จึงจะบรรลุผลอย่างยั่งยืน

	 1.3	 เมื่อโรงเรียนประสบความสำาเร็จในการพัฒนาตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้ว	 บุคลากร

ของโรงเรียนจะเป็นผู้ขับเคลื่อนขยายผลวิธีการนำาหลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ	

เช่น	เป็นที่ดูงาน	จัดกระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย	หรือเป็นวิทยากร	เป็นต้น

๒.	 การเรียนรู้เพื่อให้เข้าถึงแก่นสาระของหลักปรัชญาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องได้นั้น	 ต้องเกิด	

จากการนำาหลกัปรชัญามาใชใ้นการคดิและทำางานอยา่งสม่ำาเสมอ	ดงันัน้	มลูนธิสิยามกมัมาจลจงึสนบัสนนุ

ให้บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนนำาหลักปรัชญามาใช้ในชีวิตและงานตามบทบาทหน้าท่ีของตน	

พร้อมๆ	กับการสร้างความรู้จากการทำางาน	เช่น	การถอดบทเรียน	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การทำาวิจัย

3.	 การเรียนรู้จะชัดเจนขึ้นเมื่อเราได้มีโอกาสไตร่ตรอง	 ใคร่ครวญ	 และสะท้อนคิด	 (Reflection)		

ถงึความรูส้กึ	ถงึบทเรยีนทีเ่กดิขึน้จากการกระทำาเพือ่เชือ่มประสบการณส์ูก่ารพฒันาตนตอ่ไป	และสำาหรบั

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงแลว้	ครแูละนกัเรยีนใชก้ารสะทอ้นคดิเพือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้ใจชดัเจน	วา่ตนเอง

ได้นำาหลักปรัชญามาใช้อย่างไร	 และผลท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไร	 เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้หลักปรัชญา		
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เมื่อพิจารณาจนเกิดความเข้าใจแล้ว	 จะทำาให้เห็นประโยชน์ของหลักปรัชญา	 เมื่อเห็นประโยชน์แล้ว		

จะนำาหลักปรัชญามาใช้เอง	เมื่อนำามาใช้เรื่อยๆ	จะยิ่งเข้าใจและเห็นประโยชน์ชัดขึ้น	ก็จะยิ่งใช้จนเกิดเป็น

อุปนิสัย	“พอเพียง”	ได้ในที่สุด	ดังนั้น	มูลนิธิจึงสนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนให้ใช้กระบวนการ 

และชุดคำาถามในการถอดบทเรียนการทำางานหลากหลายรูปแบบ	เพ่ือให้ผู้บริหารและครูได้ถอดบทเรียน

ตัวเอง	และนำาสู่การจัดการเรียนรู้ท่ีสนับสนุนให้นักเรียนได้สะท้อนคิดในรูปแบบต่างๆ	เพ่ือท่ีจะเป็นเคร่ืองมือ

ในการค้นพบและพัฒนาตนเองได้ในที่สุด

4.	 ความรู้จากการปฏิบัติของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามบริบท	ตามประสบการณ์เดิม	หรือ

ตามสถานการณ์	ดงัน้ัน การจัดเวทแีลกเปลีย่นบทเรยีนระหวา่งนกัปฏบิตัทิีม่เีรือ่งเลา่จากประสบการณ์

การทำางาน ทัง้ความสำาเรจ็และไมส่ำาเรจ็ทีห่ลากหลาย ทำาให้ผูเ้ขา้รว่มแลกเปล่ียนเรยีนรูไ้ดเ้คร่ืองมอืและ

เทคนคิวิธกีารการจดัการเรยีนรู	้การบรหิารจดัการ	ไดส้รา้งแรงบนัดาลใจซึง่กนัและกนั	และเกดิการตกผลกึ	

ทางความคิด	 นอกจากนี้	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ยกระดับการเรียนรู้	 โครงการได้เชิญผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ	

เชน่	รศ.ดร.ทศินา	แขมมณี	ผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบและการจดัการเรยีนรู้ดา้นการคิดวเิคราะห	์(Critical	

Thinking)	รศ.ดร.เนาวรัตน์	พลายน้อย	ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำาวิจัย	ผศ.ดร.เลขา	ปิยะอัจฉริยะ	ผู้เชี่ยวชาญ

ดา้นการจัดการความรูแ้ละเปน็ผูท้รงคณุวฒุขิองสภาการศกึษา	อาจารยช์ยัวฒัน	์ถริะพนัธ	์เปน็กระบวนกร

ที่บูรณาการเคร่ืองมือต่างๆ	 เช่น	 กระบวนการคิดเชื่อมโยง	 คิดอย่างเป็นระบบ	 วิธีการสร้างองค์กร	

แห่งการเรียนรู้	Creative	Thinking	และ	Design	Thinking	เป็นต้น	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากภายใน	

และ	 ดร.ปรียานุช	 ธรรมปิยา	 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นต้น	มาช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์  

ให้ข้อเสนอแนะและเติมเต็ม	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้พัฒนาการทำางานของตนให้ดียิ่งขึ้น

๕.	 สนบัสนนุให้ผูบ้ริหารและครนูำาสิง่ทีเ่รยีนรูใ้หม่ๆ 	กลบัไปออกแบบพฒันางานของตนตามบรบิท	

บนฐานทุนของตน	โดยผู้ประสานงานภูมิภาคจะลงไปนิเทศ	ติดตาม	เป็นพี่เลี้ยงกระตุ้นให้โรงเรียนทำางาน

ยกระดับขึ้นเรื่อยๆ
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เรื่องเล่าบทเรียนความสำาเร็จ

ในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงจัดการการเรียนรู้

เชิญครือข่ายมาร่วมแสดงผลงาน

ตลาดนัดความรู้

เสริมศักยภาพมหาวิทยาลัย

ผู้เชี่ยวชาญให้คำาแนะนำา

วางแผนร่วมกัน/BAR/AAR

เป็นพี่เลี้ยงเครือข่าย ถอดบทเรียนเครือข่าย

เยี่ยมชมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์เรียนรู้

ปลูกความคิดผ่านศูนย์	ศกพ.

ถอดบทเรียน	BP กระบวนการวิจัย

ออกแบบการเรียนรู้

เสริมพลังผู้บริหาร+ครูแกนนำา

ภาพออกแบบเกม	ศกพ.

พื้นที่	on	line

ดูงานถอดความรู้

กิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการ

เติมเต็ม รร.

เสริมศักยภาพ
ส่วนกลาง+
คนทำางาน
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ดูงาน	กระบวนการจัดการเรียนรู้

ภาพที่ ๕
กิจกรรมที่มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพโรงเรียนในเครือข่าย
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สำาหรับกระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียน	มูลนิธิได้ดำาเนินกิจกรรมควบคู่กันไปเป็น	3	ระดับ	คือ

1.	 การเสริมศักยภาพระดับประเทศ	(ดูภาคผนวก	4	หน้า	11๗)	มูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นผู้จัด

กจิกรรมให้กับผู้มีสว่นรว่มในทกุระดบั	ตัง้แตผู่ป้ระสานงานโครงการ	ศนูยก์ารเรยีนรู้	และโรงเรยีนเครอืขา่ย	

ในประเด็นที่มีความสำาคัญต่อการขับเคล่ือนโครงการ	เคร่ืองมือหลักๆ	ท่ีเป็นความต้องการร่วม	หรือต้องการ

ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง	เช่น	

	 1.1 ตลาดนัดความรู้ระดับประเทศ	มูลนิธิใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ

	 	 (1)	 แก้ปัญหาหรือส่ือสารทิศทางในการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิในแต่ละช่วงเวลา	

เช่น	ตลาดนัดความรู้	ครั้งที่	1	“เศรษฐกิจพอเพียงบนความหลากหลาย”	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นว่า

โรงเรียนมีการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิธี	 ตลาดนัดความรู้		

คร้ังที่	 ๒	 เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนท่ีครูส่วนใหญ่ยังสอนนิยาม	 หรืออยู่ในข้ันของ	

การวิเคราะห์ตีความ	 ว่ากิจกรรมที่ทำาเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตรงไหน	 มีครูจำานวนไม่มากที่ออกแบบ	

การเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนได้นำาหลกัปรชัญาไปใช	้ตลาดนดัความรูค้รัง้นีจ้งึกำาหนดประเดน็	(Theme)	วา่	“ปรชัญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง : จากหลักคิดสู่วิถีปฏิบัติ”  

โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆ	 มาให้ความรู้	 “ออกแบบ

การเรียนรู้อย่างไรให้เด็กเกิดอุปนิสัยพอเพียง”		

และเชิญโรงเรียนที่ เป็นแบบปฏิบัติที่ดี เรื่องการ

ออกแบบการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนนำาหลกัปรชัญามาใชใ้น

การทำากิจกรรมการเรียนรู้	 มาเป็นกรณีตัวอย่าง	

ในการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัโรงเรยีนตา่งๆ	เพือ่กระตุน้

ให้ครูได้ประกายความคิด	 ได้วิธีการกลับไปใช้ต่อ	

ที่โรงเรียน	 เป็นต้น	 และมูลนิธิได้จัดตลาดนัดความรู้	

คร้ังท่ี	 3	 ในช่วงที่เปิดขยายจำานวนโรงเรียนเพิ่มข้ึน	

และให้มหาวิทยาลัยในแต่ละพ้ืนที่เป็นผู้ประสานงาน	

ตลาดนัดความรู้คร้ังนี้จึงจัดภายใต้หัวข้อ	ขับเคลื่อน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อสื่อว่าผู้ขับเคลื่อนต้อง	“เข้าใจ” 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างถอ่งแท้	“เข้าถงึ”	ดว้ยการลงมอืปฏบิตั	ิ(เรยีนรูจ้ากการลงมือปฏบิตั	ิ

ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ	 ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้	 นักเรียนใช้เรียนในชีวิตประจำาวัน)	 และ	

นำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	 “พัฒนา”	 ตนเองและโรงเรียน	 เพ่ือให้โรงเรียนท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการรับทราบ

บทบาทหน้าท่ี	 เกิดแรงบันดาลใจ	 และร่วมกันวางแผนพัฒนาตนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาไปพร้อมๆ	กับโรงเรียนเครือข่ายในภูมิภาค
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	 	 (๒)	 ตลาดนัดความรู้ยังเป็นการต่อยอดการทำางานของผู้ประสานงานภูมิภาค เพื่อให้

โรงเรียนท่ีเป็นแบบปฏิบัติท่ีดีได้มานำาเสนอความสำาเร็จ	และโรงเรียนเครือข่ายได้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน

ในวงกว้างในระดับประเทศ	

	 	 	 มูลนธิิเหน็วา่มคีวามรูท้ีเ่ป็นประโยชนเ์กดิขึน้มากมาย	ทัง้จากมมุมองของผู้เชีย่วชาญ	

ความรู้จากการปฏิบัติ	 จนประสบความสำาเร็จที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้สนใจ	 มูลนิธิจึงได้รวบรวม

ความรู้ต่างๆ	 จัดทำาเป็นสื่อเผยแพร่ท้ังในรูปหนังสือ	 และเว็บไซต์ของมูลนิธิ	 และส่งต่อประเด็นที่เป็น

ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้กระทรวงศึกษาธิการ	เป็นต้น

	 1.๒	 ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังให้กับผู้บริหารและครูแกนนำา เพื่อเป็นเวที 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ของผู้บริหาร ครูแกนนำา และผู้ประสานงาน ในเรื่องการบริหารจัดการ 

และการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และช่วยให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถนำา 

เครื่องมือต่างๆ ที่มูลนิธิเสริมให้กับโรงเรียนมาใช้ในการ

ทำางาน	 โดยมูลนิธิจะจัดกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้

เคร่ืองมือไปพร้อมๆ	 กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น	

ที่มูลนิธิกำาลังขับเคลื่อนสู่โรงเรียน	 เช่น	 การสร้างองค์กร	

แห่งการเรียนรู้	การสร้างการมีส่วนร่วม	การสร้างความยั่งยืน

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน	 การสร้าง	

เครือข่ายเรียนรู้	การสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย	เป็นต้น 

1.3 พัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูสามารถ

ออกแบบการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง”		

ซึง่เป็นหัวใจในการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญา	ทีม่ลูนธิจิะหาวธิกีาร

ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนลงสู่ตัวนักเรียน		

จึงพยายามพัฒนารูปแบบที่สามารถเป็นตัวอย่างในบริบทต่างๆ	กัน	ด้วยการเชิญครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี	

(Best	Practice)	มาแลกเปลีย่นเรยีนรู	้มาชว่ยกนัวเิคราะหก์ระบวนการจดัการเรยีนรูบ้รูณาการหลกัปรชัญา

ของแต่ละคน	 โดยมีผู้เชี่ยวชาญคือ	 รศ.ดร.ทิศนา	 แขมมณี	 เป็นผู้ให้คำาแนะนำาเติมเต็ม	 กระบวนการ	

ที่เรียนรู้ร่วมกัน	 คือ	 การใชชุ้ดคำาถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นเครื่องมือสำาคัญท่ีครูสามารถนำากลับไปพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ได้ดีขึ้น	 ในขณะเดียวกัน		

ครูที่เข้าร่วมก็เป็นแกนนำาในการขยายผลการใช้ชุดคำาถามดังกล่าวให้กับโรงเรียนเครือข่ายอื่นๆ	ต่อไป

1.4	 จัดกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างกระแส ติดตามความก้าวหน้า และเป็นแบบอย่าง 

ของการขบัเคลือ่นงานในวงกวา้ง	เชน่	โครงการเรือ่งเลา่บทเรยีนความสำาเรจ็ในการใชเ้ศรษฐกจิพอเพยีง	

จัดการการเรยีนรู	้การออกแบบและขยายผลเกมเศรษฐกจิพอเพยีง	คา่ยเยาวชนจติอาสาตามหลกัปรชัญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียง	และการศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี	เป็นต้น



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔๔

๒.	การเสรมิศกัยภาพในระดบัภมูภิาค โดยผูป้ระสานงานในพืน้ที	่ไดแ้ก	่เจา้หนา้ที	่สรส.	(สถาบนั

เสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือชุมชนเป็นสุข)	หรือมหาวิทยาลัย	(แบบอย่างการทำางานดังภาคผนวก	๕	หน้า	1๒3)	

โดยมีบทบาทหลัก	ดังนี้

๒.1	 ออกแบบจดักระบวนการเสรมิศกัยภาพโรงเรยีนในพืน้ที	่เพือ่ให้เปน็ไปตามเป้าหมายของ

โครงการ	และตามบรบิทของแต่ละโรงเรียน	โดยกระบวนการจะคอ่ยๆ	คดักรองโรงเรยีนท่ีมใีจและมศีกัยภาพ

เข้ามาทำางานร่วมกัน	ซ่ึงจำานวนคร้ังท่ีเข้าไปเสริมศักยภาพโรงเรียนจะข้ึนกับความกระตือรือร้น	และพัฒนาการ

ของโรงเรียน	ในขณะเดียวกันโรงเรียนที่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่พร้อมจะค่อยๆ	ถอนตัวออกไปเอง	

๒.๒	 เป็นพี่เลี้ยงร่วมเรียนรู้	 นิเทศติดตาม	 เพื่อให้โรงเรียนได้ทบทวน	วิเคราะห์ต้นทุน	สำารวจ

ปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของโรงเรียน	 ช่วยกันออกแบบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือเป็น

ศูนย์การเรียนรู้	 ช่วยเหลือ	 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน	 สร้างความเข้าใจและศรัทธา	

ในหลกัปรัชญา	ชว่ยเตมิเตม็ด้านวชิาการ	เช่น	วจัิย	หรอืประสานการสนับสนนุส่ิงท่ีโรงเรยีนขาด	การทำางาน

ในพื้นที่จึงเป็นไปตามบริบทและความต้องการที่แท้จริงของแต่ละโรงเรียน 

๒.3	 เชื่อมโยงเครือข่ายการทำางานในพื้นท่ี	 ระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน	 โรงเรียนกับ	

หน่วยงานต้นสังกัด	 โรงเรียนกับชุมชน	 โรงเรียนกับมหาวิทยาลัย	 ฯลฯ	 โดยหวังให้เกิดเครือข่ายทั้งที่	

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	เพื่อความยั่งยืนในการทำางานในพื้นที่

๒.4	 สนับสนุนให้ศูนย์การเรียนรู้	 ซึ่งเป็นเจ้าของความรู้	 ร่วมเป็นวิทยากร	 และออกแบบ

กระบวนการเสริมศักยภาพ	 และเป็นพ่ีเลี้ยงจัดกระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งนอกจาก

โรงเรียนเครือข่ายจะได้รับการพัฒนาจากผู้มีประสบการณ์ตรงในสาขาเดียวกันแล้ว ผู้บริหารและครูของ

ศูนย์การเรียนรู้ จะพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นจากการเป็นผู้บอกสอนเป็นผู้อำานวยการเรียนรู้ และได้เรียนรู้

จากโรงเรียนในเครือข่ายกันเอง	สรุปว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนในเครือข่ายจะได้เรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน

๒.๕	 สร้างพื้นที่สำาหรับโรงเรียนในภูมิภาคได้ทำาความเข้าใจโครงการร่วมกัน	 ได้ทดลองใช้	

เครื่องมือต่างๆ	 เช่น	 ความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง	 การนำาเครื่องมือจัดการความรู้	 (Before		

Action	Review,	After	Action	Review	การแลกเปล่ียนเรียนรู้	การเป็นผู้อำานวยการในวงแลกเปล่ียนเรียนรู้	

การถอดบทเรียนการทำางาน	 ตลาดนัดความรู้	 ฯลฯ)	 มาใช้ในการทำางาน การวางเป้าหมายในการพัฒนา

โรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา	 การออกแบบการเรียนรู้และเขียนแผนการสอน	

บูรณาการหลักปรัชญา	และการนำาแผนมาใช้	ให้นักเรียนนำาหลักปรัชญามาใช้จนเป็นนิสัย	เป็นต้น

๒.๖	 ในขณะเดียวกัน	 ผู้ประสานงานจะสกัดและรวบรวมข้อมูล	 นำาความรู้ต่างๆ	 มาใช้ในการ

วางแผนเสรมิศักยภาพโรงเรยีนในครัง้ตอ่ๆ	ไป	และคดัเลอืกโรงเรยีนทีเ่ปน็แบบปฏบิตัทิีด่เีพือ่เสรมิศกัยภาพ

ในเชิงลึก
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3.	การเสรมิศักยภาพในระดบัโรงเรยีน ผูป้ระสานงานภมูภิาคจะลงเยีย่มเยยีนและเสรมิศกัยภาพ

เป็นรายโรงเรียน	 ซึ่งจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามบริบท	 ผู้ประสานงานภูมิภาค	 (รวมถึง	

ศูนย์การเรียนรู้ในปีหลังๆ)	 จะคัดเลือกโรงเรียนท่ีมีความก้าวหน้า	 และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา

ตนอง	เพื่อไปทำางานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดในลักษณะพี่เลี้ยง	ซึ่งมักเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องในหลักปรัชญา	 ทำาความเข้าใจในเป้าหมายของการนำาหลักปรัชญามาใช้	 ว่าอยู่ที่นักเรียนเกิด

อุปนิสัย	 “พอเพียง” ชวนผู้บริหารและครูตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน	 สำารวจฐานทุนของตัวเอง		

ของโรงเรยีน	และรว่มกนัวางแผนนำาหลกัปรชัญามาใช้ในการพฒันาโรงเรยีน	โดยเริม่จากการใชใ้นบทบาท

หน้าที่ของตน	คือ	ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ	ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้	 และนักเรียนใช้ในการเรียน	

โดยผู้ประสานงานภูมิภาค	 หรือมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจะบูรณาการเครื่องมือต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 ตามแต่	

ความต้องการของแต่ละโรงเรียน	แต่เครื่องมือหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ	คือ	เครื่องมือการจัดการ

ความรู้ที่ใช้กับบุคลากรในทุกระดับของโรงเรียน	ดังภาพที่	๖	หน้า	4๖
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๑. ทำาความเข้าใจให้ถูกต้อง
	 •	 ความหมายของหลักปรัชญา
	 •	 เป้าหมายคือสร้างอุปนิสัย		
	 	 “พอเพียง”	ให้นักเรียน

๒. สนับสนุนให้ รร.  
 นำาหลักปรัชญามาใช้
	 •	 สนับสนุนให้เรียนรู้	
	 	 จากตัวอย่าง
	 •	 เชิญผู้เช่ียวชาญมาเติมเต็ม
	 •	 พัฒนาเครื่องมือช่วยครู	
	 	 เช่น	ชุดคำาถาม
	 •	 ใช้ระบบพี่เลี้ยง	ชวนคิด	
	 	 ชวนทำา

๓. สนับสนุนให้ รร. นำาเคร่ืองมือ 
 จัดการความรู้+การถอด 
 บทเรียนมาใช้ในทุกระดับ
	 •	 ใช้ในกระบวนการพัฒนา	รร.		
	 	 เพื่อสร้างความเข้าใจ
	 •	 กระตุ้นให้นำาไปใช้จริงใน	
	 	 งานประจำา	และมีการนิเทศ	
	 	 ติดตามด้วยระบบพี่เลี้ยง
	 •	 สนับสนุนให้ผู้บริหาร	และ	
	 	 ครูร่วมออกแบบกระบวนการ		
	 	 และเป็นวิทยากร

๔. กระตุ้นให้เกิดเครือข่าย 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 
 คนทำางาน
	 •	 สนับสนุนให้เกิดชุมชน	
	 	 นักปฏิบัติ	(CoP)	
	 •	 สนับสนุนให้มีเวท่ีแลกเปล่ียน	
	 	 เรียนรู้ในทุกระดับ		
	 	 (รร./พื้นที่/ประเทศ)
	 •	 จัดทำาพื้นที่แลกเปลี่ยน	
	 	 เรียนรู้	Online

๕. สนับสนุนให้ผู้บริหาร 
 และครูใช้กระบวนการ 
 จัดการความรู ้
 ในการพัฒนางาน 
	 (ทำากิจกรรมข้อ	1-4	แล้วก	็
	 กลับไปที่	๒	คือสนับสนุน	
	 ให้นำาความรู้ที่ได้ไปใช	้
	 พัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ)

๑.๑ ทำาให้ครูเข้าใจ และเห็น
คุณค่าของหลักปรัชญา	เพ่ือนำา
มาพัฒนาตน	และพัฒนางาน
๑.๒ จัดทำาวิสัยทัศน์ร่วม  
เพื่อให้ครูเข้าใจตรงกันถึง
•	เป้าหมายว่าอยู่ที่	นร.
•	บุคลากรรู้บทบาทหน้าที่ตน
•	ให้ความร่วมมือนำาหลักปรัชญา	
	 มาใช้ในชีวิตและงาน

สอนนิยาม	
สอนความหมาย	เพื่อให้	

นร.	รู้จัก	หลักปรัชญาก่อนว่า
คืออะไร	ก่อนที่จะสามารถ
นำาไปใช้เด้อย่างถูกต้องต่อไป

ศึกษานิยามหาตัวอย่าง 
การประยุกต์ใช้

เพื่อมีความรู้เบื้องต้นในการนำา
หลักปรัชญาไปใช้ทำากิจกรรม

นำาหลักปรัชญามาใช้เป็นหลักคิด
เป็นแนวทางในการวางแผน

ตัดสินใจทำางาน และแก้ปัญหา
เพื่อสามารถทำางานได้อย่าง

รอบคอบและประสบความสำาเร็จ

นำากิจกรรมในแต่ละวันมา 
ตั้งคำาถามกับตัวเองเพื่อ

•	รู้จักตัวเอง
•	เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหา	และ	
	 วิธีการทำางานของตน	ของเพื่อน	
	 ทำาให้เข้าใจเพื่อนมากขึ้นนำาสู	่
	 การพัฒนา

หมั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกับ
ครู ผู้ปกครอง และเพื่อน เพื่อ

•	เห็นวิธีคิด	และแง่มุมต่างๆ
•	ช่วยเพื่อนจากการแบ่งปัน	
	 ประสบการณ์
•	เกิดความเข้าใจ	และรู้สึกดีต่อกัน

นำาสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิต 
และในการทำางานครั้งต่อๆ ไป

เพื่อมีพัฒนาการในชีวิต	
และงานยิ่งขึ้นเรื่อยๆ	

ออกแบบให้ นร.นำาสู่การปฏิบัติ
 เพื่อให้	นร.	เกิดความเข้าใจ
ที่ลึกขึ้น	รู้วิธี	และเกิดทักษะ

ในการนำาหลักปรัชญา	
มาใช้ในการทำางาน

ถอดบทเรียนการทำางาน	
ตั้งคำาถามเพื่อให้	นร.	ได้ทบทวน
บทเรียน	และกระบวนการทำางาน
ทำาให้	นร.	เข้าใจตนเองมากขึ้น
เข้าใจวิธีการทำางานของตน	

ของเพื่อน	เงื่อนไขความสำาเร้จ
และความล้มเหลวซึ่งสอดคล้อง

กับหลักปรัชญา

ให้ นร. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทำากิจกรรม 
เพื่อได้แบ่งปันวิธีการทำางานที่ดีๆ	

ได้เรียนรู้	ได้เข้าใจวิธีคิด	
วิธีการทำางานของเพื่อน	

เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน

สนับสนุนให้ครูนำาหลักปรัชญาสู่
การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงแก่นสาระ
ของหลักปรัชญาและสามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัย		

“พอเพียง”	ให้กับ	นร.

สนับสนุนให้ครูถอดบทเรียน 
เพื่อครูได้มีโอกาสวิเคราะห์	เห็น
ความสำาเร็จ	จุดเด่น	ข้อควรพัฒนา

สามารถสื่อสารได้ชัดขึ้น	และ	
นำามาพัฒนางาน	เช่น	สนับสนุน	

ให้ครูทำาบันทึกหลังสอน

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เปิดโอกาสให้ครูที่มีความสำาเร็จ	
เกิดความภูมิใจจากการแบ่งปัน
ประสบการณ์ให้เพื่อครู	เกิดการ

เรียนรู้จากการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์และเกิดสัมพันธภาพ		

ที่ดีระหว่างกัน

สร้างเงื่อนไขหรือกระตุ้นให้คร ู
นำาส่ิงท่ีเรียนรู้จากข้อ ๔ กลับไป
ใช้ เพื่อให้การทำางานเกิดการ

พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ	

ครูสรุปบทเรียนให้ นร. เข้าใจ 
เกิดการเรียนรู้ท่ีชัดเจนข้ึน พร้อมท่ี

จะนำาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิต
•	ครูเชื่อมโยงให้	 นร.	 เข้าใจว่าได้ใช้	
	 หลักปรัชญาในการสร้างความ	
	 สำาเร็จในการทำางานได้อย่างไร
•	สรา้งเง่ือนไขหรอืตัง้คำาถาม	กระตุน้	
	 ให้	นร.	นำาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ใน
	 ชีวิตประจำาวันหรือใช้ทำางาน
	 ต่อไป

๑

๑

๑

๒

๒

๒

๓

๓

๓

๔

๔

๔

๕

๕

๕

ผู้บริหาร

ครู

นักเรียน

ภาพที่ ๖
กระบวนการสร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาด้วยเครื่องมือจัดการความรู้ ๓ ระดับ
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๔๗

รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายรุ่นแรก

โรงเรียน จังหวัด ระดับชั้น
ภาคกลางและตะวันออก ๒๑ โรงเรียน

1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี อุทัยธานี ม.1-ม.๖
๒ จุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี	 เพชรบุรี ม.1-ม.๖
3 ชำาฆ้อพิทยาคม	 ระยอง ม.1-ม.๖
4 เซนต์ปอลคอนแวนต์	 ชลบุรี อนุบาล-ม.๖
๕ บ้านโป่งสามสิบ อุทัยธานี อนุบาล-ม.3
๖ บ้านหนองไผ่ นครสวรรค์ อนุบาล-ม.3
๗ ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี ม.1-ม.๖
๘ มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง ม.1-ม.๖
๙ มัธยมพระราชทานนายาว	 ฉะเชิงเทรา ม1-ม๖
1๐ โยธินบูรณะ กทม. ม.1-ม.๖
11 ราชวินิตมัธยม	 กทม. ม.1-ม.๖
1๒ ลาซาลจันทบุรี	(มารดาพิทักษ์) จันทบุรี ป.1-ม.๖
13 วังข่อยพิทยา นครสวรรค์ ป.1-ม.๖
14 วัดพร้าว พิจิตร ป.1-ม.3
1๕ วิทยาลัยอาชีวศึกษา	กาญจนบุรี กาญจนบุรี อาชีวะศึกษา
1๖ ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม ม.1-ม.๖
1๗ สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี ป.1-ม.๖
1๘ สยามบริหารธุรกิจ กทม. อาชีวะศึกษา
1๙ สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ปทุมธานี ม.1-ม.๖
๒๐ สุรศักดิ์มนตรี กทม. ม.1-ม.๖
๒1 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ชลบุรี ม.1-ม.๖

ภาคเหนือ ๑๕ โรงเรียน
๒๒ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย	เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ม.1-ม.๖
๒3 ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน ม.3-ม.๖/ปวช
๒4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร์	พะเยา พะเยา ม.1-ม.๖
๒๕ บ้านแม่ระกา พิษณุโลก ป1-ม.3
๒๖ ประชาราชวิทยา ลำาปาง ม.1-ม.๖
๒๗ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ อนุบาล-ม.๖
๒๘ ปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน ม.1-ม.๖
๒๙ แม่พริกวิทยา ลำาปาง ม.1-ม.๖
3๐ แม่สรวยวิทยาคม เชียงราย ม.1-ม.๖
31 ร่มเกล้าปางตองโครงการในพระราชดำาริ แม่ฮ่องสอน อนุบาล-ม.3
3๒ ราชประชานุเคราะห์	3๐ เชียงใหม่ อนุบาล-ม.๖
33 ราชานุเคราะห์ พะเยา อนุบาล-ม.3
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๔๘

โรงเรียน จังหวัด ระดับชั้น
34 เวียงแก่นวิทยาคม เชียงราย ม.1-ม.๖
3๕ ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ป.1-ม.๖
3๖ สังวาลย์วิทยา แม่ฮ่องสอน อนุบาล-ม.3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๖ โรงเรียน
3๗ กัลยาณวัตร	 ขอนแก่น ม.1-ม.๖
3๘ โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด ม.1-ม.๖
3๙ เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด ม.1-ม.๖
4๐ ดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม ม.1-ม.๖
41 ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด ม.1-ม.๖
4๒ น้ำายืนวิทยา อุบลราชธานี ม.1-ม.๖
43 บ้านคูขาด บุรีรัมย์ อนุบาล-ม.3
44 บ้านคูเมือง อุบลราชธานี อนุบาล-ม.3
4๕ บ้านชำาแจงแมง ศรีสะเกษ อนุบาล-ม.3
4๖ บ้านดงบังซับสมบูรณ์ บุรีรัมย์ อนุบาล-ม.3
4๗ บ้านโนนเขืองจงเจริญ อุบลราชธานี อนุบาล-ม.3
4๘ บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) นครราชสีมา อนุบาล-ม.3
4๙ บ้านห้วยตามอญ ศรีสะเกษ อนุบาล-ม.3
๕๐ ปอพานพิทยาคม มหาสารคาม ม.1-ม.๖
๕1 พอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ ม.1-ม.๖
๕๒ โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด ม.1-ม.๖
๕3 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ ม.1-ม.๖
๕4 เมืองยาง»คุรุราษฎร์อุทิศ นครราชสีมา อนุบาล-ม.3
๕๕ ราชประชานุเคราะห์๒๙ ศรีสะเกษ ป.1-ม.๖
๕๖ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ ม.1-ม.๖
๕๗ ศึกษาสงเคราะห์นางรอง บุรีรัมย์ ป.1-ม.๖
๕๘ ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร สกลนคร ป.1-ม.๖
๕๙ สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธ์ ม.1-ม.๖
๖๐ สำาโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์ ม.1-ม.๖
๖1 เหล่ากกหุ่งสว่าง ขอนแก่น อนุบาล-ม.3
๖๒ อาโอยาม่า๒ หนองคาย อนุบาล-ม.3

ภาคใต้ ๖ โรงเรียน
๖3 บ้านทรายขาว ชุมพร อนุบาล-ม.3
๖4 บ้านทุ่งเกราะ	 นครศรีธรรมราช อนุบาล-ม.3
๖๕ ลานสกาประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช ม.1-ม.๖
๖๖ วชิรธรรมสถิต พัทลุง ม.1-ม.๖
๖๗ วิทยาลัยการอาชีพ	ปัตตานี ปัตตานี อาชีวะศึกษา
๖๘ ห้วยยอด ตรัง ม.1-ม.๖
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๔๙

การดำาเนินโครงการ 
การดำาเนินโครงการสามารถแบ่งได้เป็น	4	ช่วงหลักๆ	ดังนี้

1.	 ช่วงเรียนรู้	ค้นหาทุน	และสร้างเครือข่าย	(ปี	๒๕๕1-๒๕๕๒)

๒.	 ช่วงพัฒนาและสร้างความรู้	(ปี	๒๕๕๒-๒๕๕๕)

3.	 ช่วงต่อยอดองค์ความรู้จากการเป็นผู้พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย	(ปี	๒๕๕๖-๒๕๕๗)

4.	 ช่วงถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้	และบทเรียนในการดำาเนินโครงการ	(ปี	๒๕๕๘-๒๕๕๙)
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๕๐

กลางปี	 ๒๕๕1	 โครงการได้เปิดรับสมัคร

สถานศึกษาพอเพียงปี	 ๒๕๕๐	 และโรงเรียน	

เครอืขา่ยเดิมเขา้รว่มโครงการ	ทัง้นีมี้โรงเรยีนสมคัร

เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๖๘ โรงเรียนจาก 

ทั่วประเทศ	 โรงเรียนส่วนใหญ่มีการเปิดสอน	

ในระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความหลากหลาย

ทั้งในด้านขนาด	 บริบท	 ทั้งด้านเศรษฐกิจ	 ด้าน	

ภูมิ สังคม	 และมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา	

ที่หลากหลายด้วยเช่นกัน	ดังนี้

1.	 โรงเรียนที่นักเรียนมีความพร้อมใน

ดา้นต่างๆ	(Elite)	ไดร้บัการสนบัสนนุจากผูป้กครอง	

ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ	การศึกษา	เทคโนโลย	ีและอืน่ๆ	

ได้แก่	 โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในเมือง	 เช่น		

สรุศกัดิม์นตร	ีโยธินบรูณะ	ปรนิส์รอยแยลสว์ทิยาลยั	

กัลยาณวัตร	 โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในเมือง	 เช่น	

มกุฎเมืองราชวิทยาลัย	 โรงเรียนประจำาที่มี

วัตถุประสงค์เฉพาะ	 เช่น	 จุฬาภรณราชวิทยาลัย	

เพชรบุรี	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์	

พะเยา	 และกาญจนาภิเษกวิทยาลัย	 เพชรบูรณ์	

เป็นต้น	 โรงเรียนส่วนใหญ่มักนำาหลักปรัชญามาใช้

เพ่ือปรบัพฤตกิรรมใหน้กัเรยีนมีลกัษณะนสิยัทีด่ขีึน้	

เช่น	 เห็นคุณค่าของสิ่งของและสภาพแวดล้อม		

มีวินัย	รู้จักรับผิดชอบ	พึ่งตนเองได้	เป็นต้น	

๒.	 โรงเรียนที่ เผยแพร่ศาสนาต่างๆ 

นอกจากศาสนาพุทธ เน้นการจัดการเรียนการสอน

ที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรม	

คำาสอนของศาสนาน้ันๆ	ได้แก่	โรงเรียนคริสต์ศาสนา

เน้นศรัทธาและการให้	 เช่น	 ลาซาลจันทบุรี 		

(มารดาพิทักษ์)	สตรีมารดาพิทักษ์	และปรินส์รอยแยลส์

วทิยาลัย	เปน็ตน้	โรงเรยีนท่ีนักเรยีนส่วนใหญนั่บถือ

ศาสนาอสิลาม	เชน่	บา้นทุ่งเกราะจะเนน้การใชชี้วิต

ที่เรียบง่ายและมีวิถีปฏิบัติตามคำาสอนทางศาสนา

3.	 โรงเรียนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ผู้ปกครอง

มาจากหลากหลายอาชีพ	 ท้ังรับราชการ	 ทำาการ

เกษตร	 ค้าขาย	 ไปจนถึงรับจ้างท่ัวไป	 ส่วนใหญ่มี

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 จึงจัดการเรียนรู้ที่ดึงปราชญ์	

ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม	 หรือให้นักเรียนไปเรียนรู้

ตามแหล่งเรียนรู้ทางประเพณี	 วัฒนธรรม	 และ

อาชีพในท้องถิ่น	ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่าง

กันไป	เช่น	โพนทองวิทยายน	และห้วยยอด	มีพื้นที่

ติดเขตป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์	 จัดการเรียนรู้ให้

ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อม	 ศีขรภูมิพิสัยอยู่ติด

ปราสาทคู่บ้านคู่เมืองจึงจัดการเรียนการสอนเน้น

วัฒนธรรมประเพณี	บ้านคูเมือง	(อ่อนอนุเคราะห์)	

และหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 	 นักเรียนมีปัญหา

ครอบครัวแตกแยก	นักเรียนจึงมีพฤติกรรมเสี่ยงสูง	

และส่วนใหญไ่มไ่ดศ้กึษาตอ่เม่ือจบออกไป	โรงเรยีน	

จึงเน้นจัดการศึกษาให้นักเรียนฝึกทักษะอาชีพ		

เพื่อนักเรียนสามารถพึ่งตัวเองได้	เป็นต้น

4.	 โรงเรียนในชนบท ผู้ปกครองส่วนใหญ่

มีอาชีพเกษตรกรรม	 ฐานะยากจน	 พ่อแม่ออกไป

ทำางานต่างถิ่น	 ส่งเงินมาให้ลูกที่อยู่กับปู่ย่าตายาย	

ซึ่งมักตามใจและตามนักเรียนไม่ทัน	 ทำาให้มี

พฤติกรรมเสี่ยงสูง	 การจัดการศึกษาจึงเน้นด้าน

เกษตรทฤษฎีใหม่และพัฒนาทักษะอาชีพ	 เพื่อให้

นักเรียนสามารถพ่ึงพาตนเอง	 ตลอดจนเพ่ือปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ		

ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ช่วงเรียนรู้ ค้นหาทุน และสร้างเครือข่าย 
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ลดการทะเลาะวิวาท	 ได้แก่	 ชำาฆ้อพิทยาคม		

ประชาราชวิทยา	 วังข่อยพิทยา	 บ้านโป่งสามสิบ	

บา้นหนองไผ	่โคกลา่มพทิยาคม	เชยีงขวญัพทิยาคม	

บ้านห้วยตามอญ	 สหัสขันธ์ศึกษา	 วัดพร้าว	 และ

วชิรธรรมสถิต	เป็นต้น

๕.	 โรงเรียนในโครงการพระราชดำาริ  

จัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยนักเรียนด้อยโอกาส มีฐาน

กจิกรรมเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่ให้นักเรยีน

ฝึกด้านอาชีพ	มีคุณธรรม	สามารถพึ่งพาตัวเองได้	

และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี

ความสุข	 ได้แก่	 ราชประชานุเคราะห์	 3๐	 ประชา

ราชวิทยา	 ร่มเกล้าปางตอง	 ราชานุเคราะห์ศึกษา	

สงเคราะห์นางรอง	ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร	และ

ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน	เป็นต้น

๖.	 โรงเรียนชายขอบ นักเรียนชาติพันธุ์ 

สว่นใหญอ่ยูบ่นทีร่าบสงู	หรอืใกลช้ายแดน	นกัเรยีน

บางส่วนไม่มีบัตรประชาชน	 และผู้ปกครองไม่ใช้

ภาษาไทย	 ขาดโอกาส	 ยากจน	 โรงเรียนมักมีฐาน

การเรียนรู้เกษตรครบวงจร	 ปลูกพืชผักพื้นถิ่น		

เลี้ยงสัตว์	 ทำาปุ๋ยชีวภาพ/แก๊สชีวภาพ	 ซึ่งเป็น	

การบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตเข้าโครงการ

อาหารกลางวัน	 ไปพร้อมๆ	 กับการเป็นฐาน	

การเรียนรู้ให้นักเรียนมีอาชีพ	 สามารถพึ่งตัวเอง	

และนำาสิ่งที่เรียนรู้กลับทำาไปที่บ้าน	 มีการจัดการ

ศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ

ประเพณีวัฒนธรรมของตน	 ได้แก่	 ปายวิทยาคาร	

แม่พริกวิทยา	ขุนยวมวิทยา	ราชานุเคราะห์	สังวาลย์

วิทยา	และบ้านทรายขาว	(ชุมพร)	เป็นต้น
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แนวคิดในการดำาเนินการเสริมศักยภาพโรงเรียน

ในการเสริมศักยภาพโรงเรียนในช่วงเร่ิมต้นน้ี	 มูลนิธิได้สนับสนุนให้สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้	

เพื่อชุมชนเป็นสุข	(สรส.)	โดยคุณทรงพล	เจตนาวณิชย์	ผู้อำานวยการสถาบันเป็นผู้ดำาเนินโครงการ	และมี

ทีมงานเป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น	 (4	 ภาค)	 โดยมูลนิธินำาส่ิงท่ีได้เรียนรู้

จากช่วงก่อนหน้า	มาเป็นกรอบพัฒนาแนวทางในการเสริมศักยภาพโรงเรียน	ดังนี้

1.	 เพือ่ใหเ้กดิแรงขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาในโรงเรยีนไดจ้รงิตอ้งขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาทัง้โรงเรยีน	

(Whole	School	Approach)	โดยเฉพาะผู้บริหาร	ครู	และนักเรียนต้องนำาหลักปรัชญามาใช้	ในขณะเดียวกัน	

ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำาคัญของโรงเรียนเข้ามารับรู้	 มีบทบาทสนับสนุนการขับเคล่ือน	 และนำา	

หลักปรัชญากลับไปใช้

๒.	การเสริมศักยภาพโรงเรียน	โครงการจะให้ความสำาคัญกับการทำาให้โรงเรียนรู้จักตัวเอง	มีความรู้

ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายของการขับเคล่ือนงานท่ีถูกต้อง	 สามารถ

นำาหลักปรัชญาไปใช้ตามบริบทและตามบทบาทหน้าท่ีของตน	 เพ่ือพัฒนาการทำางานให้มีประสิทธิภาพ	

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ด้วยการบูรณาการเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่

	 -	 วินัย	๕	ประการขององค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)

	 -	 การจัดการความรู้	(Knowledge	Management)

	 -	 การพัฒนาแบบเสริมพลัง	(Empowerment)

	 -	 การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง	(	Transformative	Learning)

	 -	 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง	(Communication	for	Changes)

	 -	 การจัดการเครือข่ายเรียนรู้	(Network	Management)

	 -	 ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	 -	 ฯลฯ
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ขั้นตอนในการทำางานเริ่มจาก
1.	 คน้หาทนุของโรงเรยีนไปพรอ้มๆ	กบัการทำาใหผู้บ้รหิารและครรููจ้กัตนเอง	เขา้ใจในหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 และเรียนรู้วิธีการที่โรงเรียนต่างๆ	 นำาหลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้ตามบริบท	 หรือ	

ภูมิสังคมของตน	ด้วยการ

1.1	 จดั	“ตลาดนดัความรู”้ ในแตล่ะภมูภิาค	เพือ่ทีโ่ครงการจะไดรู้ว้า่บคุลากรในแตล่ะโรงเรยีน	

มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาอย่างไร	มีกิจกรรมขับเคลื่อนอย่างไร	เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้กลับมา

คดิทบทวน	วา่ทีผ่า่นมา	ตนมคีวามเขา้ใจวา่หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงคอือะไร	ได้นำามาใชอ้ยา่งไร		

มีวิธีการขับเคลื่อนอย่างไรบ้าง	และสามารถเล่าให้ผู้อื่นฟัง	ในขณะที่แต่ละโรงเรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิด	และ

วิธีการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของโรงเรียนอ่ืนท่ีมีอุดมการณ์เดียวกัน	ทำาให้มีกำาลังใจและเป็นการเสริมพลัง

กันไปในตัว	เกิดประกายความคิด	หรือเห็นวิธีการที่จะสามารถกลับไปปรับใช้กับงานของตนเองได้	

หลักสำาคัญที่ทำาให้การจัดตลาดนัดความรู้ประสบความสำาเร็จคือ

-	 ต้องมีการถอดบทเรียน และจัดการความรู้ก่อนนำามาเสนอในตลาดนัด	 เพ่ือเจ้าของความรู้	

(ผู้ขาย)	จะได้มีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น	สามารถเรียบเรียงและถ่ายทอดได้ชัดเจนขึ้น

-	 ออกแบบและเตรียมการนำาเสนอให้น่าสนใจ	เห็นวิธีคิด	กระบวนการทำางาน	และผลสำาเร็จ

ที่เกิดขึ้น

-	 ผู้มาเรียนรู้	(ผู้ซ้ือ)	ต้องเตรียมตัวว่าอยากจะไปเรียนรู้อะไร	กับใคร	โดยแยกกันไปเรียนรู้

-	 สอบถามผู้ขายให้เห็นวิธีคิด	 ให้ได้เทคนิคและวิธีการทำางาน	 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นและวิธีการ	

ก้าวข้ามปัญหา	(เจ้าของความรู้จะได้เรียนรู้ไปด้วย)	นำาสิ่งที่เรียนรู้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กันว่าจะนำาอะไรไปพัฒนางานหรือโรงเรียนของตนอย่างไร	

-	 นำากลับไปปรับใช้ในงานให้เหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร

นอกจากนี้	 ตลาดนัดความรู้เปิดโอกาสให้ผู้ประสานงานโครงการสามารถคัดเลือกโรงเรียน 

ที่มีแบบปฏิบัติที่ดี	 (Best	 Practice)	 ในบริบทท่ีแตกต่างกัน	 มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาที่น่าสนใจ		

ผู้บริหารและครูมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้	เพื่อเข้าเยี่ยมชม ทำาความรู้จักผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 

และชุมชน	เพ่ือมีความเข้าใจโรงเรียนไปพร้อมๆ	กับการจัดกิจกรรมให้โรงเรียนรู้จักตนเอง	เข้าใจหลักปรัชญา	

และรู้วัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ	 ตลอดจนความคาดหวังในบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารและครู	

ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมาย

	 1.๒	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเช่ือมโยงเครือข่ายการทำางาน (Professional	 Learning	

Community:	PLC)	ในพื้นที่ในเชิงตัวละคร	ได้แก่	วง	PLC	ของผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	เพื่อรู้จักและเข้าใจ

โรงเรียนได้ชัดเจนขึ้น	
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	 1.3	 เย่ียมโรงเรียนเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการให้ได้มากท่ีสุด	 เพ่ือทำาความรู้จัก	ทำาความเข้าใจ

กับโรงเรียนเกี่ยวกับความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

โครงการ	เพื่อสำารวจและประเมินศักยภาพของโรงเรียนเครือข่ายไว้เป็นข้อมูลในการนำามาปรับปรุงพัฒนา

โครงการ	 ในขณะเดียวกัน	 ก็ให้ความรู้เรื่องการถอดบทเรียนและการสกัดความรู้เด่นของแต่ละโรงเรียน	

เพื่อนำามาเรียนรู้ร่วมกันในตลาดนัดความรู้

๒.	สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาให้ชัดเจนขึ้น	 ด้วยการเชิญ	 ดร.ปรียานุช	 ธรรมปิยา		

ผูเ้ชีย่วชาญด้านปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและการประยกุตใ์ชใ้นภาคการศกึษา	มาใหค้วามรูแ้กผู่บ้รหิาร

และครู

3.	 วางเป้าหมายการนำาหลักปรชัญามาใช้ในการพฒันาการศกึษาของโรงเรยีนพรอ้มท้ังพฒันา

ตัวชี้วัดการเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ทำางาน	 ด้วยเครื่องมือการจัดการ	

ความรู้	 “ธารปัญญา”	 และ	 “ตารางอิสระภาพ”	 มาใช้กับทีมแกนนำาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ

โรงเรียน	(ผู้บริหารและครูแกนนำา)	ในแต่ละภูมิภาคดังนี้

	 -	 ให้โจทย์ผู้บริหารและครู	 ร่วมกันคิดว่าโรงเรียนท่ีเป็นแนวหน้าในการนำาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา	 (ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การศึกษา)	 ควรเป็นอย่างไร	 เพื่อที่โรงเรียนเครือข่ายจะได้กำาหนดเป้าหมายร่วมกัน และเห็นเป้าหมาย

ว่าต้องพัฒนาโรงเรียนไปสู่อะไรได้ตรงกัน

	 -	 เม่ือได้เป้าหมายตรงกันแล้วก็ร่วมกันพัฒนาตัวช้ีวัดในการพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้	

ว่าควรจะเป็นอย่างไร	ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะสร้างพันธสัญญาขึ้นในใจคนทำางาน	เพราะเป็นผู้กำาหนด	

ตัวชี้วัดขึ้นด้วยตนเองซึ่งต้องผ่านการพิจารณาแล้วว่าตนเองจะสามารถทำาได้

	 -	 หลังจากนั้น	 แต่ละโรงเรียนจะวิเคราะห์ทุนและศักยภาพของตนว่าอยู่ระดับไหน		

ในด้านต่างๆ	เช่น	มีครูกี่คนเข้าใจในหลักปรัชญา	ครูกี่คนนำาหลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

	 -	 โรงเรยีนนำาตารางอิสรภาพมาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัระหวา่งโรงเรยีน	เพือ่ทีโ่รงเรยีนจะไดเ้ห็น	

วิธีคิด	และระดับการประเมินตนเองของเพื่อนทำาให้มีมาตรฐานในการประเมินตนชัดขึ้น	รู้ว่าตนเองอยู่ใน	

ระดับไหน	 ขาดอะไร	 สามารถขอความช่วยเหลือจากใคร	 หรือเก่งเรื่องอะไรและสามารถแบ่งปันให้ใคร		

ส่วนทีมงานจะรู้ว่าต้องเติมเต็มอะไรให้กับโรงเรียนบ้าง

	 -	 โรงเรียนวางแผนพัฒนาตนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 กำาหนดเป้าหมายรายทาง	 (Progress	

Marker)	เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน	

สำาหรับวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อๆ	 ไป	 ก็เป็นการกลับมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กันถึงการนำาแผน	

สู่การปฏิบัติ	ว่ามีความก้าวหน้าหรือมีความสำาเร็จอย่างไร	มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร	ซ่ึงกระบวนการดังกล่าว

ช่วยให้ผู้ทำางานได้เรียนรู้ระหว่างกัน	ช่วยกันแก้ไขปัญหา	สามารถให้กำาลังใจซ่ึงกันและกัน	ทำาให้การเรียนรู้และ

การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีพลัง	เกิดเพื่อนและสัมพันธภาพที่ดีในหมู่ผู้ที่มาเรียนรู้ร่วมกัน
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4.	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มเร่ืองกระบวนการจัดการเรียบนรู้และการเขียนแผนบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครู

๕.	 จดักระบวนการสรา้งความรูค้วามเข้าใจและการประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญา ตลอดจนฝกึวธิกีาร

สือ่สารในรปูแบบตา่งๆ	ให้กบันักเรียน	โดยเชญิครูมาร่วมเรยีนรูก้ระบวนการทำางานเพื่อนำากลับไปปรบัใช้

ข้อค้นพบและผลที่เกิดขึ้น (ปี ๒๕๕๑ - ต้นปี ๒๕๕๒)
-	 การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมีความหลากหลาย	และแตกต่างกัน

ไปตามบริบท	ส่วนใหญ่อยู่ในรูปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ฐานการเรียนรู้ด้านเกษตรครบวงจร	เกษตรทฤษฎีใหม่	

ฐานธนาคารขยะ	ฐานอาชีพที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น	และฐานการออม	ซึ่งฐานการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นต้น

ทุนที่ดีของโรงเรียน	 ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำา	 โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ผู้บริหารหรือครู 

เป็นผู้คิดกิจกรรม ให้ความสำาคัญกับผลผลิตหรือชิ้นงานของนักเรียน การทำางานในฐานด้วย 

ความรับผิดชอบ ได้ฝึกการทำางานร่วมกับผู้อื่น เกิดความสามัคคี และมีคุณธรรม ยังไม่ค่อย 

มีการออกแบบกระบวนการเพื่อให้นักเรียนนำาหลักปรัชญามาใช้อย่างชัดเจน 

-	 ครูและผู้บริหารท่ีทำางานเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีจำานวนไม่มากในแต่ละโรงเรียน	แกนนำาขับเคล่ือน

เป็นผู้ที่มีศรัทธาในหลักปรัชญาหรือในวิชาชีพครู	 แต่ผู้เก่ียวข้องอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจ 

ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคลาดเคลื่อนอยู่มาก	 จึงมีแรงต้านทั้งจากครูและผู้ปกครอง	

เนื่องจากเข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำาเนินชีวิตท่ีพออยู่พอกิน		

ไม่ฟุ่มเฟือย	และไม่พัฒนา	กิจกรรมที่โรงเรียนทำาเป็นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่	ผู้ปกครองไม่อยากให้ลูกต้อง

ลำาบาก	ทำาไร่	ต้องเหน็ดเหนื่อย	และครูมองว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น	เพราะไม่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

ในหลักสูตร	 แต่หลังจากการจัดทำาวิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้าใจในหลักปรัชญา	 และเห็น	

เป้าหมายเดียวกันแล้ว	การต่อต้านเร่ิมลดลง	โดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมที่ครูแกนนำาจัดให้กับนักเรียนเริ่มส่งผล

ในเชิงบวกต่อนักเรียน	 ทำาให้ครูคนอื่นในโรงเรียน	 เริ่มสนใจและอยากทำาตาม	 ในขณะที่ผู้ปกครองให้	

ความร่วมมือมากขึ้น

-	 ข้อสังเกตเกี่ยวกบัปัญหาในการขับเคลือ่นหลักปรัชญา คือ ผู้บริหารและครูมกัจำารูปแบบ

กลับไปทำาที่โรงเรียน แต่ไม่ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง บริบท หรือวิธีการทำางานของโรงเรียน

ที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี ทำาให้หลังจากดูงานแล้ว	 ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่กลับไปขับเคล่ือนหลักปรัชญา

ดว้ยการสรา้งฐานกจิกรรมเชน่เดียวกับโรงเรยีนต้นแบบ	และเปน็สว่นหนึง่ของสาเหตุทีท่ำาให้ผูป้กครองและ

ครจูำานวนหนึง่ไมเ่ขา้ใจและตอ่ตา้น	(อยา่งไรกต็าม	มผีูบ้รหิารบางทา่นกลบัไปปรบัหรอืพัฒนากจิกรรมการ

เรยีนรูต้ามรปูแบบของตน	เชน่	ผอ.สมนกึ	จนัทรแ์ดง	โรงเรยีนบา้นหนองบวัแดงทีใ่ชว้ธิลีอกเลยีนแบบกอ่น	

แล้วค่อยๆ	พัฒนาให้เป็นไปตามบริบทของตน)	ในส่วนการทำาแผนการสอนของครูก็เช่นกัน	มีการคัดลอก
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หรอืจดัทำาแผนโดยไมเ่ขา้ใจ	ทำาใหว้ตัถปุระสงคแ์ละกระบวนการจดัการเรยีนรูไ้มส่อดคลอ้งกนั	ผลทีเ่กดิขึน้

จึงไม่ประสบความสำาเร็จ	 ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำาให้โครงการยิ่งต้องให้ความสำาคัญกับการให้เครื่องมือ

เรื่องการออกแบบการเรียนรู้กับครู	 และมีการนิเทศติดตามบ่อยๆ	 เพ่ือทำาให้ครูมีความเข้าใจท่ีตรงกัน	

สามารถทำางานไปในทิศทางเดียวกัน	 และใช้เครื่องมือจัดการความรู้กับผู้มาเรียนรู้ดูงานเพ่ือทราบ	

ความคาดหวัง	 เตรียมตัวผู้ดูงาน	 และใช้กระบวนการสะท้อนคิดหลังดูงาน	 เพ่ือรู้ว่าผู้ดูงานได้เรียนรู้อะไร

กลับไป	 โรงเรียนเองจะได้รู้ว่ามีจุดเด่นหรือจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงว่ามีอะไรบ้าง	 เพ่ือนำาไปพัฒนา	

การทำางานต่อ	

-	 ผู้บริหารและครูที่อยู่โรงเรียนในเขตเดียวกันหรือในพื้นที่ใกล้เคียงกัน	 มักไม่ยอมรับว่าเพื่อน	

มอีะไรดีๆ 	ไม่ยอมไปเรยีนรูจ้ากโรงเรยีนในเขตเดยีวกนั	แมว้า่จะเปน็แบบปฏบิตัทิีด่	ีเชน่	โรงเรยีนในเพชรบรุี

ไม่มาเรียนรู้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 เพชรบุรี	 ในขณะท่ีโรงเรียนห้วยยอด	 จ.ตรัง	 พาคณะครู	

มาเรียนรู้ท่ีโรงเรียนจุฬาภรณฯ	 ทำาให้เข้าใจและเกิดศรัทธา	 นำากลับไปปรับใช้ในโรงเรียนจนประสบ	

ความสำาเร็จ	 ดังนั้น	 การเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน	 ต้องอาศัยการจัดการจากภายนอก		

เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน	

-	 การขับเคลื่อนในช่วงนี้เป็นช่วงของการเรียนรู้	 ลองผิดลองถูก	 และผู้ที่มีความก้าวหน้า คือ  

ผู้ที่นำาสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปปรับใช้ในการทำางาน	ซึ่งมักจะเป็นครูแกนนำาส่วนหนึ่งในโรงเรียน

-	 ผูบ้รหิาร	คือ	ปจัจยัความสำาเรจ็ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงสูส่ถานศกึษา	แตค่รคูอืหวัใจ

สำาคัญในการเสริมสร้างอุปนิสัยให้นักเรียน	 โครงการค้นพบว่าผู้บริหารที่เข้าใจ	 ให้การสนับสนุน	

อย่างจริงจัง	 และช่วยแนะนำาครู	 จะช่วยให้การขับเคล่ือนลงสู่ครูและนักเรียนเร็วขึ้นและเป็นไปในวงกว้าง	

เช่น	สตรีมารดาพิทักษ์	จุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี	ลาซาลจันทบุรี	เป็นต้น	

-	 หลังจากการจัดตลาดนัดความรู้ไประยะหนึ่ง	 โรงเรียนเครือข่ายบางแห่งได้นำารูปแบบ 

การจัดตลาดนัดความรู้ไปปรับใช้ เช่น	 จุฬาภรณราชวิทยาลัย	 เพชรบุรี	 ได้นำากลับไปพัฒนารูปแบบ	

การนำาเสนอโครงงานการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนให้เป็นตลาดนัดความรู้	มีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ซ่ึงกันและกัน	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามผลการทำางานของนักเรียนและครูท่ีปรึกษา	 ซึ่งมีผล	

ตอบรับออกมาดีมาก	

-	 หลังจากการทำาเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริหารและครูแกนนำา	 โรงเรียนเครือข่ายได้นำาแผน	

กลับไปใช้หรือปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้	

-	 ตัวชี้วัดท่ีโรงเรียนเครือข่ายร่วมกันคิดนี้	 ได้รับการพัฒนามาเป็นเกณฑ์ในการประเมิน 

ศูนย์การเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้ในระยะต่อมา
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จากข้อค้นพบดังกล่าว ในช่วงต่อมา มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงได้
 เน้นกระบวนการถอดบทเรียนความส�าเร็จผู ้บริหารหรือครูเป็นรายบุคคล  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักปรัชญาและเห็นว่ามีอยู่ในชีวิตและการท�างานอย่างไร 
 สนบัสนนุให้ผูบ้รหิารหรอืครท่ีูเป็นแบบปฏิบตัท่ีิดไีด้ถอดบทเรยีนตวัเองให้เหน็

 ๑) บรบิท วธีิคิดหรอืเหตผุลในการน�าหลักปรชัญามาใช้พัฒนาโรงเรียน/พฒันา
นักเรียน 

 ๒) กระบวนการท�างานว่าใช้หลักปรัชญาตรงไหน อย่างไร ส�าหรับครูต้องให้เห็น

ด้วยว่าออกแบบให้นักเรียนได้เข้าใจ ได้น�าหลักปรัชญามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร
 ๓) ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร มีอะไรส�าเร็จ มีอะไรท่ีต้องแก้ไข

  เพือ่สามารถเข้าใจกระบวนการท�างานของตนได้ชดัเจน เห็นว่าต้องปรบัปรงุอะไร 
และที่ส�าคัญคือ ท�าให้ผู้มาเรียนรู้เข้าใจวิธีคิด วิธีท�างาน เพื่อน�ากลับไปปรับใช้ตามบริบท
ตนไม่ใช่การลอกเลียนรูปแบบ

 ขณะเดยีวกนั ได้กระตุน้ให้โรงเรยีนท่ีจะไปเรยีนรูดู้งานมกีารจัดการความรูต้นเอง
ก่อน ว่าต้องการไปเรยีนรูเ้รือ่งอะไร จะแบ่งกนัดูงานอย่างไร และเมือ่กลับมาแล้วกม็าจัดการ
ความรู้อีกครั้ง คือ มาแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ดูงานว่าแต่ละคนได้เรียนรู้อะไร จะน�าอะไร
กลับไปใช้ และจะปรับใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับนักเรียนหรือโรงเรียนของตน เป็นต้น
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๕๘

ปี ๒๕๕๒- ๒๕๕๕ ช่วงพัฒนาและสร้างความรู้ 
ในช่วงนี้แบ่งเป็น	 ๒	 ช่วงย่อยๆ	 เนื่องจากกลางปี	 ๒๕๕3	 มูลนิธิสยามกัมมาจลได้เพิ่มโรงเรียน	

เครือข่ายจาก	๖๘	โรงเรียน	เป็นประมาณ	๒๐๐	โรงเรียน	และเชิญมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นผู้ประสานงาน

โครงการ	จงึเป็นการทำางานคูข่นานกนัไประหว่างโรงเรยีนเกา่ทีม่คีวามกา้วหนา้	และโรงเรยีนท่ีสมคัรเขา้มา

ร่วมโครงการใหม่	 ทำาให้กระบวนการในการพัฒนาโรงเรียนมีความแตกต่างกันเล็กน้อย	 สำาหรับโรงเรียน	

เครือข่ายเดิมที่มีความก้าวหน้าและโรงเรียนเครือข่ายใหม่	ดังนี้

ป	ี๒๕๕๒	-	๒๕๕3		 พัฒนาโรงเรียนเด่นในเครือข่ายเดิมให้เป็นแบบอย่าง	และเป็นแกนนำาขยายผล	

(ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)

ปี	๒๕๕3	–	๒๕๕๕	 รบัสมัครโรงเรยีนเครอืขา่ยใหม	่และสนบัสนนุให้มหาวทิยาลัยในพืน้ท่ีรว่มกบั	

ผู้บริหารและครูท่ีเป็นแบบปฏิบัติท่ีดี	 ทำาหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงหรือเป็นวิทยากร

ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายท่ีสมัครใหม่	และโรงเรียนเครือข่ายท่ีกำาลังเรียนรู้	

ในปี ๒๕๕๒ -๒๕๕๓	ผู้ประสานงานโครงการได้คัดเลือกโรงเรียนเด่นที่พร้อมจะพัฒนาตนเองเป็น

แกนนำาขับเคลื่อนหลักปรัชญาให้กับโรงเรียนอื่นๆ	จำานวน	๒๐	แห่ง	ในบริบทที่แตกต่างกันจากทั่วประเทศ	

เพื่อจัดกระบวนการเสริมศักยภาพอย่างเข้มข้นเป็นรายโรงเรียน	ตามความต้องการท่ีแท้จริงและตามบริบทท่ี

แตกต่างกัน	พฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นแบบปฏบิติัท่ีดใีนการนำาหลกัปรชัญามาใช้ในการจดัการศกึษา	เพือ่เสรมิ

สรา้งอปุนสิยั	“พอเพยีง”	ใหก้บันักเรยีน	หรอืพฒันาเปน็ศนูยก์ารเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงด้านการศึกษา	นั่นเอง	

โดยจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งระบบโรงเรียน ซึ่งรวมไป

ถึงผู้ปกครอง	กรรมการสถานศึกษา	และชุมชน	ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำาหลักปรัชญามาใช้	และ/หรือ	

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดอุปนิสัย	“พอเพียง”	ดังนี้

-	 สนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาและวิธีการนำามาใช้ได้อย่างถูกต้องและ

ชัดเจน	ให้กับบุคลากรทั้งระบบโรงเรียน

-	 สนับสนุนให้ผู้บริหารใช้กระบวนการมีส่วนร่วมดึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ	 มาจัดทำาวิสัยทัศน์ร่วม	 คือ		

รว่มกนัวเิคราะหศั์กยภาพโรงเรยีน	หาปญัหา	และจดุเดน่ของตน	รว่มกนัวางแผนพฒันาโรงเรยีนตามบทบาท

หน้าที่ตน	 เพื่อบุคลากรของโรงเรียนจะได้รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ	 ให้ความร่วมมือ	 และมีเป้าหมาย

เดยีวกนัคอืนำาหลกัปรชัญามาใช ้เพือ่ทำาใหน้กัเรยีนเขา้ใจ เหน็คณุคา่ ใหน้กัเรยีนฝกึนำาหลกัปรชัญา

มาใช้บ่อยๆ จนเกิดเป็นอุปนิสัย “พอเพียง” ได้ในที่สุด 

-	 เสรมิศักยภาพครเูรือ่งการออกแบบการจดัการเรยีนรูบ้รูณาการหลกัปรชัญา	ซึง่ในชว่งแรกๆ	

จะเป็นการตีความเนื้อหา	และกระบวนการจัดการเรียนรู้	ว่าสิ่งที่ทำาอยู่สอดคล้องกับหลักปรัชญาตรงไหน	
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๕๙

อย่างไร	(เช่นเดียวกับการขับเคลื่อนในภาพใหญ่ของกระทรวงศึกษาฯ)	ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งพบว่า

นักเรียนรู้นิยามว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร	 แต่ไม่ได้นำามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้จึงยังไม่เกิดอุปนิสัย		

สาเหตุมาจากครูยังเข้าใจหลักปรัชญาไม่ชัดเจน	 ไม่มั่นใจ	 และไม่รู้ว่าจะเริ่มนำาหลักปรัชญาเข้าสู่บทเรียน

อย่างไร	 บางส่วนจึงยังไม่ได้ปรับวิธีการสอนตามแผนที่วางไว้	 ในขณะที่ครูหลายคนสอนนิยาม	 และชวน

นักเรียนตีความเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีทำากับหลักปรัชญา	ทำาให้โครงการเข้าใจว่าจุดสำาคัญท่ีต้องเสริม

ศักยภาพครู คือ ทำาให้ครูเข้าใจชัดเจน และมีวิธีนำาหลักปรัชญาเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน 

เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ได้นำาหลักปรัชญาไปใช้ในการทำากิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนำาไปปรับใช้ได้

ในชีวิตจริงและเห็นความสำาคัญของหลักปรัชญา จึงได้ให้ความสำาคัญกับการถอดบทเรียนครูที่เป็น	

แบบปฏิบัติที่ดี	เพื่อให้เห็น	

	 1.	ความสำาเร็จในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของครูคืออะไร

	 ๒.	วิธีคิดและบริบทในการจัดการเรียนรู้

	 3.	เปา้หมายในการจดัการเรยีนรูค้อือะไร	โดยเนน้ไปท่ีคณุลักษณะของนกัเรยีน	(ปกตแิผนจดัการ

เรียนรู้มักเน้นที่ความรู้อยู่แล้ว)	

	 4.	กระบวนการและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบเป้าหมายข้อ	๒	 โดยครูใช้หลักปรัชญา	

ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร	และครูได้ออกแบบให้นักเรียนใช้หลักปรัชญาตรงไหน	อย่างไร	

	 ๕.	ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน	และครูรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนได้นำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำางาน	

หรือนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ตอบเป้าหมายข้อ	3	หรือไม่	อย่างไร

	 ๖.	มีปัญหาอะไรหรือไม่และครูแก้ไขอย่างไร	ผลที่ได้คืออะไร
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๖๐

ท้ังน้ี	เพ่ือให้ได้แบบอย่างท่ีครูอ่ืนๆ	จะสามารถ

นำาไปปรับใช้ตามบริบทของตนได้ง่ายขึ้น	

-	 โครงการได้หารือกับโครงการวิจัย

เศรษฐกิจพอเพียง	 สำานักงานทรัพย์สินส่วน	

พระมหากษัตริย์	และกระทรวงศึกษาธิการ	เพื่อหา

วธิชีว่ยครดูว้ยการหาแบบปฏิบติัทีดี่มาถอดบทเรยีน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลัก

ปรชัญา	และจดัทำาเป็นสือ่เพือ่ใหค้รทูีส่นใจได้นำาไป

ปรับใช้	 และเพ่ือทราบว่าการขับเคลื่อนในระบบ

ใหญ่มีปัญหาเช่นเดียวกันหรือไม่	 จึงได้จัดทำา

โครงการเรื่องเล่าบทเรียนความสำาเร็จในการใช้

เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่จดัการเรยีนรู้	ครัง้ที	่1	ขึน้	

(ดูรายละเอียดในภาคผนวก	4	หน้า	11๗)	ซ่ึงพบว่า

จาก	๒1๐	ผลงาน	มีเพียงประมาณครึ่งหนึ่งที่เข้าใจ

ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร	แต่เป็นครูที่สามารถ

เป็นแบบปฏิบัติที่ดีได้เพียง	๒๐	คน	ผู้บริหาร	(เรื่อง

การบริหารจัดการโรงเรียน)	14	คน	ซึ่งมูลนิธิได้นำา

ผลงานดงักลา่วมาจดัทำาเปน็หนงัสอื	“ประสบการณ์

จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

และสือ่วดีทัิศนเ์ผยแพรใ่หก้บัโรงเรยีนเครอืขา่ยและ

ผู้สนใจทั่วไป	 ในขณะเดียวกัน	 ได้จัดกระบวนการ

เสรมิศกัยภาพครแูละผูบ้รหิารดังกลา่ว	เพือ่ตอ่ยอด

ความรู้ความเข้าใจและมีกระบวนการในการนำาไป

พัฒนาต่อยอดการทำางานของตน	 จากกิจกรรม	

ครั้งนี้พบว่า	ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน

เครือข่ายของมูลนิธิสยามกัมมาจลอยู่แล้ว	สำาหรับท่ี

ไมไ่ดอ้ยู่ในโครงการครัง้นีเ้ปน็โรงเรยีนประถมศกึษา

จำานวน	 3	 แห่ง	 มูลนิธิจึงได้เชิญโรงเรียนดังกล่าว	

มาเข้าร่วมโครงการ	

-	 ออกแบบงานตลาดนัดความรู้ครั้งท่ี	 ๒		

ท่ีจัดในเดือนสิงหาคม	 ๒๕๕3	 โดยใช้หัวข้อว่า	

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : จากหลักคิดสู่

วิถีปฏิบัติ”	 และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

มาร่วมเสวนาในหัวข้อ	 “ออกแบบการเรียนรู้

อย่างไร ให้เด็กเกิดอุปนิสัยพอเพียง” ทั้งนี้		

รศ.ดร.ทิศนา	 แขมมณี	 ผู้ เชี่ยวชาญเรื่องการ

ออกแบบการเรยีนรู	้ไดส้รา้งความกระจา่งเรือ่งทีค่รู

จะนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้น้ัน

แบ่งเป็น	๒	ส่วนคือ	 (1)	ครูใช้เองในการเตรียมตัว	

และการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน	 (๒)	 ครูออกแบบ

ให้นักเรียนนำาหลักปรัชญามาใช้ทำากิจกรรมการ	

เรียนรู้ในรูป	Active	Learning	เช่น	ใช้ในการทำาโครงงาน	

และในขั้นสรุปให้ชวนนักเรียนถอดบทเรียน

กระบวนการทำางาน	วา่ไดน้ำาหลกัปรชัญามาใชห้รอื

ไม่ได้ใช้ตรงไหน	 อย่างไร	 และผลที่เกิดข้ึนเป็น

อยา่งไร	เพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจวิธกีารนำาหลกัปรชัญา

มาใช้สร้างความสำาเร็จในงาน	 เมื่อเข้าใจจะเห็น

คุณค่าและอยากนำา	มาใช้เรื่อยๆ	นักเรียนจึงต้อง

ได้รับการกระตุ้นหรือได้รับโอกาสจากครูให้นำา

หลักปรัชญามาใช้บ่อยๆ	 เพื่อให้นักเรียนเกิด

ทักษะ และกลายเป็นนิสัยในที่สุด	 (ภาพที่	 ๗		

หน้า	๖๒)

-	 เสริมศักยภาพโรงเรียนที่มีความเข้มแข็ง

ผา่นโครงการ	“การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยการวจิยั 

เพือ่สนบัสนุนการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง”	

เพือ่ชว่ยใหโ้รงเรยีนมเีครือ่งมอืในการเรยีนรูจ้ดุเดน่

และปญัหาของตนอย่างชดัเจน	สามารถหาแนวทาง

ในการพฒันาโรงเรยีนไดอ้ยา่งเปน็ระบบ	และมลูนธิิ

จะได้นำาข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนาโครงการ
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ให้มีความสมบูรณ์	 ดังนั้นมูลนิธิจึงได้เชิญ	 รศ.ดร.

เนาวรัตน์	 พลายน้อย	 และทีมอาจารย์จากคณะ

สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	

มาจัดกระบวนการเสรมิศักยภาพโรงเรยีนทีม่ีความ

ก้าวหน้า ด้วยการให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้

โรงเรียนสามารถทำาวิจัยเพื่อตอบโจทย์การ 

ขับเคลื่อนของตน	 ซึ่งผู้เข้าร่วมกระบวนการวิจัย

สะทอ้นวา่	การทำาวจิยัทำาใหโ้รงเรยีนมองเปา้หมาย

การทำางานได้ชัดขึ้น	 ได้รู้สภาพจริงของโรงเรียน		

ได้ขั้นตอนการพัฒนานักเรียนในเชิงคุณภาพ	 และ

นำามาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการ

สร้างค่านิยมและปลูกฝังอุปนิสัย	 “พอเพียง”  

ของตน	หลายโรงเรียนได้นำากระบวนการวิจัยไปใช้

ต่อเนื่องในโรงเรียนและขยายผลกับโรงเรียน	

เครือข่าย

-	 สนั บ สนุ น ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะค รู นำ า

กระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในโรงเรียน	 เช่น	

กระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการนำาหลัก

ปรัชญามาใช้ในชีวิตและงาน	นำาเคร่ืองมือถอดบทเรียน

มาใช้ในทุกระดับเพื่อได้ทบทวนวิธีการทำางานของ

ตน	 ได้เข้าใจ	 เห็นข้อดีข้อเสีย	นำาสู่การพัฒนางาน	

และนำาความรู้จากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กนั	และถอืเปน็การสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง	เปน็ตน้	

(ภาพที่	๖	หน้า	4๖)

ขณะเดียวกัน	 มูลนิธิ ได้ เสริมศักยภาพ	

ผู้บริหาร	 ครู	 โรงเรียนเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง		

ด้วยการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ดูงานโรงเรียนที่เป็น

แบบปฏิบัติที่ดี	 ตลอดจนจัดตลาดนัดความรู้ใน

แต่ละพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า	และเติมเต็ม

โรงเรียนเครือข่ายดังได้กล่าวมาแล้ว

ท้ังนี้	 พี่เล้ียงจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลความ

สำาเร็จและปัญหาของโรงเรียน	 เพ่ือนำามาประมวล

และออกแบบการเสริมศักยภาพตามความ

ต้องการของแต่ละโรงเรียนในระยะต่อไป	ถ้าเป็น

ปัญหาร่วมจะมีการจัดเวทีกลางเสริมศักยภาพ

โรงเรียน	เช่น	กระบวนการจัดทำาวิสัยทัศน์ร่วมเพื่อ

ผู้บริหารลดการสั่งการ	 กระตุ้นให้ครูแกนนำามี

บทบาทในการออกแบบการทำางานร่วมกัน	 การ

จดัการเรยีนการสอนบรูณาการหลกัปรชัญาของคร	ู

และหลงัการจัดเวท	ีผูป้ระสานงานภมูภิาคจะลงพืน้

ที	่นเิทศตดิตาม	เพือ่ชว่ยให้โรงเรยีนตา่งๆ	สามารถ

นำาส่ิงท่ีเรียนรู้หรือออกแบบการทำางานร่วมกันไว้	

ในเวทีกลับไปขยายผลที่โรงเรียนได้
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เข้าใจ
หลักปรัชญา

ใช้ในงาน เพื่อความสำาเร็จ
และงานพัฒนา

บริหารการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้
ประสบความสำาเร็จ

ชีวิตใน รร.

สอนเนื้อหาโดยตรง สังคม/ภาษา

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ใช้ในชีวิต
เพื่อความสุข

นักเรียน
•	 เข้าใจหลักปรัชญา
•	 เกิดอุปนิสัยพอเพียง
	 -	 รู้จักตัวเอง+ศักยภาพตน	
	 	 +เรื่องที่จะทำา
	 -	 มีความเพียร/ซื่อสัตย์	สุจริต
	 -	 เห็นความสำาคัญของการ	
	 	 อยู่ร่วมกันในสังคม

ให้เด็กลงมือทำา
•	 เผชิญปัญหา
•	 โครงงาน
•	 สถานการณ์จำาลอง
•	 ฐานการเรียนรู้
•	 ฯลฯ

ชวนคิดชวนถาม

•	 ขั้นนำา/ทำา/สรุป
•	 สะท้อน	3	ห่วง	2	เงื่อนไข

สะท้อนการเรียนรู้
•	 เด็กเกิด	concept	
•	 ครู
	 -	 สามารถวิเคราะห์การสอน
		 -	 นำาสู่การพัฒนางาน
	 -	 มีร่องรอยหลักฐาน

เห็นคุณค่าหลักปรัชญา

สอนนักเรียน

ครู

เพื่อ

ใช้
หลักปรัชญาเป็น

ภาพที่ ๗
การใช้หลักปรัชญาในชีวิตและการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ข้อค้นพบและผลที่เกิดขึ้นจากการทำางานกับโรงเรียนเครือข่ายเดิม
-	 ในปี	 ๒๕๕3	 ได้โรงเรียนท่ีมีความก้าวหน้าสามารถเป็นแบบอย่างในการนำาหลักปรัชญามาใช้

บริหารจัดการสถานศึกษา	 และใช้ในการจัดการเรียนรู้จำานวน	 1๗	 แห่ง	 รวมท้ังมีผู้บริหารและครูแกนนำา	

ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีจำานวนมาก	 อาทิ	ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต	 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 เพชรบุรี		

ท่ีใช้วิธีให้ครูและนักเรียนนำาหลักคิด	3	ห่วง	๒	เง่ือนไขมาใช้วางแผนการทำางานและแก้ปัญหา	ซิสเตอร์อุบล 

ผังรักษ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์	 ขับเคล่ือนด้วยศรัทธา	 และทำาให้ครูดูเป็นแบบอย่าง	

เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน	 “คุณหนู”	 ให้สามารถทำาอะไรได้ด้วยตัวเอง	 และมีระบบพี่สอนน้อง		

ภราดาประภาส ศรเีจรญิ	ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนลาซาลจนัทบรีุ(มารดาพทิกัษ)์	ขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาดว้ย

ศรัทธาในพระเจ้า	ศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำา	 ในขณะเดียวกันก็ทำาตนเป็นแบบอย่างเป็น

ที่รักและศรัทธาของครู	 และให้นักเรียนเรียนรู้บนฐานกิจกรรมท่ีหลากหลาย	 เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้	

ของนักเรียนจะเกิดจากความสนใจที่แตกต่างกันไป	ผอ.แสน แหวนวงศ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยที่ตั้งอยู่ใกล้

ปราสาทศีขรภูมิ	 และนักเรียนมาจากหลากหลายวัฒนธรรม	 จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนปรัชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นมิติของวัฒนธรรมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำากิจกรรมกับคนในชุมชน		

ผอ.ธีระวัธน์ สิงหบุตร	 โรงเรียนชำาฆ้อพิทยาคม	 ใช้กิจกรรมเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้	 “รู้จักตนเอง”	 และ		

“เข้าใจคนอื่น” ครูปริศนา ตันติเจริญ	 ครูสังคมศึกษา	 โรงเรียนโยธินบูรณะ	 นำาหลักปรัชญามาใช้เป็น

เคร่ืองมือพัฒนานักเรียนผ่านการทำากิจกรรมในชุมนุม	 และตั้งโจทย์หรือสร้างเงื่อนไขให้นักเรียน	

นำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำาโครงการ	ครูสารภี สายหอม ครูวิทยาศาสตร์	โรงเรียนสำาโรงทาบวิทยาคม	

ให้นักเรียนสำารวจสืบค้น	 และมองหาส่ิงรอบตัวนำามาใช้ประโยชน์	 เช่น	 ใช้ขวดน้ำาเป็นอุปกรณ์ทดลอง	

ทางวทิยาศาสตรแ์ทนบกีเกอร	์ครใูหน้กัเรยีนเรยีนวทิยาศาสตรเ์รือ่ง	“ดนิ” จากการสำารวจปญัหาของชมุชน

เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดิน	 แนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงดินตามภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ครูให้นักเรียน

เตรยีมตวัเรือ่งการสำารวจ	สมัภาษณ์	และวเิคราะหข์อ้มลู	เช่น	

วัสดุอุปกรณ์	วิธีการสำารวจ	การสังเกต	ชุดคำาถาม	รวมถึงการ

วางตวั	หลงัจากนัน้กลบัมารว่มกนัวิเคราะห์เน้ือหาสาระ	และ

มีการถอดบทเรียนกระบวนการทำางาน	 เชื่อมโยงให้นักเรียน

เห็นว่าได้นำาหลักปรัชญามาใช้ตรงไหน	อย่างไร	ครูวิรัช กิมทรง	

ครูศิลปะ	 โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย	 ทำางานร่วมกับ

นักเรียน	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์		

มจิีนตนาการ	นำาหลกัปรชัญามาใชเ้ปน็หลกัคดิในการจดัสวน

ศลิปะ	ใหเ้ปน็แหลง่เรยีนรูศิ้ลปะนอกห้องเรยีนทีม่บีรรยากาศ

ที่สมดุล	และลงตัว	เป็นต้น	
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-	 จำานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิจะไม่คงที่	ทั้งนี้	 เนื่องจากมีหลายโรงเรียนที่ไม่ผ่าน

การคัดเลือกจากมูลนิธิ	 แต่สนใจในกระบวนการจะขอเข้ามาเรียนรู้	 ซ่ึงมูลนิธิไม่ได้ปิดก้ัน	 และเม่ือเข้าร่วม

สม่ำาเสมอมูลนิธิจะนับรวมเป็นเครือข่ายในที่สุด	 ในขณะที่บางโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ		

แต่ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมหรือถอนตัวออกไป	 เนื่องจากไม่ชอบกระบวนการพัฒนา	 หรือโรงเรียน	

มีการเปล่ียนแปลงผู้บริหารหรือครูแกนนำา	สำาหรับโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา	หลังจากทำางานร่วมกันระยะหน่ึง	

พบวา่มคีวามแตกต่างกบัโรงเรยีนเปา้หมายส่วนใหญ	่โครงการจึงไมไ่ดเ้นน้การลงไปเสริมศกัยภาพท่ีโรงเรยีน	

ทำาให้โรงเรียนอาชีวศึกษาถอนตัวไปในที่สุด	

-	 ข้อค้นพบสำาคัญในช่วงนี้	คือ	โรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาด้วยการวิเคราะห์

ตคีวามวา่สิง่ทีท่ำาสอดคลอ้งกบัหลัก	3	หว่ง	๒	เงือ่นไขอย่างไร	และมคีวามตอ้งการให้โครงการเสรมิศกัยภาพ

โรงเรียนเรื่องการเขียนแผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 แต่เมื่อมีการอบรม	

เรื่องการเขียนแผนไปแล้ว	 พบว่าครไูม่นำาแผนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จริง	

เพราะครูขาดความมั่นใจ	ยังเข้าใจไม่ชัดเจน	หรือกลับสู่บรรยากาศเดิมของโรงเรียนที่มีภาระงานมาก	หรือ

มีแรงเสียดทานจากเพื่อนครู	ดังนั้นเพื่อให้การอบรมประสบผล	มูลนิธิได้แก้ปัญหาด้วยการกระตุ้นให้

	 -	 ผู้บริหารสร้างเง่ือนไขหรือกำาหนดเป็นนโยบายให้ครูท่ีเข้าอบรมกลับมารายงาน	นำาส่ิงท่ีเรียนรู้	

	 	 มาปรับใช้ในงาน	วางแผนขยายผลให้เพื่อนครูร่วมกัน	โดยมีผู้บริหารหรือทีมงานติดตามให	้

	 	 คำาแนะนำาและให้กำาลังใจครู	

	 -	 ผู้ประสานงานลงไปเป็นพี่เลี้ยงคอยติดตาม	นิเทศ	ช่วยครูแก้ปัญหา	และให้กำาลังใจ

	 -	 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ	 ด้วยหวังว่าครูจะนำาสิ่งที่เรียนรู้กลับไปพัฒนา	

	 	 ต่อยอดการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียน	 และกลับมาเรียนรู้ร่วมกันในเวทีที่จะมีการเชิญ	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิมาเติมเต็มเป็นระยะๆ



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖๕

จากข้อค้นพบดงักล่าว มลูนธิสิยามกมัมาจลจึงให้ความส�าคัญกบัการเสรมิศักยภาพ

ครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีฝึกให้นักเรียนน�าหลักปรัชญามาใช้ท�างาน โดยได้เรียนเชิญ 
รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี มาเป็นท่ีปรึกษาด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้อง 

เริ่มต้นท�าความเข้าใจครูส่วนใหญ่ก่อน ว่าในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา  
ครูมี ๒ บทบาท คือ น�าหลักปรัชญามาใช้บริหารจัดการเรียนรู้ของตน และออกแบบการ
เรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนได้น�าหลักปรชัญามาใช้และมกีารถอดบทเรยีนเพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจ

ดังได้กล่าวมาแล้ว 

ตลอดจน มีการถอดบทเรียนความส�าเร็จของครูท่ีเป็นแบบปฏิบัติท่ีดีเพ่ือจัดท�า 
เป็นส่ือ หรอืเชญิแบบปฏิบตัท่ีิดมีาเป็นวทิยากรในการสร้างการเรยีนรูใ้ห้กบัครเูครอืข่ายใหม่  

ท�าให้มีเครื่องมือช่วยให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายดีขึ้น
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ปี ๒๕๕๓ ขยายโครงการ 
รับสมัครโรงเรียนเพิ่มและเชิญมหาวิทยาลัยมาเป็นผู้ประสานงานโครงการ

ช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๓	 กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงเพิ่มขึ้นเป็น		

1,๒๖1	โรงเรยีน	มูลนธิิสยามกมัมาจลในฐานะเครอืขา่ยขบัเคล่ือนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงท่ีมบีทบาท

สร้างความต่อเนื่อง	 และต่อยอดจากทำางาน	 จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เติมพลัง 

สถานศึกษาพอเพียง”	ที่จัดโดยโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง	สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	

รว่มกบักระทรวงศึกษาธิการ	เพือ่รบัสมคัรสถานศกึษาพอเพยีงท่ีมคีวามสนใจในการพฒันาตวัเองเปน็

ศนูย์การเรยีนรู ้เนือ่งจากมคีวามเชือ่วา่การเรยีนรูท้ีด่ตีอ้งมาจากการเปดิใจและสมัครใจ	มโีรงเรยีนท่ีสมคัร

เข้าร่วมทั้งสิ้น	๖๒1	แห่ง	ดังนั้น	เพื่อให้มีจำานวนโรงเรียนที่มูลนิธิสามารถพัฒนาได้อย่างทั่วถึง	จึงคัดกรอง

โรงเรียนดังกล่าวให้เหลือเครือข่ายทั้งหมดประมาณ	๒๐๐	โรงเรียน	โดยกระบวนการคัดกรองมีดังนี้

1.	 สังเกตผู้บริหารและครูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีดังกล่าว	 ว่ามีแรงบันดาลใจอะไร	

ในการทำางาน	 มีการนำาหลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้	 หรือในการบริหารจัดการอย่างไร	 หรือ	

มีความตั้งใจในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาแค่ไหน

๒.	 เชิญเข้าร่วมตลาดนัดความรู้ระดับประเทศที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิและผู้ประสานงานภูมิภาค		

โดยผู้ประสานงานภูมิภาคจะเป็นผู้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าจัดอันดับโรงเรียนต่างๆ	 และ	

เชิญเข้าร่วมเวทีที่แบ่งระดับการเรียนรู้ร่วมกัน	



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖๗

3.	 วิธีการสนับสนุนโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิจะสามารถ	

คัดกรองโรงเรียนให้ถอนตัวออกไปได้เองระดับหนึ่ง	 กล่าวคือ	มูลนิธิ

แจ้งให้โรงเรียนทราบถึงกระบวนการสนับสนุนโรงเรียน	 ว่าเป็นการ

สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาตนเอง	 ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ

เพ่ือทำากิจกรรม	 และกระบวนการท่ีมูลนิธิใช้เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้	

และเสริมศักยภาพโดยใช้เครื่องมือการทำางานต่างๆ	ที่จำาเป็น	เพื่อให้

โรงเรียนนำาส่ิงท่ีเรียนรู้กลับไปพัฒนาการทำางาน	 และกลับมา	

แลกเปลี่ยนกันในครั้งต่อๆ	 ไป	 ดังนั้นโรงเรียนที่ต้องการสนับสนุน	

งบประมาณ	 หรือไม่สนใจกระบวนการพัฒนาในรูปแบบดังกล่าว		

จะค่อยๆ	 ถอนตัวออกไปเอง	 ในขณะที่โรงเรียนที่มีความสนใจ	

จะขอเข้าร่วม	ซึ่งมูลนิธิไม่ปฏิเสธ

เพื่อให้สามารถทำางานรองรับโรงเรียนที่มีจำานวนเพิ่มขึ้นได้	

มูลนิธิจึงปรับเปล่ียนโครงสร้างการทำางานโดยสนับสนุนให้

มหาวิทยาลัยในพื้นท่ีเข้ามาเป็นผู้ประสานงานโครงการในพ้ืนที่	

ทำาหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยงานวชิาการ	ประสานความรว่มมอืเครอืข่าย	และ

เป็นพี่เลี้ยงเสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย	 ร่วมกับผู้บริหารและครู

แกนนำาของโรงเรยีนท่ีพรอ้มเปน็ศนูยก์ารเรยีนรู	้โดยหวงัวา่ในอนาคต

เม่ือปิดโครงการแล้วมหาวิทยาลัยต่างๆ	ดังกล่าว	จะเป็นแกนนำาเครือข่าย

ของโรงเรียนในพ้ืนที่ต่อไป	 และเป็นการสนับสนุนเป้าหมายโครงการ	

ในการสนับสนุนให้โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาตนเป็นศูนย์การเรียนรู้		

ให้ได้	๘4	แห่งทั่วประเทศเมื่อสิ้นปี	๒๕๕4
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ปี ๒๕๕๔ ยกระดับการพัฒนาจากฐานทุนทางบุคลากรและความรู้ที่
เพิ่มขึ้น

การขบัเคลือ่นงานมาสูป่ทีี	่4	ทำาใหผู้บ้รหิารและครทูีน่ำาหลกัปรชัญามาใชพ้ฒันาการทำางานของตน

จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง	 เกิดศรัทธาในหลักปรัชญา	 และเป็นแนวร่วมของมูลนิธิในการขับเคล่ือน	

ขยายผลการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอ่ืนๆ	 ในขณะเดียวกัน	 การจัดการความรู้		

ทำาให้มูลนิธิและโรงเรียนมีชุดความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนขยายผลง่ายขึ้น	 คือ	 (1)	 ความรู้ที่สามารถ

เปน็แบบอยา่งในการนำาหลกัปรชัญาสูก่ารปฏบิตัขิองผูบ้รหิารและครู	(๒)	ชดุความรูข้องพีเ่ลีย้งในการทำางาน

กับโรงเรียน	 (3)	 ปัญหาที่โรงเรียนส่วนใหญ่พบ	 พร้อมกับชุดความรู้ในการพัฒนา	 เช่น	 การขยายผล	

สูท่ัง้โรงเรยีน	จะมผีูไ้ม่ใหค้วามรว่มมอื	แกป้ญัหาดว้ยการใชก้ระบวนการทำาวสิยัทศันร์ว่ม	หรอืทำาใหเ้หน็วา่

อยูใ่นหลักสตูร	ปญัหาทีค่รไูม่สามารถจัดการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งอปุนสิยั	ฯลฯ	การทีม่บีคุลากรทีเ่ชีย่วชาญ

จากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้และมีองค์ความรู้	 ที่สำาคัญ	 ทำาให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ง่ายขึ้นแม้ว่าจะมี

จำานวนโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้น	

เน้นเสริมศักยภาพเรื่องการออกแบบและการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
อุปนิสัย “พอเพียง” 

หัวใจในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา คือ การทำาให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้

เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ดังนั้น	 การเสริมศักยภาพโรงเรียน	 มูลนิธิจึงเน้นไปที่การพัฒนา

ศักยภาพครู	 โดยส่วนกลางจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นตัวอย่าง	 มูลนิธิจะนำาชุดความรู้ใน

การพัฒนาครู	และเครื่องมือชุด	๗	คำาถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ของ	 รศ.	 ดร.ทิศนา	 แขมมณี	 ไปเติมเต็มในเวทีภูมิภาคอย่างสม่ำาเสมอ	 พร้อมทั้งกระตุ้นให้มหาวิทยาลัย

ชกัชวนผูบ้รหิารและครทูีเ่ปน็แบบปฏิบติัทีด่	ีเขา้รว่มไปเปน็วทิยากร	หรอืนเิทศตดิตามโรงเรยีน	โดยกจิกรรม

ที่มูลนิธิจัดเพื่อเสริมศักยภาพให้กับครูในเรื่องนี้	ได้แก่

-	 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีในเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เพื่อ

เสรมิสรา้งอปุนิสยั “พอเพยีง” ใหก้บัผูเ้รยีน เพือ่รว่มกนัพัฒนารปูแบบการจดักจิกรรมของครทูีเ่ป็น

แบบปฏิบัติที่ดีให้มีความสมบูรณ์ขึ้น	ด้วยการเชิญ	รศ.ดร.ทิศนา	แขมมณี	มาช่วยวิเคราะห์จุดแข็งและ

จดุออ่นทีค่วรพฒันาของครแูต่ละคนรว่มกบัครแูกนนำาอืน่ๆ	ท้ังนี	้รศ.ดร.ทิศนา	ไดใ้ห้เครือ่งมอืชุด	๗	คำาถาม

พัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงท่ีชว่ยให้ครตูัง้คำาถามเพ่ือให้นกัเรยีนนำาหลัก

ปรชัญามาใชใ้นการคดิและลงมอืทำาในขัน้ตอนตา่งๆ	ตัง้แตก่ารตดัสนิใจเลอืก	วางแผน	ใชใ้นการแกป้ญัหา	

ไปจนถงึสรา้งการเรยีนรูใ้นการนำาหลกัปรชัญามาใชป้ระโยชนแ์ละเหน็คณุคา่ของหลกัปรชัญา	ครทูีเ่ขา้รว่ม
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ประชุมในครั้งนี้ได้นำาสิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนของตน	 และได้นำาเคร่ืองมือ	

ชุด	๗	คำาถามนี้ไปขยายผลทั้งในและนอกโรงเรียน	

-	 สนับสนุนให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายใช้

กระบวนการเรียนรู้จากการลงมือทำา	(Active	Learning)	

ควบคู่ไปกบัครใูชค้ำาถามพฒันากระบวนการคดิตาม

หลักปรัชญา	 โดยมูลนิธิกำาหนดให้ผู้ประสานงาน

เขา้ไปจัดกระบวนการในเวทีภมูภิาคและลงพืน้ทีไ่ป

เป็นพี่เลี้ยงในโรงเรียน	นอกจากนี้	มูลนิธิยังได้เชิญ	

รศ.ดร.พิมพันธ์	 เดชะคุปต์	ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำา

หลกัสตูรบรูณาการและการจดัการเรยีนรูโ้ดยการใช้

กระบวนการโครงงานมาเติมเต็มความรู้	

-	 สนบัสนุนใหผู้บ้รหิารและครแูกนนำาของ

โรงเรียนเครือข่าย	 ไปเรียนรู้ดูงานที่ โรงเรียน	

ลำาปลายมาศพัฒนา	 เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้	

เห็นตัวอย่างของโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการ	

สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้	 มีวิธีการนำา

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาใช้ในโรงเรียน		

จนเกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 

Practice)	 ท่ีครูในโรงเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ

ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	

สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติ	

ด้วยกระบวนการ PBL (Problem Based Learning) 

โดยครมูบีทบาทเปน็โคช และมเีทคนคิต้ังคำาถาม

กระตุ้นคิด	 ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความสำาเร็จ

และความผิดพลาดของตน	 มีกระบวนการเตรียม

ความพร้อมนักเรียนก่อนเรียนด้วยกระบวนการ	

จิตศึกษา และสร้างวินัยเชิงบวก	พัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียน	 ทำาให้ผู้บริหารและครูโรงเรียน

เครือข่ายได้ประกายความคิด	 และสามารถเลือก	

นำาเครื่องมือต่างๆ	 มาปรับใช้ตามบริบทและ	

ความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน
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เปิดมุมมองผู้บริหารและครู 
เพ่ือที่จะได้เข้าใจความเช่ือมโยงของการนำาเศรษฐกิจพอเพียง	

มาใช้ได้ครอบคลุมมากขึ้น	ตั้งแต่ระดับบุคคล	ระดับโรงเรียน	ระดับชุมชน	

ระดับประเทศไปจนถึงระดับสากล	ในมิติต่างๆ	ด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย	

โดยอาจารย์ชัยวัฒน์	 ถิระพันธ์ุ	 วิทยากรจากเครือข่ายการเรียนรู้และ

พัฒนาประชาสังคม	(Civicnet)	เช่น

-	 เพื่อให้ผู้บริหารและครูรู้และเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของ	

การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกระแส	

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย	สังคมโลก	ผ่านการเรียนรู้แบบ	System	

Thinking	/	Dynamic	Complexity	/	Social	Complexity	/	Emerging	Trend	

	 -	 เสริมเรื่องกระบวนการคิดอย่างนักออกแบบ (Design 

Thinking)	 เครื่องมือเปิดมุมมองของครูในการสอนนักเรียนให้สามารถ

ระบุปัญหา	 แก้ไขปัญหาด้วยมุมมองใหม่	 ด้วยความคิดสร้างสรรค์		

ใหค้รแูละนักเรยีนของศูนยก์ารเรยีนรูส้ามารถส่ือสารวธิคีดิ	วธิกีารทำางาน

ของตนได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ

เชื่อมโยงเครือข่ายการทำางาน
สนับสนุนให้เจ้าของความรู้	คือ	ผู้บริหาร	ครู	และนักเรียนแกนนำา	

มีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่	

-	 เสริมศักยภาพผู้บริหารและครูท่ีเป็นแบบปฏิบัติท่ีดีของ	

ศูนย์การเรียนรู้	 ด้วยการสนับสนุนให้มาร่วมกับมูลนิธิและมหาวิทยาลัย	

ในพ้ืนท่ี	 ออกแบบกระบวนการพัฒนา และเป็นพ่ีเล้ียงโรงเรียน 

เครือข่าย	ซึ่งกระบวนการดังกล่าว	ทำาให้ผู้บริหารและครูศูนย์การเรียนรู้

ที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทั้งในเชิงลึกและกว้างขึ้น	 ขณะเดียวกัน		

ก็เกิดสัมพันธภาพที่ดีและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะเครือข่าย		

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

-	 เปดิพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นเรยีนรู	้เพือ่เชือ่มโยงเครอืขา่ยการเรยีนรู	้

และชุมชนนักปฏิบัติของผู้บริหาร	 ครู	 และนักเรียน	 บนพื้นท่ี	 Online		

คู่ขนานไปกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละระดับ
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ข้อค้นพบและผลที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔- ๒๕๕๕
-	 ผู้บริหารและครูที่เข้าโครงการรุ่นแรก	ได้พัฒนาตนเองนำาหลักปรัชญามาใช้จนประสบผลสำาเร็จ	

สามารถทำาใหน้กัเรยีนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	องคค์วามรู	้และมแีบบอยา่งทีน่ำามาใชใ้นการพฒันาโรงเรยีน

รุ่น	๒	ได้ง่ายขึ้น	เช่น	โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ได้พัฒนา	SMART	MODEL	หรือกระบวนการคิดที่มีพื้นฐาน

มาจากหลัก	3	ห่วง	๒	เงื่อนไข	ผู้บริหารและครูที่นำาหลักปรัชญามาใช้จนประสบความสำาเร็จเหล่านี้จะเกิด

การระเบิดจากภายใน	 และเป็นผู้ขยายผลการนำาหลักปรัชญาไปใช้ให้กับผู้อ่ืน	 ทำาให้โครงการมีผู้ขยายผล

เพิ่มขึ้น	โรงเรียนเด่นๆ	จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน	และมีตัวอย่างของครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีอยู่หลากหลาย	

(ดูรายละเอียดได้ในหนังสือ	“พอเพียงกับการจัดการศึกษา”)	

-	 โรงเรียนได้พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา	๒๗	แห่ง

-	 ครูส่วนใหญ่เข้าใจแล้วว่าการสอนนิยามไม่สามารถทำาให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้	แต่

ต้องสอนใหน้กัเรยีนนำาหลกัปรชัญาสูก่ารคดิและปฏบิตั	ิและเริม่มแีนวทางในการทำางาน	“รูจ้ดุเขา้”	ในการ

จดัการเรยีนรูบ้รูณาการตามหลักปรชัญา	ดว้ยการนำา	“ชุดคำาถามพฒันากระบวนการคดิตามหลักปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”	 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 ในรูปแบบ	Active	 Learning	 ให้นักเรียนเรียนรู้	

จากการลงมือทำา	เพือ่มีโอกาสนำาหลกัปรชัญามาใชร้ะหวา่งการทำากจิกรรม	ครจูะเปน็ผูส้งัเกต	คอยตัง้โจทย	์

สร้างเงื่อนไข	หรือใช้คำาถามกระตุ้นให้นักเรียนได้นำาหลัก	3	ห่วง	๒	เงื่อนไขมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ	และ

สุดท้ายจะใช้กระบวนการให้นักเรียนได้ย้อนคิดทบทวน	(Reflection)	กระบวนการทำางาน	ว่าได้เรียนรู้อะไร	

และทำางานสำาเร็จหรือไม่	 เกิดจากอะไร	 เพื่อสามารถเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจ	 ว่าได้ใช้หลักปรัชญาสร้าง

ความสำาเร็จอย่างไร	ทั้งนี้	ครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี	ครูแกนนำา	และผู้บริหารของบางโรงเรียน	มีบทบาทเป็น

พี่เลี้ยงคอยให้คำาแนะนำาช่วยให้ครูทำางานได้

-	 อย่างไรก็ตาม	 มีครูจำานวนมากไม่สามารถนำา	 “ชุดคำาถาม” ดังกล่าวไปใช้ได้	 เนื่องจาก	

หยบิชดุคำาถามไปใชโ้ดดๆ	โดยไมป่รบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ	์ซึง่แสดงวา่การนำาชดุเครือ่งมอืใดๆ 

ไปให้ครูใช้ จำาเป็นต้องทำาให้ครูเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน หรือไม่เช่นนั้น ควรมีผู้นิเทศติดตาม 

การทำางาน เพราะหลายครั้งพบการลอกเลียนรูปแบบกิจกรรมโดยไม่เข้าใจถึงแก่นสาระของ 

เรื่องนั้นๆ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการขับเคลื่อน เนื่องจากเห็นเป็นกระแสแต่ไม่เกิดผลสำาเร็จจริง

-	 มหาวิทยาลัยที่มาเป็นพ่ีเล้ียงในโครงการส่วนใหญ่มีความเข้าใจในหลักปรัชญาของ	

เศรษฐกจิพอเพยีงตามนยิามตามทฤษฎ	ีแมว้า่บางทา่นจะเคยสอน	หรอืเคยทำาวจิยัเรือ่งนีม้าบา้งแลว้กต็าม	

ทำาให้มีมหาวิทยาลัยบางแห่งไม่สามารถทำางานได้บรรลุวัตถุประสงค์	และบางแห่งถอนตัวจากโครงการ	

	 สำาหรับมหาวิทยาลัยที่ประสบผลสำาเร็จในการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียง 

จะมีคุณสมบัติ ดังนี้
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	 -	 เปิดใจร่วมเรียนรู้ไปกับโรงเรียน	 ทำาตัวเป็นเพื่อน	 (ไม่ทำาตัวเป็นผู้รู้มากกว่าโรงเรียน	 เพราะ	

ในความเป็นจริง	 โรงเรียนมีความรู้จากการปฏิบัติ จึงเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย)  

เป็นผู้ประสานงาน	 เป็นผู้สนับสนุนและอำานวยให้เกิดการเรียนรู้	 เช่น	 สนับสนุนให้ผู้บริหารและครูท่ีมี

ศักยภาพร่วมกันออกแบบพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่	เป็นต้น

	 -	 ลงพื้นที่ทำาความเข้าใจโรงเรียน	ติดตามการทำางานของโรงเรียน	ให้คำาแนะนำา	และช่วยแก้ไข

ปัญหาของโรงเรียนอย่างสม่ำาเสมอ	หรือทำางานในลักษณะเครือข่าย

	 -	 นำาหลักปรัชญามาใช้ในงานของตน	และในชีวิตตน	เพื่อเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน

	 -	 ใช้ความสามารถที่มี	 คือ	ความรู้ด้านวิชาการ	หรือความรู้วิจัย	มาเป็นเครื่องมือเติมเต็มให้

กบัโรงเรยีนตามความตอ้งการเพ่ือโรงเรยีนสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง	(มหาวทิยาลยัตอ้งไม่ทำา

วิจัยเพื่อวิจัย	แต่สอนให้ครูคุ้นชินและทำางานวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง	หรือใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่อง

มือต่อยอดการทำางาน)

	 -	 มคีวามสามารถในการออกแบบกระบวนการเสรมิศกัยภาพโรงเรยีน	โดยใชเ้ครือ่งมอืจดัการ	

ความรู้	และเครื่องมืออื่นๆ	ดังกล่าวมาแล้วอย่างเหมาะสม
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ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ พัฒนาโรงเรียนในเชิงลึก ในลักษณะของการต่อยอด  
และเรียนรู้ร่วมกนัผา่นกระบวนการประเมนิเตรยีมความพรอ้มโรงเรยีน
เครือข่ายเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้

การทำางานขับเคลื่อนโครงการของมูลนิธิผ่านมาหลายปีจนมีความสำาเร็จท่ีชัดเจนข้ึน	 มีผู้บริหาร	

และครูที่มี	 “ใจ”	 และเป็นแบบปฏิบัติที่ดี พร้อมที่จะเป็นผู้ขยายผลจำานวนมากขึ้น	 การดำาเนินโครงการ	

ในช่วงนี้จึงเป็นการต่อยอดการทำางาน	ดังนี้

1.	 สนับสนุนให้ผู้บริหารและครูของศูนย์การเรียนรู้มีบทบาทมากขึ้นในการทำางานร่วมกับ

มหาวิทยาลัย	 เพื่อจัดกระบวนการขยายผลหลักปรัชญา	 และเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย	

เพราะมูลนิธิเช่ือว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเป็นครูขยายผลความรู้ของเราให้กับผู้อื่น	 เพราะผู้สอน	

ได้ใคร่ครวญและลำาดับความรู้จากการปฏิบัติของตนเองให้ชัดเจนก่อนจึงจะไปสอนผู้อ่ืนได้	 ขณะเดียวกัน	

ก็เป็นโอกาสได้เรียนรู้จากคำาถาม	 และสิ่งดีๆ	 ของโรงเรียนที่มาเรียนรู้ด้วย	 และในเชิงของการขับเคลื่อน		

การที่ครูหรือวิทยากรนำาความรู้จากการปฏิบัติของตนเองมาถ่ายทอดจะเป็นความรู้ที่มีพลัง	และเพื่อนครู

สามารถเข้าใจได้ง่าย	

๒.	 การเสริมศักยภาพโรงเรียนในช่วงนี้	 ส่วนใหญ่จะเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนที่ขอให้

โครงการเขา้มาชว่ยใหค้วามเหน็	หรอืโรงเรยีนทีม่คีวามพรอ้มรบัการประเมนิเปน็ศนูย์การเรยีนรู	้โดยมลูนธิิ

จะเชิญผู้บริหารและครูแกนนำาของศูนย์การเรียนรู้	ทั้งในพื้นที่และข้ามภูมิภาค	มหาวิทยาลัยที่เป็นพี่เลี้ยง	

และโรงเรียนเครือข่ายในพ้ืนท่ีท่ีสนใจมาเรียนรู้ร่วมกัน	 โดยใช้กระบวนการประเมินภายในเพ่ือพัฒนาและ	

เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน	 ทั้งนี้มูลนิธิจะถือเป็น

โอกาสในการเสริมศักยภาพและติดตามความ

สำาเรจ็ของโรงเรยีนเครอืขา่ยในพืน้ทีไ่ปพรอ้มๆ 

กันในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ใช้กระบวนการ

ถอดบทเรียนการใช้หลักปรัชญาของผู้บริหาร 

ครู และนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ชวนคิด

วเิคราะห์ถึงจุดเดน่ จุดทีค่วรพัฒนาของโรงเรยีน

เป้าหมาย เพ่ือได้เรียนรู้ร่วมกันไปบนความเป็นจริง 

และนำามาเป็นกรณีศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

เติมเต็มซึ่งกันและกัน เป็นต้น
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3.	 เพ่ือให้ได้เห็นความก้าวหน้าจากผลผลิตของโรงเรียนต่างๆ	 ไปพร้อมๆ	 กับการสร้างเครือข่าย

เยาวชนพอเพียง	 มูลนิธิจึงได้จัดทำา	 “ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง”	 ขึ้น	 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้	

ความเข้าใจในหลักปรัชญาชัดเจนขึ้นและได้ฝึกการนำาหลักปรัชญามาใช้สร้างความสำาเร็จในการทำางาน	

อย่างเป็นขั้นเป็นตอน	ผ่านการการทำาโครงการจิตอาสาในชุมชน	โดยนักเรียนจะเป็นผู้คิดโครงการจาก

ความสามารถ และจากข้อมูลปัญหาที่แท้จริงของชุมชนหรือโจทย์พื้นที่ของตนเอง	 ขณะเดียวกัน	

โครงการมีกระบวนการเสริมศักยภาพครูท่ีเข้าร่วม ให้ได้สังเกตพฤติกรรมนักเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้

วิธีการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ท่ีครูมีบทบาทเป็นผู้ต้ังคำาถามกระตุ้น ชวนคิด ให้นักเรียน

ได้ฝึกกระบวนการคิดและทำาโครงการภายใต้หลักปรัชญา (ดูรายละเอียดใน	https://www.scbfounda-

tion.com/activity_detail.php?project_id=๕๗3&content_id=๕4๙๘)
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ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ถอดบทเรียนประสบการณ์การทำางานและขยายผล
การใช้หลักปรัชญาแก่ผู้สนใจ

มลูนธิิสยามกมัมาจลไดด้ำาเนนิการถอดบทเรยีนผูป้ระสานงานโครงการ	ศนูยก์ารเรยีนรูท้ัง้	43	แห่ง

ภายใต้เครือข่ายของมูลนิธิ	 ตลอดจนกระบวนการขับเคลื่อนงานของผู้ดำาเนินโครงการ	 เพื่อให้ได้ข้อมูล	

ทีเ่ป็นประโยชนแ์กผู่ส้นใจได้ศึกษาค้นควา้ความสำาเรจ็ในการประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ในภาคการศึกษา	 เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสยามกัมมาจล	 ขณะเดียวกัน	 ก็ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับ

หน่วยงานต่างๆ	ที่สนใจ

ระดับความสำาเร็จในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันไป		

ขึ้นกับระดับความเข้าใจ	 การเปิดใจที่จะนำาเครื่องมือต่างๆ	 และนำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำางานของ	

ผู้บริหารและครูแกนนำาขับเคลื่อน	 รวมถึงระยะเวลาและประสบการณ์ขับเคลื่อนของบุคลากรในโรงเรียน	

ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนมีความเข้าใจแล้วว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 คือ	 หลักคิดและหลักปฏิบัติ	

อย่างไรก็ตาม	 แต่ละโรงเรียนมีต้นทุน	 บริบท	 และระดับการพัฒนาท่ีแตกต่างกัน	 การเสริมศักยภาพ	

จึงต้องมีความแตกต่างกันตามความต้องการที่แท้จริง

1.	 โรงเรียนท่ีมีผู้บริหาร	 และครู	 เข้าใจหลักปรัชญาในระดับนิยาม	 และเข้าใจว่าการนำา	

หลกัปรชัญามาใชใ้นการจดัการฐานการเรยีนรูต้า่งๆ	เชน่	ฐานการเกษตร	ฐานการงานอาชพี	ฐานโครงการ

คัดแยกขยะ	หรือใช้ในข้ันการเตรียมการสอนของครู	 เป็นการบูรณาการหลักปรัชญาสู่การเรียนการสอนแล้ว	

และหลายโรงเรยีนได้ใหน้กัเรยีนถอดบทเรยีนจากการทำางานในฐานกจิกรรมดงักลา่ว	เพือ่สรา้งความเขา้ใจ

หรือเช่ือมโยงว่ามีหลักปรัชญาอยู่ในกิจกรรมต่างๆ	 แล้ว	 แต่โรงเรียนยังไม่สามารถพัฒนาอุปนิสัย  

“พอเพียง” ให้กับนักเรียนได้ ทั้งนี้	อาจเป็นเพราะ

	 -	 ครูยังไม่เข้าใจหลักปรัชญาได้อย่างชัดเจน	 หรือไม่เข้าใจวิธีการออกแบบการเรียนรู้	

เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย	การจัดการเรียนรู้จึงอยู่ที่การลอกเลียนรูปแบบกิจกรรม จึงต้องเริ่มตั้งแต่ให้ครู

เข้าใจแก่นสาระของหลักปรัชญาให้ชัด	เข้าใจว่าจะนำามาใช้ได้อย่างไร	

	 -	 ครูยังติดวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบอกสอน		

หรือครูใจร้อน	 ไม่ได้สังเกตในรายละเอียดของนักเรียน	

แต่ละคน	 และให้ความสำาคัญกับเนื้อหาความรู้มากกว่า

กระบวนการ	หรือยังมีปัญหาในเร่ืองการต้ังคำาถามกระตุ้นคิด	

จึงควรได้รับการเสริมศักยภาพเรื่องการเป็นโคช และ 

การใช้กระบวนการจัดการความรู้จะช่วยให้ครูได้เคร่ืองมือ

และมีความมั่นใจในการทำางานมากขึ้น
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	 ๒.	โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยมีกระบวนการท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาอยู่แล้วโดยเฉพาะใน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	หรือโรงเรียนที่ทำาโครงการต่างๆ	ประสบความสำาเร็จ	เช่น	โครงการ

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	โรงเรียนสีเขียว	เป็นต้น	แต่ครูยังไม่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำางานได้

วา่มหีลักปรชัญาอยูต่รงไหนเนือ่งจากยงัไมเ่ขา้ใจชดัเจน จึงต้องชวนครถูอดบทเรยีนเพือ่ความเข้าใจ

ที่ชัดเจนก็จะพัฒนาได้เร็วเพราะมีพื้นฐานอยู่ในกระบวนการทำางานอยู่แล้ว

	 3.	โรงเรียนที่เข้าใจแล้ว มีความก้าวหน้า ครูออกแบบและจัดการเรียนให้นักเรียนลงมือ

ทำางาน มีการถอดบทเรียนการทำางาน จนกระทั่งนักเรียนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว	และ

ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้ว	 หลายศูนย์การเรียนรู้มีพัฒนาการก้าวหน้าไปเรื่อยๆ	 การเสริม

ศักยภาพด้วยการสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงออกแบบกระบวนการพัฒนาโรงเรียนอื่นจะทำาให้มี	

ความก้าวหน้าและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น	อย่างไรก็ตามยังคงต้องกระตุ้นให้แกนนำาดังกล่าวหันกลับมามอง	

ภาพรวมและขับเคลื่อนขยายผลในโรงเรียนด้วย	 เพราะในโรงเรียนเองก็มีการโยกย้ายของครู	 และ	

มีความรู้ใหม่ๆ	ที่ครูในโรงเรียนต้องเรียนรู้และพัฒนาตนให้ทันกับพลวัตรใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นเช่นกัน

การขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้ผลต้องเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติ		

ผู้บริหารนำาหลักปรัชญามาใช้เป็นในการบริหารจัดการเพ่ือเป็นแบบอย่าง	 และสร้างเง่ือนไขให้ครูนำามาใช้	

ในการจดัทำาโครงการตา่งๆ	ครนูำามาใชใ้นขัน้เตรยีมการเรยีนการสอน	และออกแบบการเรยีนรูส้รา้งเงือ่นไข	

ให้นักเรียนได้นำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	 ที่ต้องลงมือทำางานในลักษณะ		

Active	 Learning	 และนำาคำาถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับนักเรียน	

ในทกุขัน้ตอนของการทำางาน	และเชือ่มให้นกัเรยีนเห็นว่าในความสำาเรจ็มหีลกัปรชัญาอยูต่รงไหนจะทำาให้

นักเรียนเห็นคุณค่าของหลักปรัชญา	 ซึ่งครูควรกระตุ้นให้นักเรียนนำามาใช้	 และชวนถอดบทเรียน	

อย่างต่อเน่ือง	 จนเป็นวิถีชีวิต	 จึงจะถือได้ว่าเป็นความสำาเร็จท่ียั่งยืนในตัวนักเรียน	 ซึ่งหมายความว่า 

ต้องทำาในทุกวิชา อย่างต่อเนื่อง และใช้เวลา

- ผู้บรหิาร ครแูกนนำา และนกัเรยีนแกนนำาของศนูยก์ารเรยีนรู ้สว่นใหญ่จะมคีวามภาคภมูใิจ  

มีศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น	 เป็นวิทยากรขับเคลื่อน	

ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	รักการเรียนรู้	และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

-	 ความเส่ียงที่ทำาให้ศูนย์การเรียนรู้ไม่ยั่งยืน	 คือ	 การโยกย้ายของผู้บริหารและครูแกนนำา		

โดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนยังอยู่ในช่วงพัฒนาและยังไม่เข้มแข็ง	วิธีที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนมีความต่อเนื่อง

และยั่งยืน	คือ การวางโครงสร้าง และกลไกในการขับเคลื่อนในโรงเรียนโดยให้บุคลากรทุกระดับ  

โดยเฉพาะครูในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม	อาทิ	มีการตั้งแกนนำาขับเคลื่อนมีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้	

นิเทศติดตาม	 ช่วยเหลือสร้างความเข้าใจให้ครู	 กระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำางานของครูอื่นๆ		
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การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนำาหลักปรัชญาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สม่ำาเสมอ	 ท่ีน่าสังเกต

คือครูแกนนำาเหล่านี้จะมีศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 นำามาใช้ในการทำางานให้	

ประสบความสำาเร็จ	เป็นที่ยอมรับจากภายนอกหรือหน่วยงานต้นสังกัด	เมื่อมีผู้บริหารใหม่มา	แม้ช่วงแรก	

ยังไม่เข้าใจ	หากเห็นความสำาเร็จ	และการยอมรับจากโรงเรียนอื่นๆ	และจากหน่วยงานต้นสังกัดจะทำาให	้

ผู้บริหารเริ่มหันมาสนับสนุน	หรืออย่างน้อยไม่ขัด

- การดึงกรรมการสถานศึกษามาร่วมรับรู้ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยสร้าง 

ความยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหนึ่ง	 โดยเฉพาะในโรงเรียนที่กรรมการ	

สถานศึกษามีบทบาทในเชิงกำาหนดนโยบาย

- ปัจจุบันบุคลากรจากศูนย์การเรียนรู้และโรงเรียนเครือข่าย ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ และ 

มีความสามารถในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอยู่เป็นจำานวนมาก	

มีศรัทธา	 และมีความพร้อมที่จะช่วยกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนหลักปรัชญาสู่โรงเรียนอื่นๆ	 ได้เป็น

อย่างดี	 อย่างไรก็ตาม	 ในการใช้ประโยชน์ของบุคลากรดังกล่าว	 ควรต้องคำานึงถึงบทบาทหน้าที่ 

ความรบัผิดชอบหลักของผูบ้รหิารและครดูงักลา่ว	เนือ่งจากครหูลายทา่นถกูดงึออกจากหอ้งเรยีนทำาให้

สง่ผลกระทบตอ่การจดัการเรยีนการสอนปกต	ิรวมทัง้พฒันากระบวนการคดิและการนำาหลักปรชัญามาใช้

ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	ที่ต้องได้รับการฝึกฝนซ้ำาๆ	 ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้บริหารและครูดังกล่าวได้มี

ข้อเสนอแนะดังนี้

	 -	 ขอครูท่านอื่น	หรือครูผู้ช่วยมาช่วยจัดการชั้นเรียน

	 -	 ตกลงกับผู้บริหารแลกคาบสอน	หรือจัดกิจกรรมในวันหยุด

	 -	 ขอตัวผู้บริหารและครูมาช่วยงานเต็มเวลาและจัดอัตราทดแทน

	 -	 เชิญผู้บริหารและครูแกนนำาที่เกษียณแล้วมาอยู่ในทีมงานขับเคลื่อน
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ผลจากการดำาเนินโครงการ

เชิงปริมาณ
๑. มโีรงเรยีนสมัครเขา้รว่มโครงการกว่า ๖๐๐ แหง่จากทัว่ประเทศ	ในจำานวนนีม้โีรงเรยีนทีผ่่าน	

การคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิจำานวน	1๖๐	แห่ง	จากทั่วประเทศ	(เกณฑ์ในการคัดเลือก	

คือ	ต้องเป็นสถานศึกษาพอเพียง	หรือโรงเรียนเครือข่ายเดิมท่ีนำาหลักปรัชญามาใช้อยู่บ้างแล้ว	และสมัครใจ

เขา้รว่มโครงการ	พรอ้มทีจ่ะเปน็ผูเ้รยีนรูแ้ละขับเคล่ือนหลักปรชัญาสู่โรงเรยีนอืน่ๆ)	หลากหลายบริบท	ต้ังแต่

ขนาดเล็กในชนบทมีนักเรียนไม่ถึง	 1๐๐	คน	 โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองนักเรียนกว่า	๖,๐๐๐	คน	 โรงเรียน	

ในสังกัดรัฐบาล	สังกัดเอกชน	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ฯลฯ

๒. โรงเรียนพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 

ทั่วประเทศจำานวน	43	แห่ง	ณ	วันที่	1๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	(รายชื่อและรายละเอียดในภาคผนวก	๖	

หน้า	13๐)	

	 -	 ผู้อำานวยการศูนย์การเรียนรู้	มีจำานวนรวม	๗๖	คน	(รายชื่อและรายละเอียดในภาคผนวก	๘		

	 	 หน้า	1๘๒)	มีผู้อำานวยการที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี	๒๘	คน	รองและผู้ช่วยที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี		

	 	 4	คน

	 -	 ครูในศูนย์การเรียนรู้จำานวนรวมประมาณ	3,๕๐๐	คน	เป็นครูแกนนำาประมาณ	3๙๐	คน

	 -	 นักเรียนในศูนย์การเรียนรู้จำานวนรวมกว่า	๕๐,๐๐๐	คน	เป็นนักเรียนแกนนำาประมาณ	4,๐๐๐	คน

	 ศูนย์การเรียนรูดั้งกลา่วมีบรบิทท่ีแตกตา่งกนัทำาให้มแีบบอยา่งของโรงเรยีนทีห่ลากหลาย	เช่น

	 ๒.1	 โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ในบริบทที่แตกต่างกัน

	 ๒.๒	 โรงเรียนท่ีสามารถสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชน	และดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

	 ๒.3	 โรงเรียนที่มีโครงสร้างและกลไกในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา	ทำาให้เกิดประสิทธิภาพ	

ในการขยายผลสู่เพื่อนครู	หรือเกิดความต่อเนื่องในการทำางาน	

	 ๒.4	 โมเดลที่ศูนย์การเรียนรู้ใช้ในการขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย
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๒.๑ แบบอย่างของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ในบริบทที่แตกต่างกัน

โรงเรียนในเมืองใหญ่ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ	 นักเรียน	

ส่วนใหญ่มีฐานะดี	 มีศักยภาพสูง	 โรงเรียนจึงเน้นการปลูกฝังภาวะผู้นำา	 โดยเน้นเสริมสร้างอุปนิสัย	

(Character	Building)	 ให้นักเรียนรู้เท่าทันอารมณ์	 รู้เท่าทันสถานการณ์	มีวินัย	 และเห็นคุณค่าของ

สิ่งของ	 เห็นคุณค่าของผู้อื่น	 ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคำาตอบ	 โรงเรียนจึงนำา	

หลักปรัชญามาใช้พัฒนากระบวนการคิด	 การทำางานของนักเรียน	 ผ่านการเรียนรู้แบบ	 Active	 	

Learning	เช่น	ใช้กระบวนการทำาโครงงาน	และกิจกรรมฐานการเรียนรู้	ตัวอย่างเช่น

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	 แบบอย่างของโรงเรียนท่ีใช้หลักปรัชญาเป็นเครื่องมือ	

พัฒนากระบวนการคิดและคุณลักษณะนิสัยให้นักเรียน	 โดยโรงเรียนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักปรัชญาเพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดข้ันสูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

มาอย่างต่อเนื่อง	เช่น	SMART	Model	ต่อมา	พัฒนาเป็นการนำาเสนองานตามหลักปรัชญา	(SE	Model)	

จากกระบวนการตา่งๆ	ของโรงเรยีนสง่ผลให้นกัเรยีนมกีารตดัสินใจดีขึน้	มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์

ดีขึ้น	และสามารถทำางานได้ประสบความสำาเร็จมากขึ้น	

โรงเรยีนดาราวทิยาลัย ขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาตอ่ยอดจากเครือ่งมอื	Dara	TBM	(การจดักจิกรรม

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการทำางานตามธรรมชาติของสมอง)	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรู้	

และเป็นแบบอย่างของโรงเรียนท่ีให้นักเรียนฝึกนำากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ควบคู่กับ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีนักเรียนแกนนำาเป็นผู้ออกแบบ

กระบวนการจัดค่ายเศรษฐกิจพอเพียงให้กับรุ่นน้อง	 หรือขยายผลสู่โรงเรียนอื่น	 นักเรียนสะท้อนว่าทำาให้

สามารถคิดเป็นระบบ	ทำางานผิดพลาดน้อยลง	ประสบผลสำาเร็จมากขึ้น	และสามารถทำางานร่วมกับผู้อื่น	

ได้อย่างมีความสุข

โรงเรียนโยธินบูรณะ ครูปริศนา	 ตันติเจริญ	 ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน		

เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนได้นำาหลักปรัชญามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	ผ่านกระบวนการทำางาน	4	ข้ันตอน	

คือ	“รู้” “คิด” (ตัดสินใจ)	 เลือก”	และ	“(ลงมือ)	ทำา”	 โดยในแต่ละขั้นตอนจะสอดแทรกหลักปรัชญา		

ในปัจจุบัน	 ครูของโรงเรียนได้นำากระบวนการนี้มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	 อย่างเหมาะสม	

ทั้งในการเรียนการสอนปกติ	การทำาโครงงาน	และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ	

ครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนคิด	ทั้งก่อนการทำางาน	ระหว่างทำาและหลังการทำางาน	เพื่อให้นักเรียน

ได้สังเกต	 ได้ทบทวน	 ปรับปรุง	 และพัฒนาการทำางานของตน	 โดยเฉพาะช่วงหลังกิจกรรมจะต้อง 

มีการถอดบทเรียนเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ แล้วสื่อสารในรูปแบบของชิ้นงานต่างๆ เช่น สมุดบันทึก



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
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โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๘๑

การทำางานกลุ่ม เขียนเร่ืองเล่า หรือแผนผังความคิดเพ่ือให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการคิด การตัดสินใจ

ไดช้ดัเจนขึน้ และไดฝึ้กการส่ือสารตามหลกัสตูรมาตรฐานสากลควบคูไ่ปดว้ย ผลท่ีเกดิขึน้	คอื	นกัเรยีน

สะท้อนว่ารู้จักตัวเองมากข้ึน	มีหลักในการนำามาคิดพิจารณาก่อนตัดสินใจกระทำาเร่ืองต่างๆ	เช่น	การคบเพ่ือน	

การเลือกคณะเรียนต่อ	การใช้จ่ายเงิน	เป็นต้น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี แบบอย่างของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค		

ทีข่บัเคลือ่นหลกัปรชัญา	โดยมีเปา้หมายพฒันาให้นกัเรียนคดิได	้คดิด	ีคดิเปน็	และคดิแบบจติวทิยาศาสตร	์

ซึ่ง	ผอ.กัญพิมา	เชื่อมชิต	เป็นผู้นำาสำาคัญในการวางเงื่อนไขให้ครูและนักเรียนนำาหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข 

มาใช้วิเคราะห์การทำางานในทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การวางแผน	 การทำางานและการแก้ปัญหา	 ผลที่เกิดขึ้น	

คือ	นักเรียนได้นำาหลักคิดดังกล่าวมาใช้ในทุกๆ เรื่อง	 เช่น	 ใช้วางแผนและทำาโครงงานวิทยาศาสตร์	

ที่นำาไปสู่การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	ใช้ในการแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์	รวมทั้ง

นักเรียนที่จบไปแล้วยังมีหลักคิดติดตัว	นำาไปใช้ในชีวิตและงาน	เช่น	การเรียนในมหาวิทยาลัย	การบริหาร

บุคลากรของธุรกิจส่วนตัวที่รับช่วงต่อจากครอบครัว	

โรงเรียนในชุมชนเมือง	 ส่วนใหญ่มีเป้าหมายจัดการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัย	 และ	

แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน	 เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่แตกแยก	 ครูในโรงเรียน

มัธยมศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนำาหลักปรัชญามาใช้ในกระบวนการ	

โครงงานท้องถิ่น	ในขณะที่โรงเรียนประถมส่วนใหญ่มักปลูกฝังอุปนิสัย “พอเพียง”	ผ่านการทำางาน

ในฐานการเรียนรู้	 ซึ่งอาจเป็นทั้งการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ	 และ/หรือในกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	ตัวอย่างเช่น
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โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โรงเรียนในเมือง	ตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานที่สำาคัญของจังหวัดสุรินทร์	

ผู้บริหารจึงเน้นการปลูกฝังจิตสำานึกของการอนุรักษ์	ได้จัดให้มโีครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการ	ที่จัดขึ้น

ปีละครัง้	โดยครรูว่มกนัจัดกจิกรรมการเรยีนรูบ้รูณาการ	๘	กลุม่สาระการเรยีนรู	้ในหัวขอ้เกีย่วกบัประเพณี

วัฒนธรรม	 เพื่อให้นักเรียนทั้งโรงเรียนสลับกันมาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย	 โดยมีกติกาว่าครูต้อง

ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาวิชาการ	 ได้คิด	 ได้ลงมือทำา	 โดยเน้นการทำางานให้สอดคล้องกับหลัก

ปรชัญาทัง้วธีิคดิ วธีิจดัการ และอีกเรือ่งเดน่ของโรงเรยีนคอื	โครงงานภมูปิญัญาทอ้งถิน่กบัการดำาเนนิ

ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีกระบวนการจัดการเรียนรู้	๖	 ข้ันตอน	 เร่ิมคิดสะกิดด้วยคำาถาม	 ข้ันเรียนรู้	

ดู-ทำา	นำาคิด	พิชิต	ปัญหา	ปัญญาเกิด โดยในแต่ละขั้นตอนครูจะมีใบงานหรือตั้งคำาถามให้นักเรียนนำาหลัก

ปรชัญามาใช้ ผลทีเ่กดิขึน้	คือ	นกัเรยีนเกดิความภมูใิจในศลิปวฒันธรรมท้องถิน่	นกัเรยีนไดน้ำากระบวนการ

ที่เรียนรู้จากโรงเรียนไปใช้ต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือในชีวิตประจำาวัน 

โรงเรยีนกัลยาณวตัร เปน็โรงเรยีนแรกๆ	ทีข่บัเคลือ่นหลกัปรชัญาลงสูน่กัเรยีน	ผา่นกระบวนการ

ทำาโครงงานบูรณาการสหวิทยาการ	 จึงเป็นผู้ท่ีจุดประกายให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายหลายโรงเรียนนำากลับไป

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาด้วยการทำาโครงงาน	ท้ังน้ี	ครูท่ีปรึกษาโครงงานจะเปน็

ผู้ให้โจทย์	 หรือสถานการณ์ปัญหากว้างๆ	 กับนักเรียน	 เพื่อให้นักเรียนช่วยกันคิดและพัฒนาโครงงานขึ้น

โดยใช้หลกัปรชัญาเปน็ฐานในการคิด	ระหวา่งทำาโครงงาน	ครจูะสรา้งเงือ่นไขและตัง้คำาถาม	เพือ่ให้นกัเรยีน

นำาหลักปรัชญามาใช้	และโรงเรียนจะจัดนิทรรศการประจำาปี	 เป็นเวทีให้นักเรียนนำาเสนอโครงงานเพ่ือเรียนรู้

ร่วมกัน	 และครูประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิชาการและการใช้หลักปรัชญาของนักเรียน	 ผลท่ีเกิดขึ้น	 คือ	

นักเรียนทำางานเป็นระบบมากข้ึน สามารถทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีข้ึน ยอมรับและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

มากขึ้น	 เช่น	 ในการแบ่งกลุ่มการทำางาน	นักเรียนที่เคยจับกลุ่มเฉพาะคนที่เก่งด้วยกัน	 เริ่มให้การยอมรับ

และช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนในกลุ่ม

โรงเรยีนเทศบาลวดัปา่เรไร	โรงเรยีนขยายโอกาส	สงักดัเทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็	นำาหลกัปรชัญา

มาต่อยอดและพัฒนาควบคู่ไปกับโครงการวิถีพุทธ	ที่มีเป้าหมายให้นักเรียน	“กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” ผ่าน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ	 รู้จักบริหารจัดการตัวเอง	 ในฐาน	

การเรียนรู้ต่างๆ	ท่ีครูสอดแทรกหลักปรัชญา	ด้วยการใช้คำาถามกระตุ้นคิด	สร้างสถานการณ์ให้นักเรียนได้คิด	

ได้แก้ปัญหา	 เช่น	 การทำางานในร้านค้าสวัสดิการพอเพียง	 หรือกิจกรรม	 “ผู้เรียนดีวิถีพอเพียง”		

ทีค่รผูลดักันจดักจิกรรมสอดแทรกคุณธรรมและหลกัปรชัญา	ให้นกัเรยีนไดเ้ขา้ใจ	หรอืไดซ้มึซบัหลกัปรชัญา	

ผ่านการเลน่เกม	ฟงันทิาน	รอ้งเพลงเกีย่วกบัเศรษฐกจิพอเพยีง	เปน็ตน้	ผลทีเ่กดิขึน้	คอื	นกัเรยีนสามารถ

จัดการกับความอยากของตน ความก้าวร้าวลดลง มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีความเป็นผู้นำา

มากขึ้น
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๘๓

โรงเรียนกึ่งเมืองกึ่งชนบท	 ได้แก่	 โรงเรียนโพนทองวิทยายน	 โรงเรียนสำาโรงทาบวิทยาคม	

โรงเรียนห้วยยอด	 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพท่ี	 ๒๐๖	 นักเรียนมีฐานปานกลางถึงยากจน	

นกัเรยีนมีปัญหาด้านพฤติกรรม	โรงเรียนจึงใชห้ลักปรัชญามาแกไ้ขปญัหาพฤตกิรรม	โรงเรยีนห้วยยอด

และโรงเรียนรัษฎาใช้หลักปรัชญาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา	 การจัดกิจกรรมในโรงเรียน

มธัยมศกึษาสว่นใหญใ่หน้กัเรยีนทำาโครงงาน	ลงพืน้ทีศ่กึษาเรยีนรูก้บัชมุชน	ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัวถิชีวีติ	

วัฒนธรรมและอาชีพในชุมชน	และเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ในโรงเรียน	ท่ีส่วนใหญ่เป็นฐานการเรียนรู้

ด้านการเกษตร	ด้านฝึกอาชีพ	และธนาคารโรงเรียน	ตัวอย่างเช่น

โรงเรียนห้วยยอดและโรงเรียนรัษฎา เป็นแบบอย่างของโรงเรียนมัธยมท่ีใช้โครงงานจิตอาสา

บนพื้นฐานของหลักปรัชญา	 ให้นักเรียนฝึกนำาหลักคิดพอเพียงไปใช้สร้างความสำาเร็จในการทำางาน		

โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนคิดเป็น	 ทำาเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้	 สร้างสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างนักเรียน	ครู	ผู้ปกครอง	และชุมชน	เพื่อให้นักเรียนเกิดสำานึกรักท้องถิ่น	โดยครูนำากระบวนการทำา

โครงงาน	 ๕	 ขั้นตอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากลมาปรับเป็นการให้โจทย์ที่ง่ายขึ้น	 และมีหลักปรัชญา	

สอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การเลือกโจทย์โครงงาน	 การไปเรียนรู้กับชุมชน	 และสรุปองค์ความรู้	
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ด้วยตัวเอง	และการส่ือสารถ่ายทอดความรู้สู่เพ่ือน	สู่รุ่นพ่ี	รุ่นน้อง	และสู่ชุมชน	ผลท่ีเกิดข้ึน	คือ	นักเรียนคิด

อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมถึงการเรียน ทำาให้มีผลการเรียนดีข้ึน	ใจเย็นลง	

มคีวามรอบคอบ	มคีวามมัน่ใจ	กลา้พดู	กลา้แสดงออก	รบัฟงัผูอ้ืน่	เขา้ใจผูอ้ืน่	สามารถปรบัตวัเขา้กบัเพือ่น

และกบัคนรอบขา้งได้ดขีึน้	นกัเรยีนมคีวามภาคภมูใิจในชมุชนของตน	มจีติอาสา	เขา้รว่มกจิกรรมในชมุชน

อย่างสม่ำาเสมอ

โรงเรียนรัษฎา	 ได้พัฒนาหลักสูตร “รัษฎาศึกษา” ขึ้น	 เพื่อปลูกฝังความเป็นนักเรียนรัษฎา	

ต้ังแต่เริ่มเข้าโรงเรียนชั้น	 ม.	 1	 เพ่ือให้นักเรียน	 (1)	 รู้จักตัวเอง	 (๒)	 รู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	

พอเพียง	 คือ	 ได้เข้าใจ	 ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากการนำาหลักปรัชญามาใช้	 และการไม่ได้นำา	

หลักปรัชญามาใช้ในกระบวนการทำางาน	 เริ่มด้วยการเรียนรู้จากกิจกรรม	 Play	 &	 Learn	 เมื่อเข้าใจแล้ว	

สรา้งเงือ่นไขให้นกัเรยีนต้องนำามาใช้ในทกุขัน้ตอนของการเรยีนรู	้และครจูะถอดบทเรยีนหลังการทำากิจกรรม	

ทุกครั้ง	 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจชัดขึ้น	 เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของหลักปรัชญาและสามารถนำาไปใช	้

ในการสร้างความสำาเร็จอื่นๆ	ได้	(3)	รู้จักโรงเรียนและทำาประโยชน์ให้โรงเรียนและสังคม	

นอกจากนี้	 เมื่อนักเรียนมีปัญหาเชิงพฤติกรรม	 ผอ.สาคร	 ยังใช้วิธีตั้งคำาถามให้นักเรียน	

สะท้อนคิดว่า	นักเรียนคิดอย่างไรถึงทำาเรื่องนี้	ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเป็นอย่างไร	ผลกระทบกับ

ผู้อื่นเป็นอย่างไร	 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลเสียจากการกระทำาของตัวเอง	 และใช้โครงงานจิตอาสา	

ในการพัฒนาครูและนักเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนห้วยยอด	 ผลท่ีเกิดขึ้น	 คือ	 ปัญหาพฤติกรรม 

ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง นักเรียนโดยรวมมีผลการเรียนดีขึ้น มีโอกาสผ่านการคัดเลือก	

เข้าแข่งขันงานวิชาการระดับประเทศมากขึ้น

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพท่ี ๒๐๖ โรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางท่ีจัดการเรียนรู้

เพื่อตอบโจทย์ของชุมชน คือ	ให้โรงเรียนและชุมชนได้พัฒนาไปพร้อมๆ	กัน	อาทิ	การจัดทำาหลักสูตร 

บรูณาการสหวทิยาการ “ขา้วเพือ่ชวีติ”	ทีใ่หน้กัเรยีนไดท้ำากจิกรรมการปลกูขา้วซึง่เปน็พชืเศรษฐกจิสำาคญั

ของทอ้งถิน่และเปน็อาชพีหลกัของชมุชน	ให้นกัเรยีนไดเ้รยีนรูร้ะบบนเิวศ	เรยีนรูว้ธิกีารทำานาเกษตรอนิทรย์ี

ให้เกิดผลผลิตที่ดี	 เพื่อนำาไปพัฒนาวิธีการทำานาของชุมชน	 และให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อที่จะได้เข้าใจใน	

วิถีชีวิต	 ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเกี่ยวกับเรื่องข้าว	 โดยชุมชน	 ผู้ปกครอง	 ครู	 และนักเรียน		

มาทำากิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งปี	

นอกจากนี้	 ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังเปิดโอกาสให้ชุมชน	 ผู้ปกครอง	 ครู	 และนักเรียนได้มี

โอกาสออกแบบกิจกรรมร่วมกัน	 คือ	ค่ายลูกเสือพอเพียงร้อยเรียงสู่อาเซียน	 ที่ออกแบบให้นักเรียน	

รู้จักการวางแผนเตรียมการปลูกผักไว้ใช้ทำาอาหารรับประทานร่วมกันในกิจกรรมค่าย	 และเชิญผู้ปกครอง	

มาร่วมกิจกรรมในวันปิดค่าย	เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ร่วมกัน
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โรงเรียนในชนบท	 ได้แก่	 โรงเรียนแม่พริกวิทยา	 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร	 โรงเรียน	

บ้านหนองไผ่	เป็นชุมชนสังคมเกษตรกรรม	นักเรียนมีฐานะค่อนข้างยากจน	มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง

เนื่องจากครอบครัวแตกแยก	ผู้ปกครองไปหางานทำาต่างถิ่น	วิธีการปลูกฝังนักเรียนจะคล้ายคลึงกัน	

คือ	ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะชีวิต	ทักษะอาชีพ	ได้เรียนรู้ผ่านการทำากิจกรรมที่เป็นอาชีพในท้องถิ่น	

ตัวอย่างเช่น

โรงเรยีนโคกเพชรวทิยาคาร โรงเรยีนขยายโอกาสขนาดเลก็ในชนบท	ชมุชนมอีาชพีเกษตรกรรม	

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยากจน	ต้องออกไปรับจ้างทำางานต่างถิ่น	นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาภาคบังคับ

แล้วไม่ได้เรียนต่อ จึงเน้นจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ	ให้นักเรียนซึมซับและ

เรียนรู้จากการทำางานในฐานการเรียนรู้ด้านเกษตร	 ท่ีโรงเรียนออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกัน	 และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า	 ขณะเดียวกันได้ดึงหน่วยงานจากภายนอกและภูมิปัญญามาช่วยให้

ความรู้	ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าท้องถิ่น	เช่น	การขายพันธุ์มะนาวแทนขายผลมะนาว	การแปรรูป	รวม

ถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ในชุมชน	เป็นต้น

โรงเรียนชายขอบและโรงเรียนการศึกษาพิเศษประเภทศึกษาสงเคราะห	์ ได้แก่	 โรงเรียน	

บ้านร้านตัดผม	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	 33	 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	 ๕๕	 โรงเรียน	

ราชประชานุเคราะห์	 1๐	 เน้นจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนพ่ึงตัวเองได้	 มีทักษะอาชีพ	 เน้นการเรียนรู้	

ในฐานกจิกรรมเกษตร	และฐานกจิกรรมดา้นอาชพี	ทีใ่หน้กัเรยีนเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ	ไปพรอ้มๆ		

กับครูตั้งคำาถามกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้	และนำาหลักปรัชญามาใช้	ตัวอย่างเช่น

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม โรงเรียนขยายโอกาส	ขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนประเทศพม่า	นักเรียน

มาจากหลากหลายวฒันธรรม	สว่นใหญไ่มม่สีญัชาต	ิผูป้กครองมฐีานะยากจน	อาชพีหลกั	คอื	เกษตรกรรม

และรับจ้าง	ถูกกระทบด้วยกระแสวัตถุนิยม	ทำาให้มีปัญหาต่างๆ	ตามมาในชุมชน	จึงจัดการศึกษามุ่งเน้น

ให้นักเรียนได้ เรียนรู้จากการทำางานท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริง	 โดยใช้หลักปรัชญาเป็นพ้ืนฐาน	

ในการพฒันากระบวนการคิด	เพือ่ใหน้กัเรยีนเปน็คนดี	รูค้ดิ	และสามารถพึง่ตนเองได	้ดว้ยการนำาชดุคำาถาม

พัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกระดับ		

เริ่มจาก	 ผอ.พีระพล ภักดีเสนา ในบทบาทของผู้บริหารที่ทำาหน้าที่โคชครู ตั้งคำาถามครู สังเกต 

การสอนของครูในห้องเรียน และให้คำาแนะนำา (feedback) และให้ครูโคชนักเรียนอีกทอดหนึ่ง		

ผลที่เกิดขึ้น	 คือ	 ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอน	 จากการบอกสอนตามตำารา	 เป็นการตั้งคำาถามชวนคิด		

เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น	 แสดงเหตุผลของตนเองมากขึ้น	 ทำาให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วม	
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ในการเรียนรู้	กล้าแสดงออก	นักเรียนและครูได้เรียนรู้อย่างมี

ความสุขข้ึน	เข้าใจกัน	และมีสัมพันธภาพท่ีดีข้ึน	(รายละเอียดใน	

https://www.scbfoundation.com/discussion.php?project	

_id=๒๙๒#discussion/๒๙3/๙1๕4)

โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์๑๐	โรงเรยีนประถม

ขนาดเล็ก	 ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบ	 มีทหาร

คอยอารักขาตลอดเวลา	สภาพบรรยากาศเช่นนี้ทำาให้คนรู้สึก

ไม่ปลอดภัยและเป็นสภาพที่ยากต่อการเรียนรู้	 ผู้ปกครอง

ยากจน	รายไดต้่ำา	นกัเรยีนบางคนกำาพรา้	เปา้หมายศกึษาของ

โรงเรียนจึงเน้นเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี	มีอาชีพ	และสามารถ

ดูแลตัวเองได้	 โดยน้อมนำาหลักปรัชญามาใช้ในชีวิต	 โรงเรียน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนทักษะอาชีพของนักเรียน		

โดยใหผู้ป้กครองเขา้มามสีว่นรว่ม	ไดแ้ก	่“ตลาดนดัเศรษฐกจิ

พอเพียงด้วยโครงงานโรงเรียนสู่ชุมชน”	 เพื่อให้นักเรียนรู้

ศักยภาพ	รู้ความถนัดของตนเอง	ได้ฝึกทักษะด้านอาชีพ	โดยนำา

หลกัปรชัญามาใชใ้นการวางแผนทำางาน	และแกปั้ญหารว่มกบั

เพือ่น	โดยมคีรคูอยดแูล	นอกจากนี	้ยงัมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ย

จุนเจือครอบครัวที่มีรายได้ต่ำาอีกด้วย

๒.๒ แบบอย่างของโรงเรียนท่ีผู้บริหารและครู

สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และดึงชุมชนให้

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตัวอย่างเช่น 

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพท่ี ๒๐๖	

ออกแบบกิจกรรมให้ผู้ปกครองที่มีความยากจนได้เข้ามาร่วม

เรียนรู้กับนักเรียนด้วยการทำาการเกษตรในพ้ืนท่ีของโรงเรียน	

สามารถนำาผลผลิตกลับไปบริโภคที่บ้าน	 และเป็นการสร้าง

สัมพันธภาพในครอบครัว	

โรงเรียนบ้านหนองไผ่และโรงเรียนโคกเพชรวิทยา 

ดึงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	รอบโรงเรียน	และผู้รู้ใน

ชุมชนมาเป็นครู	ในขณะเดียวกัน	ก็จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมี

โอกาสฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ในฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
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กับบริบทของชุมชน	เช่น	การเลี้ยงกบ	การปลูกมะนาว	เพื่อให้

นักเรียนสามารถนำาไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเมื่อจบจาก

โรงเรียน	 หรือเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน	 ขณะเดียวกันก็	

เปิดให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้เพื่อกลับไปพัฒนาอาชีพตน	

โรงเรียนรัษฎา ถือคติว่า	 “ชุมชนเป็นร้ัวของ

โรงเรียน”	 นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาผ่านโครงงานชุมชน

และโครงงานอาชพี	ใหนั้กเรยีนรูจ้กัคดิ	รูจ้กัทำา	และดงึศกัยภาพ

ชุมชนมาใช้ประโยชน์	

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ได้ประสาน	

ความร่วมมือจากชุมชน	 จัดตั้ง	 “กองทุนข้าวเปลือก”  

รบับรจิาคขา้วเปลอืกเพือ่แกป้ญัหาทพุโภชนาการของนกัเรยีน	

เมื่อแก้ปัญหาสำาเร็จแล้ว	 โรงเรียนได้บริหารจัดการโดยให้	

ผู้ปกครองสามารถขอยืมไปบริโภคหรือใช้เป็นพันธุ์ข้าวได้	

นอกจากนี้	 โรงเรียนยังเปิดพ้ืนท่ีหลังโรงเรียนให้เยาวชนมาใช้

ทำากิจกรรมต่างๆ	เป็นต้น

๒.๓ แบบอยา่งของโรงเรยีนทีม่โีครงสรา้งและ

กลไกในการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาทำาใหเ้กดิความตอ่เนือ่ง 

หรือเกิดประสิทธิภาพในการขยายผลสู่เพื่อนครู ตัวอย่าง

เช่น

โรงเรียนสำาโรงทาบวิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีเร่ิมจาก

ครมูศีรทัธาในหลกัปรชัญา	ไดร้วมตวักนัเปน็	“กลุม่กอ่การด”ี 

ใช้กระบวนการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม	ผู้บริหาร	ครู	ชุมชน	

และนักเรียนร่วมกันคิด	 วางนโยบาย	 กำาหนดบทบาทหน้าที่	

และสร้างกลไกในการขับเคลื่อน ๓	ระดับ	คือ

-	 ระดบับรหิาร	มหีนา้ท่ีกำาหนดนโยบาย	เปา้หมาย	

ยทุธศาสตร	์นเิทศ-ตดิตาม	และสนบัสนุนใหค้รทูำางานไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ

-	 ระดับแกนนำา	 เป็นกลไกหลักเชื่อมประสาน	

การทำางานระหว่างระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ	 เพ่ือให้	

การดำาเนินงานอยู่ในกรอบงานที่วางแผนไว้	 ดำารงตนเป็น	
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แบบอย่าง	ทำาหนา้ทีเ่ปน็	“พีเ่ล้ียง” ทีค่อยรบัฟงัปญัหา	รว่มหาทางแกไ้ข	นเิทศ	ตดิตาม	ท้ังแบบเป็นทางการ

และใช้วิธีสังเกตว่าเพื่อนครูไม่เข้าใจจุดไหน	อย่างไร	แล้วค่อยๆ	ให้คำาปรึกษาอย่างกัลยาณมิตร	ที่สำาคัญ

จะใช้วิธียกย่องเชิดชู	สร้างขวัญกำาลังใจอย่างสม่ำาเสมอ

-	ระดบัปฏบิตักิาร	ผูมี้สว่นเกีย่วขอ้งทุกฝา่ยตอ้งนำาหลักปรชัญาสู่การปฏบัิตใินงานประจำาอยา่ง

เป็นระบบ	ประเมินผล	และสร้างเครือข่ายขยายผล

วิธีการขับเคลื่อนสู่ครูในโรงเรียนจะใช้หลัก	 “๕ ส. พอเพียง”	 คือ	 สร้างศรัทธา	 สร้างแกนนำา	

สร้างโอกาส	สร้างผลงานเชิงประจักษ์	สร้างเครือข่าย	

๒.๔ แบบอย่างโมเดลท่ีศูนย์การเรียนรู้ใช้ในการขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย ตัวอย่างเช่น

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หลังจาก	ผู้ช่วย	ผอ.ดุษิต	พรหมชนะ	ประสบความสำาเร็จ

ในการขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้ว	ผู้ช่วย	ผอ.ดุษิต	พรหมชนะ	ได้ถอดรหัส	(ถอดบทเรียน)	

ความสำาเร็จ	 พบว่าหัวใจในการขับเคลื่อนหลักปรัชญานั้นอยู่ที่ “เข้าใจ” และ “มีใจ”	 เมื่อเข้าไปพัฒนา

โรงเรยีนเครอืขา่ยจงึเริม่ต้นเขา้ไปพดูคุยกบัผูบ้รหิารและคร	ูเพือ่ประเมนิระดับความเขา้ใจและความตอ้งการ

ขับเคลื่อนจริงว่าเป็นอย่างไร	ถ้าเห็นพ้องต้องกัน	จึงเริ่มกระบวนการทำางานร่วมกัน	ด้วยการ

(1)	ชวนผู้บริหารสำารวจและวิเคราะห์	“ทุน”	ของโรงเรียน	

(๒)	พัฒนาครูแกนนำา	ด้วยการพูดคุย	แลกเปลี่ยน	ช่วยแก้ไขปัญหา	

(3)	นำาทีมผู้บริหาร	ครูและนักเรียนแกนนำา	จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้	

	 	 หลักปรัชญา	

(4)	พัฒนานักเรียนแกนนำา	

ซึง่จะเขา้ไปจดักระบวนการดังกลา่วหลายครัง้	จึงจะทำาให้ผูบ้รหิาร	ครแูละนกัเรยีน	เขา้ใจ	สามารถ

ใช้เครื่องมือต่างๆ	 เช่น	 การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือสร้างอุปนิสัย	 การใช้ชุดคำาถามถอดบทเรียนหลังทำา

กิจกรรม	เป็นต้น

การขับเคล่ือนโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน 

คณะทำางานประกอบด้วย	ศูนย์การเรียนรู้ในเขตภาคเหนือตอนบน	ทีมงานของ	ผศ.ดร.กาญจนา	เกียรติมณีรัตน์	

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และเจ้าหน้าท่ีโครงการจากมูลนิธิสยามกัมมาจล	 ร่วมกันประเมินศักยภาพ	

โรงเรียนเครือข่ายและแบ่งเป็น	3	กลุ่ม	คือ	

	 1.	กลุ่มโรงเรียนที่มีความพร้อมแต่ยังต้องเติมเต็ม	

	 ๒.	กลุ่มโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมแต่มีความพยายาม	

	 3.	กลุ่มโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมและไม่มีความพยายาม
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โดยทีมงานจะเลือกลงเป็นพี่เลี้ยงให้กับเฉพาะ	๒	กลุ่มแรก	หลังจากนั้น	ศูนย์การเรียนรู้จะช่วยกัน

พัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายด้วยกระบวนการ	ดังนี้	

1.	 พาโรงเรียนเครือข่ายวิเคราะห์ทบทวน	 “ทุนโรงเรียน” เพื่อให้ผู้บริหาร	 ครูและนักเรียน		

รู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหน	ต้องการพัฒนาอะไรเพิ่ม	

๒.	 คณะทำางานใช้ศักยภาพของตนเข้ามาช่วยกันเติมเต็มในส่วนที่โรงเรียนขาด	 โดยระยะแรก		

ศูนย์การเรียนรู้เลือกเป็นพี่เล้ียงโรงเรียนเป้าหมายท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณใกล้เคียง	 หรือตามความถนัดของ

แต่ละศนูย์การเรยีนรู	้และเมือ่โรงเรยีนเปา้หมายมคีวามกา้วหนา้	ศนูยก์ารเรยีนรูจ้ะช่วยกนัพฒันาโรงเรยีน

ร่วมกัน	โดยเครื่องมือหลักๆ	ที่ใช้	ได้แก่	การออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ในการ

ทำากจิกรรมตา่งๆ	ทีแ่ตกตา่งกนัตามบรบิทของแตล่ะโรงเรยีน	การใชช้ดุคำาถาม	การถอดบทเรยีน	การสรา้ง

ความรู้ด้วยตนเอง	เป็นต้น

3.	 กระตุ้นโรงเรยีนเครอืขา่ยให้รกัษาระดบัและความตอ่เนือ่งในการขบัเคลือ่นงาน	คอยเปน็พีเ่ลีย้ง	

ให้คำาปรึกษา	และนิเทศติดตามความก้าวหน้าโรงเรียน

4.	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ระหว่างผู้บริหาร	ครูแกนนำา	และนักเรียนแกนนำา	

๕.	 เมื่อโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาตนเองไประดับหนึ่ง	 หรือมีความพร้อมที่จะรับการประเมินแล้ว	

คณะทำางานจะรว่มกนัจดักระบวนการประเมนิภายในโรงเรยีน	เปน็การประเมนิเพือ่การพฒันา	ใหโ้รงเรยีน

ได้วิเคราะห์ศักยภาพตนเองว่าโรงเรียนมีจุดเด่นอะไร	 ต้องพัฒนาเรื่องใดเพิ่มเติม	 ในขณะเดียวกัน	

จะเชิญโรงเรียนเครือข่ายอื่นๆ	มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยในบางโอกาส
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๓. ผู้บริหารที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี (รายละเอียดในภาคผนวก	๙	หน้า	1๘4)

๓.๑ ผู้อำานวยการท่ีเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการสอนของครู สนับสนุนให้ครูเข้าใจ

และสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย	“พอเพียง”	ให้กับนักเรียน	ได้แก่	ผอ.พีระพล	ภักดีเสนา	

(โรงเรียนบ้านร้านตัดผม)	ผอ.ทิพวรรณ	ยิ้มสวัสดิ์	(โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา)	ผอ.กัญพิมา	เชื่อมชิต	(โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี)	ผอ.ดร.ดุษฎี	สีตลวรางค์	(โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา)	ผอ.ระวี	ขุณิกากรณ์	

(โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม)	 ที่เป็นผู้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูในทุกรูปแบบ	 ท้ังด้วยตัวเอง		

พาไปเรียนรู้ดูงาน	หรือรับการอบรมจากภายนอก	เมื่อกลับมามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำาสู่การปฏิบัติ	

ในเรื่องการจัดการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูทำาแผน	 ผอ.มักเป็นผู้ตรวจแผน	 ให้คำาแนะนำากระตุ้นให้ครูนำาสู่	

การปฏิบัติ	โดย	ผอ.นิเทศติดตาม	และเปิดพื้นให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นระยะๆ	

๓.๒ ผูอ้ำานวยการทีเ่ปน็แบบอยา่งในการนำาหลักปรชัญามาใชใ้นการบรหิารจดัการและ 

แก้ปัญหาของโรงเรียน	ได้แก่	ดร.อาจอง	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	(โรงเรียนสัตยาไส)	ที่บริหารจัดการโรงเรียน

ใหส้ามารถพึง่ตวัเองได	้และเปน็ผูส้รา้งวฒันธรรม	“พอเพยีง”	ขึน้ในโรงเรยีน	ผอ.แสน	แหวนวงศ	์(โรงเรยีน

ศขีรภมูพิสิยั)	ใชบ้รหิารจดัการคน	วางโครงสรา้ง	และสรา้งกลไกขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาเพือ่สรา้งความย่ังยืน

จากศูนย์การเรียนรู้สำาโรงทาบวิทยาคมสู่ศูนย์การเรียนรู้ศีขรภูมิพิสัย	ผอ.ธีรเชษฐ์	ป้องจันมณีสกุล	(โรงเรียน

อนุบาลประชารัฐสามัคคี)	เริ่มการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของครู	เป็นต้น

๓.๓	 ผูอ้ำานวยการทีใ่ชห้ลกัปรชัญาในการบรหิารทรพัยากรของโรงเรยีนเพือ่ใหนั้กเรยีน 

มีอาหารกลางวัน	และได้ฝึกทักษะอาชีพ โดยกระตุ้นให้นักเรียนนำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำากิจกรรม

ในฐานการเรยีนรูต้า่งๆ	การบรหิารจดัการดังกลา่วมกัดงึการมสีว่นรว่มจากชมุชนมาชว่ยสนับสนนุโรงเรยีน	

ขณะเดียวกัน	โรงเรียนก็ตอบแทนชุมชนในรูปแบบต่างๆ	เช่น	เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน	ช่วยเหลือชุมชน

ในรปูจิตอาสาตา่งๆ	ได้แก	่ผอ.สมนกึ	จนัทรแ์ดง	(โรงเรยีนบา้นหนองบวัแดง)	ผอ.พนม	จนัทรด์ษิฐ	(โรงเรยีน

บ้านหนองไผ่)	ผอ.จำานงค์	ศรสูงเนิน	(โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร)	เป็นต้น	ผอ.ทรงศักดิ์	สิรัมย์	(โรงเรียน

บา้นหนองหญา้ปล้อง)	จดัต้ังกองทุนข้าวเปลอืก	ดว้ยการรบับรจิาคขา้วเพือ่เปน็อาหารกลางวนัของนกัเรยีน	

เม่ือมีจำานวนมากก็ให้ชุมชนยืมข้าวไปใช้ได้	ผอ.สวัสด์ิ	มะลาหอม	(โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพท่ี	๒๐๖)	

จัดสรรพ้ืนท่ีให้ผู้ปกครองยากจนมาทำาการเกษตรในโรงเรียน	เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆ	กับลูก	ขณะเดียวกัน

ก็สามารถนำาผลผลิตกลับไปบริโภคที่บ้าน	เป็นต้น

๓.๔	 ผู้อำานวยการท่ีสร้างความต่อเน่ืองในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาต่อจากผู้อำานวยการ

ท่านเดิม	ได้แก่	ซิสเตอร์ลำายงค์	อุ้นวุ้น	(โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์)	เอื้อให้บุคลากรในโรงเรียนขับเคลื่อน

หลักปรัชญา	 โดยการสนับสนุนท้ังเชิงนโยบาย	 การบริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการ	 เช่น	 สนับสนุน	

ให้ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกระบวนการคิดแบบไตร่ตรองก่อนลงมือทำา		

ผอ.ชูเดช	อำาพันทอง	(โรงเรียนสำาโรงทาบวิทยาคม)	เม่ือเข้าใจและเห็นประโยชน์	จึงสนับสนุนการทำางานของ

ครูแกนนำาทุกรูปแบบ	 ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนขับเคล่ือนขยายผลหลักปรัชญาท้ังในและนอกโรงเรียน	
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ผอ.สายฝน	ไทยกรรณ์	(โรงเรียนเทศบาลจามเทวี)	ผู้บริหารท่ีมาต่อยอดการทำางาน	ด้วยการทบทวนวิสัยทัศน์	

ร่วมกันคิดวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น	เป็นต้น

๓.๕ รองผู้อำานวยการหรือผู้บริหารท่ีมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุนและสร้างการเรียนรู้

ให้ครู รอง	ผอ.มาโนช	หวังตระกูล	(โรงเรียนโยธินบูรณะ)	ผลักดันให้นำาหลักปรัชญาเข้ามาอยู่ในวิสัยทัศน์

ของโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ	 สนับสนุนให้นำาสู่การปฏิบัติผ่านฝ่ายวิชาการ	 โดยเน้นการทำาโครงงาน

บูรณาการ	และชว่ยใหค้รเูขา้ใจทำางานไดผ้า่นการทำางานของครแูกนนำาทีค่อ่ยๆ	ขบัเคลือ่นแบบสมานฉนัท	์

ผู้ช่วย	 ผอ.ดุษิต	 พรหมชนะ	 (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย)	 พัฒนารูปแบบการนำาหลักปรัชญามาใช้

สร้างกระบวนการคิดข้ันสูงผ่านการต้ังคำาถาม	 และมีบทบาทขยายผลหลักปรัชญาท้ังในและนอกโรงเรียน		

รอง	 ผอ.ชนันศิริ	 โคตรุฉิน	 (โรงเรียนโพนทองวิทยายน)	 นอกจากจะนิเทศครูแล้วยังให้ความสำาคัญกับ	

การแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้รือ่งการออกแบบการเรยีนรูโ้ดยคดัเลือกแผนท่ีดมีาเป็นกรณีศึกษาพูดคยุกนั	เปน็ตน้

๔. ครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาจะมีกระบวนการ 

ที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้

-	 ครูนำาหลักปรัชญามาใช้ในการเตรียมตัว	 และใช้ในการจัดการเรียนรู้	 เช่น	 การศึกษาหา	

ความรู้ด้านต่างๆ	 ให้มีความเข้าใจท่ีถ่องแท้ถึงมาตรฐานการเรียนรู้	 รู้จักนักเรียน	 รู้ว่าจะจัดการเรียนรู้	

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไร	ได้อย่างไร	และนำาสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นต้น

-	 ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำา(Active	 Learning)	 โดยครูมีบทบาทสร้างเงื่อนไข		

และต้ังคำาถามให้นักเรียนได้นำาหลักปรัชญามาใช้คิด	 วางแผนทำางาน	 ลงมือทำางาน	 แก้ไขปัญหา	 และ	

สรุปเช่ือมโยงเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการนำาหลักปรัชญามาใช้	 ได้เห็นคุณค่าของ	

หลักปรัชญาเพื่อพร้อมที่จะได้นำาไปใช้สร้างความสำาเร็จอื่นๆ	และขยายผลสู่ผู้อื่น	
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กอนทํางาน

ครูสรางเงื่อนไขให นร.นําหลัก ๓ หวง ๒ 
เงื่อนไขมาใช ดวยการ
- ชวนพูดคุยให นร.วางแผนรวมกัน
- ครูกระตุนกระบวนการคิดดวยการ 
 ใชคําถาม เครื่องมือฝกคิด เชน
 Think Pair Share / Web / Mind Map
 เปนตน

ระหวางทํางาน

- ครูสังเกต และตั้งคําถามกระตุนให 
 นร.นําหลัก ๓ หวง ๒ เงื่อนไขมาใช
 ตามสถานการณ เชนคิดปองกัน
 ความเสี่ยง ใชวิเคราะห/แกไขปญหา
- ครูเปนที่ปรึกษาดวยการตั้งคําถามให 
 นร.นําหลักปรัชญามาใชแกปญหา
- ครูให นร.จดบันทึกการทํางาน
 รวมกัน ดวยโจทยที่ นร.สามารถ
 นํามาวิเคราะหไดวาสอดคลอง
 กับหลัก ๓ หวง ๒ เงื่อนไขอยางไร

หลังทํางาน

๑. ครูให นร.ไดทบทวนการทํางาน
 ที่ผานมา เพื่อ
 - สรุปองคความรูที่ได
 - สรางความเขาใจกระบวนการทํางาน 
  ของตนของกลุม และวิเคราะหวาไดใช 
  หรือไมไดใชหลักปรัชญาอยางไร
๒. ครูใหโจทยนร.ใชเครื่องมือ
 - ชวนพูดคุย
 - จับกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู
 - ทําแผนผังความคิด
 - Think Pair Share
 - รวมกันทําชิ้นงาน เชน สมุดเลมเล็ก/
  เขียนเรียงความ/สมุดบันทึกการทํางาน
๓. ให นร.นําเสนอกระบวนการทํางาน
๔. ครูชวน นร.สรุปสิ่งที่ไดเรียนรู

โจทย

- จะทําอะไร
- มีเปาหมายหรือวัตถุประสงคอะไร/
 ทําแลวจะไดอะไร
- ทําไมจึงทําเรื่องนี้
- มีความพรอม/ความเปนไปไดที่จะทํา
 หรือไม (ความรู/ความสามารถของตน-
 เพื่อน/เวลา/วัสดุอุปกรณ)
- ถาไมพรอมจะตองทําอยางไร
- ถาพรอมมีวิธีดําเนินการอยางไรบาง
- มีทางเลือกอะไรบาง
- ผลที่จะเกิดขึ้นคืออะไร กระทบตอผูอื่น
 หรือไมอยางไร
- มีความเสี่ยงอะไร จะแกไขอยางไร
- จะเลือกวิธีไหนทําไม
- มีทางเลือกอื่นที่ดีกวาหรือไม
- สิ่งที่เลือกพอเพมาะพอดีกับความ
 สามารถหรือไม สมเหตุสมผลหรือไม
- ฯลฯ

โจทย

ขึ้นกับสถานการณเฉพาะหนาที่จะชวน
ให น.ร.
- คิดใหละเอียดรอบคอบ 
- ประเมินสถานการณ
- มองเห็นปญหาที่จะเกิดขึ้น
- สามารถหาวิธีแกปญหาไดดวยตนเอง
- หาสาเหตุของปญหา 
- ดูผลที่จะตามมา
- มีทางแกปญหาอะไรบาง
- เลือกวิธีไหน/ทําไม
- คิดวาสมเหตุสมผลหรือไม
- ฯลฯ

โจทย

- รูสึกอยางไรกับ(ผลงาน/วิธีการทํางาน/
 กับเพื่อน)
- พอใจกับผลงานหรือไม/แคไหน/อยางไร
- ทําไมจึงคิดเชนนั้น (สําเร็จ/ไมสําเร็จ)
- ทําอยางไรบางจึงสําเร็จ
- ปญหาที่ทําใหไมสําเร็จคืออะไร
- สามารถทําใหดีกวานี้ไดหรือไมอยางไร
- มีปญหาหรือไม เรื่องอะไร มีวิธีกาวขาม
 ปญหาอยางไร
- แกไขปญหาไดหรือไม/อยางไร
- ฯลฯ

สรุป

- สรุปเชื่อมโยงคําตอบของ นร.เขากับ
 หลักปรัชญา วาคําตอบไหนเปนความรู/
 เปนคุณธรรม/เปนความพอประมาณ/
 เปนเหตุผล/เปนภูมิคุมกัน
- เพื่อให นร. เขาใจชัดเจน และสามารถ
 นําไปใชได
- อาจทําเปนแผนผังความคิด เพื่อเห็นภาพ
 ที่ชัดเจน/คุยเปนรายกลุม/ฯลฯ

การจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
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สำาหรับตัวอย่างของครูที่เป็นแบบ

ปฏิบัติที่ดี มีดังนี้	 (รายละเอียดในภาคผนวก	 1๐	

หน้า	1๘๙)	

4.1	 ครูที่เป็นแบบปฏิบัติท่ีดีในการ

สร้างความรู้จักคุ้นเคยในหลักปรัชญาให้กับ

นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา	

ด้วยวิธีเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเรียนปนเล่น	 ร้องเพลง	

เล่านิทาน	 หรือซึมซับผ่านการกระทำาของครูและ

นักเรียนในชีวิตประจำาวัน	โดยครูจะตั้งคำาถามชวน

คิดชวนคุยด้วยภาษาง่ายๆ	 ตามวัยของเด็ก	 ได้แก่	

ครูณภัทร	 อากาศสุภา	 และครูมุกดา	 ปวงจักรทา	

(โรงเรียนดาราวิทยาลัย)	ครูวิไลวรรณ	หลาบหนองแสง	

และครูทองใบ	 ขันสมบัติ	 (โรงเรียนเทศบาล	

วัดป่าเรไร)	 ครูจงรักษ์	 ปิ่นแก้ว	 และครูสิริกานต์		

โถแพงจนัทร	์(โรงเรยีนสตัยาไส)	ครปูราณี	ชะนะฮวด	

(โรงเรยีนบา้นร้านตดัผม)	ครจุูตพิร	สขุสิงห์	(โรงเรยีน

ลาซาลจันทบุรี)	เป็นต้น

4.๒	 ครูที่สร้างความเข้าใจในหลัก

ปรัชญาในระดับตีความหลักปรัชญา ซึ่งส่วนมาก

เป็นการนำาหลัก	 3	 ห่วง	 ๒	 เง่ือนไขมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบ	 หรือเชื่อมโยงกับพฤติกรรม	 เช่น		

ครูฉลาด	 ปาโส	 (โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม)		

ที่ใช้วิธีตั้งคำาถามถอดบทเรียนเรื่องท่ีประทับใจ	

หรือความสำาเร็จ	 ผ่านชุดคำาถาม	 “หัวใจแห่ง 

การเรียนรู้”	 ครูสถาพร	 พันธุ์ประดิษฐ	 (โรงเรียน

รัษฎา)	 ถอดบทเรียนหลังการทำากิจกรรม	 Play	 &	

Learn	 ครูสุทธิรัตน์	 เสนีชัย	 (โรงเรียนห้วยยอด)	

วิเคราะห์ผ่านบทเรียนเรื่อง	 “การแก้ปัญหา 

ความขัดแย้ง” เป็นต้น

4.3	 ค รู ที่ เ ป็ น แบบปฏิ บั ติ ท่ี ดี ใ น	

การสร้างเงื่อนไขให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 

(โครงงานและกจิกรรมการเรยีนรูอ้ืน่ๆ ในแตล่ะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้) และตั้งคำาถามให้นักเรียน

นำาหลักปรัชญามาใช้คิดก่อนการตัดสินใจ 

วิเคราะห์แผน ใช้แก้ไขปัญหา โดยครูส่วนใหญ่	

นำาชุดคำาถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลัก

ปรัชญาของ	รศ.ดร.ทิศนา	แขมมณี	มาปรับใช้ตาม	

ความเหมาะสมกับเนื้อหา	สถานการณ์	และบริบท

ของนักเรียน	และใช้คำาถามถอดบทเรียน เพื่อให้

นั ก เรี ยน ได้ ย้ อนพิ จ า รณาทบทวน เนื้ อ ห า	

กระบวนการทำางาน	และเข้าใจว่าได้ใช้หลักปรัชญา

ตรงไหน	อย่างไร	 เพื่อเห็นคุณค่า	 และสามารถนำา

ไปใช้ในคร้ังต่อๆ	 ไป	 หรือครูท่ีมีบทบาทเป็นโคช	

ได้แก่	ครูปริศนา	ตันติเจริญ	(โรงเรียนโยธินบูรณะ)	

ครูปนัดดาปัญฎีกา	 (โรงเรียนดาราวิทยาลัย)		

ครูจรวยพรรณ	 เย่าเฉื้อง	 (โรงเรียนห้วยยอด)		

ครูฤทธิชัย	 วิเศษชาติ	 (โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา)		

ครูฉลาด	ปาโส	และครูเชตวัน	สุวรรณศรี	(โรงเรียน

เชี ย งขวัญ พิทยาคม ) 	 ครู ส า รภี 	 สายหอม		

ครูดวงตา	บุติมาลย์	 (โรงเรียนสำาโรงทาบวิทยาคม)	

ครูสถาพร	 พันธุ์ประดิษฐ	 และครูอำานวย	 ธนูศิลป์	

(โรงเรียนรัษฎา)	ครูพรไพรสน	คนมี	(โรงเรียนจุฬาภรณ	

ราชวิทยาลัย	 เพชรบุรี)	 ครูสมศักดิ์	 ทองหลาบ	

(โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร)	ครูเบญจมาศ	สิงห์น้อย	

(โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพท่ี	 ๒๐๖)

เป็นต้น

4.4	 ครูที่ เป็นแบบอย่างในการใช้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการสร้างการเรียนรู้

หลักปรัชญา
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-	 ค่ายลูกเสือ	 ได้แก่	 คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพท่ี	 ๒๐๖	 ครูอันเร	 ไชยเผือก	

(โรงเรียนลาซาลจันทบุรี)	ครูบุญยรัตน์	ลมงาม	(โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์)	เป็นต้น

-	 กิจกรรมชมุนุม	หรอืการใหน้กัเรยีนแกนนำาเปน็ผูอ้อกแบบจดักจิกรรมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ

ในหลกัปรชัญาใหก้บัผูอ้ืน่	ไดแ้ก	่ครปูรศินา	ตนัตเิจรญิ	(โรงเรยีนโยธนิบรูณะ)	ครปูนดัดา	ปญัฎกีา	(โรงเรยีน

ดาราวิทยาลัย)	ครูพรไพรสน	คนมี	และครูศรัณย์	แสงนิลาวิวัฒน์	(โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี)

-	 ครูที่เป็นแบบอย่างของการใช้ฐานการเรียนรู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำาถาม

ชวนให้นักเรียนคิดและนำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำางาน	 ได้แก่	 ครูนิทรา	 หอมเกษร	 (โรงเรียนสตรี	

มารดาพิทักษ์)	ครูนิตยา	เม่นแย้ม	และครูประสงค์	สิทธิวงศ์	(โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง)	ครูชนัตพล	ช้างน้อย	

(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	33)	เป็นต้น

๕. เกดิเครอืขา่ยขบัเคล่ือนปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงจำานวน ๕ เครอืขา่ยในภูมภิาคตา่งๆ	

ดังนี้	ภาคเหนือ	ภาคอีสานตอนบน	ภาคอีสานตอนล่าง	ภาคกลางและตะวันออก	และภาคใต้

๖. มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๑ แห่ง	ได้เรียนรู้จากการทำางานกับโรงเรียน	และ

นำาหลักปรัชญาไปขยายผลจำานวน	3	แห่ง	ได้แก่	ผศ.ดร.กาญจนา	เกียรติมณีรัตน์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ดร.ฤทธไิกร	ไชยงาม	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	และ	รศ.ดร.ไพโรจน	์ครีรีตัน	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์

ในขณะที่	 คุณทรงพล	 เจตนาวณิชย์	 สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข	 (สรส.)	 ได้นำา	

หลักปรัชญาไปใช้ปลูกฝังเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา
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๗. ได้องค์ความรู้ท่ีหลากหลายและนำาเสนอในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในเว็บไซต์ของมูลนิธิ ดังน้ี

๗.1	 ถอดบทเรียนแบบปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ	

-	 ผู้บริหารเรื่อง	การบริหารจัดการ/การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

-	 ครูมีนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		

เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 ทำาให้นักเรียนรู้จักตนเอง	 เห็นคุณค่าของตัวเอง		

เห็นคุณค่าของผู้อื่น	รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม

-	 วิธีการที่นักเรียนแกนนำาที่นำาหลักปรัชญาไปใช้และผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น

๗.๒	การใช้คำาถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๗.3	การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนของโรงเรียนเครือข่าย

๗.4	กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

๘. เกิดสื่อจากโครงการที่หลากหลาย ดังนี้ 

๘.1	หนังสือ	44	ปก	

๘.๒	วีดิทัศน์และแอนิเมชั่นรวม	๗	เรื่อง

๘.3	เกมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒	เกม

(สามารถดูรายละเอียดได้ใน	 https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_

id=๒๙3)

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
1.	 ผู้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการทุกระดับต้องนำาหลักปรัชญามาใช้เป็นแนวทางในการทำางาน		

จึงจะเข้าใจและสามารถทำางานได้ประสบความสำาเร็จ	 ดังนั้น	 ผู้เข้าร่วมโครงการ	 ตั้งแต่เจ้าหน้าที่โครงการ	

มหาวิทยาลัย	ผู้บริหาร	ครู	 และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	จะเรียนรู้หลักปรัชญาผ่านการทำางาน	และได้รับ	

การพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ	กัน	

ผู้บริหาร	 และครูที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 (รายละเอียดในภาคผนวก	 11	 หน้า	 ๒๐3)	 จะมี	

ความก้าวหน้าในการทำางาน	ในขณะที่นักเรียนมีคุณธรรม	มีจิตอาสา	และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น

1.1	 ครูปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวิธีจัดการเรียนรู้	 เป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ		

ให้ความสำาคัญกับการปลูกฝังค่านิยม	 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์	 ให้นักเรียนคิดก่อนลงมือทำา	 ปรับเปลี่ยน	

วิธีการสอน
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-	 จากบอกสอนความรู้	เป็นใช้การตั้งคำาถาม-เป็นโคช	

-	 ใช้กระบวนการถอดบทเรียน	

-	 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้	 เช่น	 กระบวนการ	 “รู้	 คิด	 เลือก	 ทำา”	 ของโรงเรียน

โยธินบูรณะ	SE	Model	ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	DARA	TBM	ของโรงเรียน

ดาราวิทยาลัย	เป็นต้น
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1.๒	 ผู้บริหารเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการ	

-	 จากให้ครูทำาแปลงเกษตรมาเป็นสนับสนุนการบูรณาการหลักปรัชญาในกิจกรรมการเรียนรู้

ต่างๆ

-	 จากสัง่การมาใชก้ารแลกเปลีย่นเรียนรูข้องครผูา่นชมุชนนกัปฏบิตั	ิ(COP)	หรอืใชเ้ครือ่งมอื

การจัดการความรู้ในการทำางานมากขึ้น	

-	 สนับสนุนการสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มากกว่าเน้นสิ่งปลูกสร้าง	สนับสนุนครูให้

สามารถทำางานได้	สร้างระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนงาน

๒.	 ผู้บริหารและครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	เพื่อทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี	เช่น	เลิกเหล้า	เลิกบุหรี่	เลิก

เลน่หวย	มีความสามารถในการจดัการอารมณแ์ละชวีติของตนเองไดด้ขีึน้	รบัฟงัความคดิเห็นของผูใ้ต้บังคบั

บัญชา	 เพ่ือนร่วมงานและนักเรียน	 ทำาให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกขึ้น	 สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร	

และครู	ระหว่างครูด้วยกัน	ระหว่างครูและนักเรียนดีขึ้น	

3.	 นักเรยีนซึง่เปน็ผลผลติของโรงเรยีนได้นำาหลักปรชัญามาใช้ท้ังท่ีรู้ตวัและไมรู่ตั้ว	ทำาให้เปน็นกัเรยีน

ที่รู้จักตนเอง	 มีวินัย	 นำาหลักปรัชญามาใช้เป็นหลักคิดในการทำางาน	 ทำาให้ประสบความสำาเร็จในงาน		

โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น	เห็นคุณค่าของผู้อื่น	ทำาให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข	(รายละเอียดในภาคผนวก	1๒	

หน้า	๒๐๗)

3.1	 นักเรียนนำามาใช้ในการจัดการชีวิตในด้านต่างๆ	 ทำาให้การตัดสินใจดีขึ้น	 มีความมั่นใจ	

ในตัวเองมากขึ้น

-	 สามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้น	เช่น	การเรียน	การเล่นเกม	การทำากิจกรรม	ทำาการบ้าน

-	 สามารถจัดการการเงินได้ดีขึ้น	 มีวินัยทางการเงินมากขึ้น	 ลดการใช้จ่ายท่ีไม่จำาเป็น		

เห็นคุณค่าสิ่งของมากขึ้น	ลดการขอเงินจากผู้ปกครอง	และรู้จักเก็บออมเงิน

-	 มีความม่ันใจในตัวเอง	 เพราะมีการต้ังเป้าหมายการทำางานท่ีชัดเจน	 ศึกษาหาความรู้	

ให้มากพอ	เพื่อนำามาใช้ในการตัดสินใจ	พร้อมรับกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน	

-	 สามารถทำางานไดส้ำาเรจ็	จดัการกบัปญัหาไดด้จีากการทีไ่ดว้างแผน	เตรยีมพรอ้ม	ประเมนิ

จุดแข็ง	จุดอ่อน	ทำาให้รู้ปัญหาสามารถป้องกันไว้ก่อน	มีแผนสำารอง	หรือแก้ไขได้ทันเวลา

-	 ใช้งบประมาณในการทำากิจกรรมต่างๆ	 ลดน้อยลง	 เช่น	 การจัดกีฬาสี	 ด้วยการตัดสิ่งที่	

ไม่จำาเป็นออก	หรือดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่	เป็นต้น

-	 นักเรียนท่ีเรียนจบออกไปทำางานแล้วได้นำาไปใช้	เช่น	นายอยู่ยง	เชาว์ปรีชา	ศิษย์เก่าโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย	 เพชรบุรี	 นำาไปบริหารกิจการของครอบครัวท่ีให้ความสำาคัญกับ	

ความซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะพนักงาน	นางสาวธัญญลักษณ์	 อะวิชิน	 ศิษย์เก่า

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม	นำามาใช้กับการทำางานในอาชีพพยาบาล	ดูแลให้ความสำาคัญ

กับรายละเอียดเล็กๆ	น้อยๆ	ซึ่งรวมถึงจิตใจคนไข้	เป็นต้น
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๓.๒ นักเรียนเริ่มมีการปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ 

-	 ใชเ้หตผุลมากกวา่อารมณ์	ใจเยน็ลง	รูจ้กัรบัฟงัคนอืน่	ยดืหยุน่มากขึน้	ลดทฐิลิง	เขา้ใจเพ่ือน

มากขึ้น	คิดถึงใจคนอื่น	ไม่ทะเลาะกัน	ช่วยเหลือแบ่งปัน	ทำาให้อยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุข

มากข้ึน	ทำางานร่วมกันได้ดีข้ึน	 เช่น	 นักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์	๕๕	 ท่ีเข้าใจ

วัฒนธรรมเพื่อนต่างเผ่ามากขึ้น	จึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอยู่ด้วยกันได้ด้วยความรัก

สามัคคี

-	 เข้าใจตนเอง	 รู้ถึงศักยภาพของตนเอง	 และคำานึงถึงผลกระทบจากการกระทำาของตน		

ต่อความสำาเร็จ	ต่อผู้อื่น	และต่อสิ่งแวดล้อม

-	 รับฟังพ่อแม่มากขึ้น	ไม่เถียง	ทำาให้เข้าใจท่านและปรับเปลี่ยนตัวเอง	มีผลให้สัมพันธภาพ

ในครอบครัวดีขึ้น

๓.๓ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

-	 นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนลดลง	 เช่น	 การทะเลาะวิวาท	 การมีเพศสัมพันธ์	

ก่อนวัยอันควร	 การหนีเรียน	การสูบบุหร่ี	 ยาเสพติด	ลดปริมาณลงเหลือน้อยมากในหลาย

โรงเรียน	เช่น	กิจกรรมคนเอาถ่านของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี	ที่ทำาให้นักเรียนเกเรกลับมา

ตั้งใจเรียนและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้	และมาช่วยครูทำากิจกรรม	จนเป็นขวัญใจ

ของรุ่นน้อง	 รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ	ที่ครูชวนนักเรียนใช้หลักปรัชญาในวิถีชีวิต	 เช่น	

โรงเรียนบ้านคูเมือง	โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม	โรงเรียนรัษฎา	โรงเรียนสัตยาไส	เป็นต้น	

-	 นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการทำางาน	 ทำางานเป็นข้ันเป็นตอน	 มีความอดทน		

มีความรับผิดชอบมากขึ้น	 ทำาให้ทำางานประสบความสำาเร็จ	 เกิดความภูมิใจและมั่นใจใน

ตนเอง

-	 มีความซื่อสัตย์และมีจิตอาสามากขึ้น

-	 มีสติ	ก่อนจะทำาอะไรต้องคิด	ต้องวางแผนเพื่อความไม่ประมาท

-	 นักเรียนแกนนำาที่ได้เห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่	 หรือจะเป็นผู้นำาให้คนอื่นเข้าใจและทำาตาม		

มักปรบัเปลีย่นตัวเองในด้านตา่งๆ	โดยเฉพาะทำาความเขา้ใจในหลกัปรชัญา	นำาหลกัปรชัญา

มาใช้กับตัวเองและการทำากิจกรรม	ทำาให้มีความรับผิดชอบ	สามารถทำางานกับผู้อ่ืนได้ดีข้ึน	

มีความเป็นผู้นำา	 สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้

เพื่อนๆ	รุ่นน้อง	หรือผู้มาเรียนรู้ได้เข้าใจ	ทำาให้เข้าใจในหลักปรัชญาชัดขึ้น	เห็นคุณค่าใน

หลักปรัชญา	 จึงนำามาใช้อย่างสม่ำาเสมอ	 ทำาให้มีความเป็นผู้นำา	 สามารถจัดกิจกรรมไป

พร้อมๆ	กับการเรียนท่ีอยู่ในระดับดี	สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้	ปรบัตวัได	้เปน็ท่ียอมรบั

และมีความสุข	
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-	 นกัเรยีนแกนนำาได้นำาเครือ่งมอืการจดัการความรูก้อ่นทำางาน	(BAR:	Before	Action	Review)	

ระหวา่งทำางาน	และหลงัการทำางาน	(AAR:	After	Action	Review)	มาใช	้เชน่	ในช่วงท่ีนักเรียน

โรงเรียนดาราวิทยาลัยและปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	ออกแบบจัดกิจกรรมคา่ยให้กบันกัเรยีน

โรงเรยีนเครอืขา่ย	ไดน้ำากระบวนการดงักลา่วมาใชท้ั้งกบัทมีงานเองและใชใ้นกระบวนการ

ที่จัดกิจกรรมด้วย	 ทำาให้เรียนรู้หลักปรัชญาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ	 และจัดกิจกรรมได้ประสบ

ความสำาเร็จเป็นที่น่าพอใจ

๓.๔ นำามาพัฒนากระบวนการคิด การทำางาน	 และนำามาใช้ในการเรียน ทำาให้สัมฤทธิ์ผล

ทางการเรียนดีขึ้น

-	 ให้ความสำาคัญกับการนำาความรู้มาใช้วางแผนคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ	 คิดอย่างเป็นระบบ	

สามารถประเมินความสามารถของตนและของทีม	รู้ว่าจะทำาอะไร	อย่างไร	เช่น	นักเรียน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 เพชรบุรี	 ท่ีนำาหลัก	 3	 ห่วง	 ๒	 เง่ือนไขมาใช้ต้ังคำาถาม	

ตัวเองในการแก้โจทย์ปัญหาแข่งขันวิทยสัประยุทธ์จนชนะการแข่งขัน

-	 ผลการเรยีนดีขึน้ทัง้จากการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมของนักเรยีน	และจากการท่ีครปูรับเปล่ียน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน	 มาเน้นการใช้คำาถามกระตุ้นคิด	 ซ่ึงนักเรียนจากโรงเรียน

ของศูนย์การเรียนรู้ส่วนใหญ่	มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน	สอบเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น	

สอบเข้ามหาวิทยาลัย	หรือผ่านการคัดเลือกด้านวิชาการมากขึ้น	

4.	 ผู้เข้าร่วมขับเคล่ือนโครงการทุกระดับได้

นำาหลักปรัชญามาใช้จนสัมผัสประโยชน์	 (งานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น	มีความสุขขึ้น)	และนำามาใช้

จนกลายเป็นวิถีชีวิต	 เกิดการระเบิดจากภายใน	

และอยากขยายผลหลกัปรชัญาให้กบับคุคลใกลต้วั

และผู้อ่ืน	ทำาให้มีผูข้บัเคลือ่นหลกัปรชัญาขยายผล

ในลักษณะทวีคูณ	 ปัจจุบันผู้บริหารและครูของ

ศูนย์การเรียนรู้หลายแห่งได้ทำาบทบาทพี่เลี้ยง	

และเป็นผู้เสริมศักยภาพให้กับโรงเรียนเครือข่าย	

รวมถึงผู้บริหารและครูที่ย้ายออกจากศูนย์การ

เรียนรู้ ได้นำาหลักปรัชญาไปขับเคล่ือนต่อใน

โรงเรียนใหม่
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๕.	 เครื่องมือที่มูลนิธิสยามกัมมาจลใช้ในการเสริมศักยภาพโรงเรียนได้รับการยอมรับ	และนำาไปใช้

โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	และกระทรวงศึกษาธิการ	อาทิ	ตลาดนัดความรู้	วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	

การที่ผู้บริหารหรือครูยอมรับที่จะเรียนรู้ระหว่างกันเอง	 เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกัน	

แทนท่ีจะต้องเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญตลอดเวลา	มีการนำากระบวนการถอดบทเรียน	และสะท้อนผลการเรียนรู้

มาใช้อย่างแพร่หลาย	เป็นต้น

๖.	 ศูนย์การเรยีนรูท้ีเ่ปน็แกนนำาหลกัในแตล่ะภมูภิาค	อาทิ	โรงเรียนปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลัย	จังหวัด

เชียงใหม่	โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม	จังหวัดร้อยเอ็ด	โรงเรียนห้วยยอด	จังหวัดตรัง	ได้นำาสิ่งที่เรียนรู้จาก

โครงการไปต่อยอดพัฒนาเป็นโมเดลในการไปพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย	และโรงเรียนอ่ืนๆ	ในภูมิภาคท่ีสนใจ

จะขับเคลื่อนหลักปรัชญา	แม้ไม่มีงบประมาณหรือการสนับสนุนจากโครงการ	

๗.	 แม้ว่าโครงการจะทำากระบวนการถอดบทเรียนโรงเรียนต่างๆ	และหยุดกระบวนการเสริมศักยภาพ

โรงเรียนไปแล้วก็ตาม	แต่ยังพบว่าโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิหลายโรงเรียนยังคงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน่ือง	

และผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น	(ระหว่างปี	๒๕๕๗-๕๘	มีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นเครือข่าย

ของมูลนิธิเพิ่มขึ้นอีก	1๒	โรงเรียน)

๘.	โรงเรียนในโครงการท้ังที่อยู่ในเขตเดียวกัน	 ในพ้ืนท่ีใกล้กัน	 หรือห่างกันยอมรับความสามารถ	

ซึ่งกันและกัน	 เรียนรู้ร่วมกัน	 หรือประสานการทำางานขับเคล่ือนโรงเรียนเครือข่ายร่วมกัน	 เช่น	 โรงเรียน	

ปรนิสร์อยแยลสวิ์ทยาลยั	และโรงเรยีนดาราวทิยาลัย	ไดร้เิริม่ออกแบบการจัดจัดกจิกรรมคา่ยเสรมิศกัยภาพ

นักเรียนแกนนำา	และครู	ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกัน	เป็นต้น
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ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ
๑.	 ผู้บริหารและหรือครูแกนนำาเป็นผู้มีอุดมการณ์ของความเป็นครู	 เม่ือเข้าใจว่าหลักปรัชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการพัฒนา	“คน”	และ/หรือผู้ที่ศรัทธาในหลักปรัชญาอย่างแท้จริง		

มักเปิดใจเรียนรู้	 ใส่ใจนักเรียน	 และมีความเพียรพยายามในการพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี	 ซึ่งส่งผล	

ต่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน	ทำาให้การบ่มเพาะนักเรียนประสบความสำาเร็จ

๒.	 ผู้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีความเข้าใจในหลักปรัชญาท่ีถูกต้องและ

ชัดเจน	 ว่าหลักปรัชญาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ	 ท่ีนำาสู่ความสำาเร็จ	 ดังนั้น	จึงต้องนำ�หลักปรัชญ� 

สู่ก�รปฏิบัติจึงจะ “เข้�ถึง” หลักปรัชญ� และเกิดก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือเกิดอุปนิสัย  

“พอเพียง”

๓.	 โรงเรียนมีนโยบายการขับเคลื่อนที่ชัดเจน	และนำ�สู่ก�รปฏิบัติได้จริงในรูปแบบต่างๆ	

	 -	 ผู้บริหารทำาตนเป็นแบบอย่าง	นำาหลักปรัชญามาใช้ในการบริหารจัดการ

	 -	 การสร้างเงื่อนไขให้ครูนำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำางาน	 เช่น	การเสนอขออนุมัติโครงการ

จากผู้บริหาร	การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดอุปนิสัย	และนำาผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละ

คนมานำาเสนอพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึงผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน	และมีการปรับปรุงอย่างไร	เป็นต้น

	 -	 มีการช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูทำางานได้ด้วยตัวเอง	 เช่น	 ให้ทีมครูแกนนำาช่วยเป็นพี่เลี้ยง		

ช่วยตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครู	การเติมเครื่องมือต่างๆ	เช่น	การสังเกตชั้นเรียน	การสะท้อนให้ครู

เห็นตัวเอง	ให้คำาแนะนำา	สาธิตการสอนให้ครูดู	เป็นต้น

	 -	 ผู้บริหารสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับครู	 เช่น	 สร้างความสัมพันธ์แนวราบ	 การเป็นที่พึ่ง		

สร้างขวัญและกำาลังใจ	เป็นต้น

๔.	 ผู้บริหาร/ครูแกนนำาใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	 (การทำาวิสัยทัศน์ร่วม)	 ของผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด		

ตั้งแต่ผู้บริหาร	ครู	ผู้ปกครอง	และนักเรียนมาร่วมคิด	วางแผนและทำางานร่วมกัน	เพื่อให้

	 -	 รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน	เพื่อที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนตามบทบาทตน

	 -	 เหน็เปา้หมายเดยีวกนั	คอื	บคุลากรในโรงเรยีนนำาหลกัปรชัญามาใชจ้นเกดิการเปลีย่นแปลง

พฤติกรรม	โดยเฉพาะนักเรียนเกิดอุปนิสัย	“พอเพียง”	เมื่อทุกคนเข้าใจถูกต้องและตรงกัน	จะทำางานไป	

ในทิศทางเดียวกัน

	 -	 ครูเข้าใจว่าเป็นงานหลักท่ีต้องทำาให้เกิดผลลัพธ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้อยู่แล้ว	ไม่ใช่ภาระเพ่ิม

	 -	 ผู้ปกครองให้การสนับสนุน	หรืออย่างน้อยไม่ต่อต้าน

๕.	 ครเูปดิโอกาสใหน้กัเรยีนนำาหลกัปรชัญามาใชใ้นการเรยีนรูแ้บบ	Active	Learning	โดยใหน้กัเรยีน

เปน็ผูอ้อกแบบกจิกรรม	วางแผน	บรหิารจดัการดว้ยตนเอง	โดยครวูางกรอบไวค้รา่วๆ	และคอยเปน็พีเ่ลีย้ง

ให้คำาปรึกษาด้วยการตั้งคำาถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญา	 ให้นักเรียนไปหาคำาตอบเอง		
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จะทำาให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้	 และมีโอกาสนำาหลักปรัชญามาใช้สร้างความสำาเร็จในการทำางาน		

หรอืเรยีนรู้จากความลม้เหลว	และใหน้กัเรยีนทำาบอ่ยๆ	จะทำาใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะ	กลายเปน็ความเคยชนิ	

และเป็นอุปนิสัยได้ในที่สุด	 (แต่นักเรียนอาจวิเคราะห์เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาไม่ถูก	 ถ้าครูไม่ช้ีให้	

นักเรียนเห็น	ก็อาจจะไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง

๖.	 การชวนให้นักเรียนได้สะท้อนการเรียนรู้	 หรือสะท้อนคิด	 (Reflection)	 หลังการทำางาน	 และ	

เชื่อมโยงเข้าสู่หลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไข	จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักปรัชญาได้ชัดขึ้น	เห็นวิธีการที่จะนำา

ไปปรับใช้สร้างความสำาเร็จ	 ซึ่งการมีโจทย์ให้นักเรียนนำาหลักปรัชญาไปปรับใช้ในการคิดและทำากิจกรรม	

ครั้งต่อไป	 แล้วกลับมาถอดบทเรียนซ้ำาๆ	 จะทำาให้นักเรียน	 “เข้�ใจ”	 หลักปรัชญา	 และ	 “เข้�ถึง”		

เห็นประโยชน์	เห็นคุณค่าได้ในที่สุด	

ครูท่ีประสบคว�มสำ�เร็จคือครูท่ีพิถีพิถันในก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้และชวนนักเรียนต้ังคำ�ถ�ม

ที่เหม�ะสม	 มีเวลาให้นักเรียนได้คิดทบทวน	 ใคร่ครวญ	 ว่าได้เรียนรู้อะไรจากกระบวนการทำางานใน	

แตล่ะครัง้	และมีวธีิการต้ังคำาถาม	การใชเ้คร่ืองมอืท่ีแตกตา่งกันไปเพือ่ท่ีนกัเรยีนจะไดค้ดิ	และไมต่อบคำาถาม

เป็นรูปแบบเดิมๆ	ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งที่ทำ� ว่�ได้นำ�หลักปรัชญ�ม�

ใชใ้นก�รคดิและทำ�ง�นตรงไหน อย�่งไร	จะนำ�ไปปรบัใชอ้ย�่งไร โดยมคีรคูอยตัง้คำาถามชวนใหน้กัเรยีน

ช่วยกันสรุปประเด็น	จะช่วยให้นักเรียนตกผลึกทางความคิดได้

๗.	 การสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู	้(COP)	จะชว่ยใหค้รเูรยีนรูไ้ดด้	ีมเีพือ่น	และมกีำาลงัใจในการทำางาน

	 -	 อาจใช้รูปแบบตลาดนัดความรู้	 แต่ต้องมีกระบวนการทำางานและการถอดบทเรียนเป็น	

ระยะๆ	เพื่อเข้าใจและพัฒนาการเรียนรู้ของตน

	 -	 เครือข่าย	 online	 กระตุ้นให้ครูมาแลกเปล่ียนความคิดเห็น	 และเติมเต็ม	 แต่ต้องมีผู้ดูแล	

ตอบข้อสงสัย	มีผู้เติมประเด็น	และตั้งกระทู้สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

๘.	ผู้ที่เข้าไปเสริมศักยภาพโรงเรียนที่ประสบผลสำาเร็จ	 เป็นผู้ที่เปิดใจยอมรับว่�แท้จริงแล้ว 

ผู้ปฏิบัติมีคว�มรู้จ�กก�รทำ�ง�นในระดับหนึ่ง อ�จม�กกว่�ผู้ที่เข้�ไปเสริมศักยภ�พที่มีคว�มรู้ 

เชิงทฤษฎี เชิงวิช�ก�ร ดังนั้น ก�รร่วมเรียนรู้ไปกับครู เป็นโคช เป็นเพื่อน เข้�ใจคว�มต้องก�ร 

ในก�รสนับสนุนที่แท้จริง ประส�นคว�มช่วยเหลือ ให้กำ�ลังใจครู และลดก�รสั่งก�ร จะช่วยให้

โรงเรียนเปิดใจรับก�รพัฒน�ทำ�ให้ก�รขับเคลื่อนประสบผล

๙.	การประเมินศูนย์การเรียนรู้	 ที่เน้นการประเมินเพื่อพัฒน�	 ผ่านกระบวนก�รถอดบทเรียน  

ทัง้กระบวนก�รสอนของครทูีม่ผีลลัพธ์ทีนั่กเรยีน และก�รสะทอ้นก�รเรยีนรูข้องนกัเรยีน ก�รสงัเกต 

ชั้นเรียน บรรย�ก�ศสภ�พแวดล้อมต�มคว�มเป็นจริง ให้คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ	 จะช่วยให้โรงเรียน	

มีกำาลังใจ	และเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง	มากกว่าการประเมินจากเอกสารหลักฐาน		

ที่สร้างภาระให้โรงเรียนและไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ปัญหาและอุปสรรค
๑.	 ผู้ขับเคลื่อนเข้าใจความหมายของหลักปรัชญาคลาดเคลื่อน	แต่คิดว่าตนเข้าใจถูกแล้ว	ส่งผลให้

	 -	 ไม่เห็นความสำาคัญของหลักปรัชญา	ไม่ให้ความร่วมมือ

	 -	 พูดถึงหลักปรัชญาผิดๆ	จะสร้างความเข้าใจผิดเพิ่มขึ้น	นำาสู่การต่อต้าน

	 -	 ขับเคลื่อนผิดทางซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

	 การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ	 ควรเริ่มด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้	

กับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับนโยบาย	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ระดับปฏิบัติการ	และผู้ประเมิน

๒.	 บางครั้งครูลอกเลียนรูปแบบกิจกรรมม�ใช้โดยไม่เข้�ใจถึงที่ม� หรือไม่มีก�รปรับใช้ 

อย่�งเหม�ะสม	 หรือเข้าใจว่าการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งมีหลักปรัชญาอยู่ในนั้นแล้ว	 (ครูใช้ใน	

การจัดการเรียนรู้	 แต่ไม่ได้ออกแบบให้นักเรียนนำามาใช้)	 มีใบงาน	 หรือชุดคำาถามถอดบทเรียน	 ๓	 ห่วง		

๒	 เง่ือนไข	 ๔	 มิติ	 ซ้ำาๆ	 ที่ให้นักเรียนตอบ	 โดยครูยังไม่ชัดเจน	 ครูไม่ชวนนักเรียนคิดวิเคราะห์ไปกับ

สถานการณ์	จะทำาให้นักเรียนจับทางคำาตอบได้ซึ่งจะไม่เกิดก�รเรียนรู้ที่แท้จริง

๓.	 ครสูว่นใหญส่อนนยิาม	สอนให้นกัเรยีนนำาหลกัปรชัญามาวเิคราะห์	เชน่	วเิคราะห์หนงั/ตวัละคร	

หรือแม้แต่การถอดบทเรียนจากสิ่งที่ผ่านมา	 เป็นเรื่องดีที่ทำาให้นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญามากขึ้น	 และ	

เห็นประโยชน์	 แต่ครูที่คิดว่าสอนแค่น้ีพอแล้ว	 จะไม่ส�ม�รถสร้�งอุปนิสัย “พอเพียง” ให้นักเรียนได้  

ถ้�นักเรียนไม่ได้นำ�สู่ก�รปฏิบัติ

๔.	 หลังจากผู้บริหารที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเกษียณอายุหรือย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนอื่น	

	 -	 แม้ว่าผู้บริหารใหม่จะเห็นความสำาคัญของหลักปรัชญา	 ก็ต้องใช้เวลาในการทำาความเข้าใจ	

หรอืผู้บรหิารท่ีมอุีดมการณ์แตย่งัไม่เขา้ใจหลักปรชัญา	กต็อ้งอาศยัครูแกนนำาทีม่คีวามเขม้แข็งมาชว่ยชีแ้จง	

ทำาความเข้าใจ	 จะทำาให้ผู้บริหารปรับตัวได้เร็วข้ึน	 แต่ถ้าโรงเรียนท่ีครูกำาลังเรียนรู้และครูแกนนำายังไม่เข้มแข็ง

อาจไมส่ามารถขบัเคลือ่นตอ่ไปได	้จงึยงัตอ้งการหนว่ยงานภายนอกเขา้มากระตุน้หรอืสรา้งความตอ่เนือ่ง

	 -	 ผูบ้รหิารใหมม่กัคดิทำาเรือ่งใหมเ่พือ่สรา้งผลงานหรอืไมใ่หค้วามสำาคญัในหลกัปรชัญา	ทำาให้

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาในโรงเรียนชะงักหรือล้มเลิกไป	 บางโรงเรียนท่ีครูขับเคล่ือนมานาน	 แล้วเข้าใจ

และเห็นคุณค่า	 แม้ว่าจะไม่พูดถึงเร่ืองการขับเคล่ือนหลักปรัชญา	 แต่ก็ยังใช้ในกระบวนก�รจัดก�รเรียนรู้

เนือ่งจ�กเหน็ประโยชนท์ีเ่กิดขึน้กบันักเรยีน	แตค่รทูีก่ำาลงัเรยีนรูห้ากไมไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืจากครเูกา่

อาจจะเลิกทำาไปในที่สุด

๕.	 เม่ือครูแกนนำาย้ายพร้อมๆ	 กันหลายคนจะทำาให้การขับเคล่ือนชะงัก	 ดังนั้น	 พ่ีเล้ียงจึงต้อง

สนับสนุนให้ผู้บริหารสร้�งระบบก�รทำ�ง�น หรือก�รส่งต่อคว�มรู้ ซึ่งเครื่องมือจัดก�รคว�มรู้จะช่วย

ได้ม�ก
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๖.	 ผู้ประเมินไม่เข้าใจความหมายของหลักปรัชญา	 เป้าหมายการขับเคล่ือนด้านการศึกษา	 และ

กรอบแนวคดิของการเปน็ศนูยก์ารเรยีนรู	้หรอืเขา้ใจไมช่ดัเจน	มกัหลงประเดน็	และใหค้วามสำาคญักบัปา้ย/	

บอร์ดนิทรรศการ	เอกสารหลักฐาน	รางวัลต่างๆ	มากกว่ากระบวนการพัฒนาให้นักเรียนนำาปรัชญามาใช	้

จนเกิดเป็นอุปนิสัย	ทำาให้การขับเคลื่อนผิดเพี้ยน	

๗.	 การสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนด้วยผลงานความดีความชอบ	 วิทยฐานะแก่ผู้บริหาร		

เป็นความเสี่ยงให้ผู้บริหารหลายโรงเรียนไม่เห็นคุณค่าท่ีแท้จริงของการขับเคลื่อน	 ทำาให้เมื่อโรงเรียน	

ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้ว	ผู้บริหารหลายท่านไม่ขับเคล่ือนต่อ

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.	 ครูใช้หลักปรัชญาในการเตรียมการหรือในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน	 และท่ีสำาคัญในการ

ออกแบบการเรียนรู้	ครูเข้าใจและรู้เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคร้ัง	ว่าต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้

อะไรเก่ียวกับหลักปรัชญา	(๑)	เข้าใจนิยาม	(๒)	นำาหลักปรัชญามาวิเคราะห์เพื่อเข้าใจชัดขึ้นถึงการนำามาใช้	

หรือ	(๓)	ออกแบบการเรียนรู้ในรูปของ	Active	Learning	เช่น	กระบวนการทำาโครงงาน	กิจกรรมในฐานการ

เรยีนรู	้กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	เปน็ตน้	ใหนั้กเรยีนไดฝ้กึนำ�หลกัปรชัญ�ม�ใชใ้นก�รคดิและทำ�กจิกรรม 

เป็นขั้นที่สามารถทำาให้นักเรียนเกิดทักษะและสัมผัสผล	ซึ่งนำาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด	

๒.	 การใช้ชุดคำ�ถ�มพัฒน�กระบวนก�รคิดต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นเคร่ืองมือ

ที่ช่วยให้นักเรียนนำาหลักปรัชญามาใช้ได้ตลอดเวลา	 อย่างไรก็ตาม	 ครูต้องเข้าใจว่าจะใช้คำาถามอะไร		

เมื่อไร	 และใช้คำาถามชวนนักเรียนคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 มากกว่าการใช้เป็นคำาถามในใบงาน

มาตรฐานให้นักเรียนกรอก	

๓.	ก�รบริห�รจัดก�รเวล�ของผู้บริห�รและครูแกนนำ� ในการออกไปเรียนรู้และขยายผล

ภายนอกโรงเรียน	 ควรจัดการไม่ให้เกิดผลเสียต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของตน	 หรือ

การพัฒนาโรงเรียนของตนให้เข้มแข็ง

๔.	 การจูงใจผู้ขับเคลื่อนด้วยรางวัล	หรือการเชิดชู	ทำาอย่างไรจึงจะอยู่ในระดับเหมาะสม	เป็นกำาลัง

ใจให้คนทำางาน	แต่ไม่มากเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของครู	

๕.	 ในการขับเคล่ือนควรมีเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าจะเน้นขับเคล่ือนขยายผลในจำ�นวนท่ีไม่ม�ก 

แต่เข้มข้น หรือเน้นที่ก�รสร้�งกระแสทำาให้ได้ปริมาณแต่คุณภาพด้อยกว่า	 ซึ่งอาจทำาให้เกิด	

ความคลาดเคลื่อนในการขยายผลในรอบต่อๆ	ไป
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ภาคผนวก ๑
บทเรียนความสำาเร็จการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

เวทีจัดการความรู้โรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ผอ.กัญพิมา	 เชื่อมชิต	 เล่าว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเป็นไปด้วยดี	 เพราะเป็น	

การระเบิดจากข้างในที่ทั้งครูและนักเรียนต้องการสืบสานงานพระราชดำาริ	ตามคำาขวัญของโรงเรียน	 เป็น

หน้าที่ที่พวกเราทำาแล้วมีความภาคภูมิใจ	ดังที่ครูประทีป	เมืองงาม	บอกว่า	“ผอ. ครับ ตอนแรกผมคิดว่า

จะทำางานวิชาการส่ง แต่ผมขอขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลดีก่อน แล้วค่อยกลับมานั่งคิดว่า

ผมจะทำาผลงานวชิาการอะไรดีกว่า”	นบัเปน็ความโชคดขีองโรงเรยีนทีค่รมูทีศันคตเิชน่นี	้แมก้ระทัง่นกัเรยีน

ก็ได้เห็นพัฒนาการทางด้านความคิดในเร่ืองการนำาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำาวัน	

ทั้งในการเรียนและการนำาไปสู่วิถีชีวิตที่หอพัก

	นายอภิวัฒน์	พงษ์พาณิช	หรือ	“ตูน”	นักเรียนชั้น	ม.๕	เล่าให้ฟังเกี่ยวกับกิจกรรม	“ข้าวโพดแนว

หอพกั”	วา่ไดแ้รงบนัดาลใจจากเหตกุารณ์สมยัทีเ่รยีนอยูช่ัน้	ม.	๔	ทีป่ลกูขา้วโพดเพือ่ใชศ้กึษาเรือ่งการแบง่

ตวัของเซลลพ์ชื	คอยดแูลเอาใจใสอ่ยา่งดแีตไ่มไ่ดร้บัประทาน	เมือ่ขึน้ชัน้	ม.	๕	จงึตัง้ใจปลกูขา้วโพดอกีครัง้	

เพือ่ให้นอ้งๆ	และเพือ่นทกุคนในหอพกัได้รบัประทาน	จงึชกัชวนเพือ่นๆ	ทำาโครงการปลกูขา้วโพดโดยรวม

หุ้นกันได้งบประมาณ	 ๒,๐๐๐	 บาท	 จากนั้นไปจ้างเกษตรกรในพ้ืนท่ีใกล้เคียงให้ช่วยเตรียมแปลงปลูก		

โดย	 “ตูน”	 ให้เหตุผลท่ีต้องจ้างเกษตรกรมาช่วยว่าพวกตนไม่มีประสบการณ์เร่ืองการเตรียมแปลง	ประกอบกับ	

ต้องเรียนหนักอีกทั้งยังต้องซ้อมกีฬา	 ประเมินเวลาแล้วคิดว่าหนักเกินไปและอาจส่งผลถึงการเรียน		

ด้วยความตระหนักถึงความพอประมาณเช่นนี้	“ตูน”	จึงจำาเป็นต้องนำาเงินส่วนหนึ่งไปจ้างเกษตรกรมาช่วย

เตรียมแปลงปลูก	 และได้ไปขอความรู้จาก	 “ลุงเรียง”	 เกษตรกรในชุมชนท่านหนึ่ง	 ซึ่งประสบความสำาเร็จ

และมปีระสบการณ์ในการทำาเกษตรทฤษฎีใหม	่มาใชก้บัโครงการปลกูขา้วโพด	ดว้ยการปลกูพชืผกัสวนครวั	

เช่น	ผักบุ้ง	ผักคะน้า	เพิ่มเติมรอบๆ	แปลงข้าวโพด	เนื่องจากพืชสวนครัวมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น	ประมาณ	

๓-๔	สัปดาห์	สามารถเก็บเกี่ยวส่งขายโรงครัวของโรงเรียน	ทำาให้มีรายได้เวลาระหว่างรอข้าวโพดออกฝัก	

๗๐-๙๐	วัน	และเกิดภูมิคุ้มกันหากแปลงข้าวโพดเสียหาย	นอกจากการนำาผักปลอดสารพิษขายโรงครัวจะ

ทำาให้	“ตูน”	และเพื่อนๆ	ได้บริโภคอาหารปลอดภัยแล้ว	รายได้ที่เกิดขึ้น	“ตูน”	และเพื่อนๆ	ไม่ได้นำามาใช้
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จา่ยฟุม่เฟอืย	แต่กลบันำาไปใช้เปน็กองทนุหมนุเวยีนซอ่มแซมอปุกรณเ์ครือ่งใชที้เ่สยีหายในหอพกัชาย	ทำาให้

ไม่ต้องของบประมาณจากโรงเรียนดังเช่นอดีต

นายฐิติพันธ์	พาเรือง	หรือ	 “ตั้ม”	ที่ได้ร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเล่าว่า	 เศรษฐกิจพอเพียงใน

ความคิดของตน	 คือ	 หลักคิดว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี	 วัยรุ่นก็นำามาใช้ได้	 “ตั้ม”	 เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้จด	

คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ	ในชวีติประจำาวันวา่ตอนแรกๆ	ทีจ่ดงงๆ	เพราะไมเ่คยจดมากอ่น	แตก่ารไดจ้ดคา่ใชจ้า่ยใน

แต่ละวนั	ทำาให้ตนรูจ้กัรบัผดิชอบมากข้ึน	รูจ้กัประมาณตนในการใชเ้งนิมากขึน้	การซือ้ของแตล่ะครัง้จะคิด

ก่อนว่าควรซ้ือ	 หรือไม่ควรซ้ือ	 เช่น	 เมื่อจะซื้อน้ำาด่ืมจะดูว่าวันนี้ซื้อน้ำาไปกี่แก้วแล้ว	 ถ้าวันนี้ซื้อไปแล้ว		

๒	แก้ว	จะหันไปดื่มน้ำาเปล่าที่โรงเรียนแทน

โรงเรียนโยธินบูรณะ
ครปูรศินา	ตนัตเิจรญิ	หวัหนา้กลุ่มสาระการเรยีนรูสั้งคมศกึษา	ศาสนาและวฒันธรรม	เล่าวา่โรงเรยีน

โยธินบูรณะน้อมนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนตั้งแต่ปี	๒๕๔๗	ซึ่งช่วงนั้นแม้แต่ตัวเอง

ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่า	 “เศรษฐกิจพอเพียง”	 คืออะไร	 แต่ก็ได้เริ่มทดลองปฏิบัติด้วยการให้เด็กทำากิจกรรม		

“ลด ละ เลิก พฤติกรรมไม่ดีเพื่อในหลวง”	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี	ทำาให้รู้ว่าการจะเริ่มต้นทำาอะไร	ถ้ายัง

ไม่เข้าใจถึงแก่นแท้จะเป็นอุปสรรคในการดำาเนินงาน	 จึงนำากิจกรรมที่นักเรียนทำาเข้าสู่กระบวนการวิจัย		

ศึกษาบริบทของโรงเรียนโยธินบูรณะ	 ซึ่งผลงานวิจัยทำาให้ได้ภาพรวมของโรงเรียนที่เป็นแนวทาง	

ในการรณรงค์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนใน	 ๔	 ด้าน	 คือ	 ๑.	 การบริโภค		

๒.	การเรียนและการใช้เวลาว่าง	๓.	พฤติกรรม	และ	๔.	การประหยัดพลังงาน	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 และพบว่านักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะมีศักยภาพในการเก็บออมและแบ่งปัน	 แต่ยังทำา

น้อยเกินไป	 จึงนำามาสู่การคิดกิจกรรมหรือแนวท�งที่จะให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมม�กที่สุด		

โดยการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มหนึ่งไปเข้าค่ายสร้างความเข้าใจเก่ียวกับหลักปรัชญา	 เพ่ือพัฒนาให้เป็น	

แกนนำาขับเคล่ือนภายในโรงเรียน	ต่อมา	แกนนำากลุ่มน้ีได้รวมตัวกันตั้งชุมนุนขึ้นชื่อ	ชุมนุมโมโย	(Moderate	

Youth	 Club)	 หมายถึง	 เยาวชนที่เดินทางสายกลางตามแนวพระราชดำาริ	 ครูออกแบบการเรียนรู้ให้เด็ก	

อย่างง่ายๆ	ให้เด็กมีอิสระในการคิด	และมีส่วนร่วม	ครูมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง	 ให้คำาชี้แนะว่าเมื่อเกิดปัญหา

เฉพาะหน้าจะต้องแก้ไขอย่างไร	โดยใช้วิธีให้นักเรียนช่วยกันคิดและค้นหาคำาตอบ	ครูมีหน้าที่สร้างโอกาส	

เปิดเวทีให้นักเรียนได้เรียนรู้และให้เขาทำา	และสอนเขาจากสิ่งที่เขาทำา

นอกจากการขับเคลื่อนในกิจกรรมนอกห้องเรียนแล้ว	 ครูปริศนาเริ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	

ในกลุ่มสาระสังคมฯ	 ชั้น	 ม.๔	 โดยสอนความหมายของหลักปรัชญาก่อน	 ส่วนการนำาไปประยุกต์ใช้		

จะร่วมมือกับกลุ่มสาระการงานอาชีพที่สอนเกี่ยวกับทักษะชีวิตต่างๆ	 เช่น	 งานบ้าน	 งานประดิษฐ์	

คอมพิวเตอร์	 รวมทั้งกลุ่มสาระภาษาไทย	 ซึ่งพบว่าได้ผลดีมาก	 เด็กสามารถนำาหลักปรัชญาที่ครูสอน	
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ไปปรับใช้ได้จริง	 ทั้งยังสามารถสื่อสารให้คนอื่นรับรู้ได้จากก�รจัดก�รเรียนรู้ในลักษณะโครงก�รหรือ

โครงง�น	 และที่น่าภาคภูมิใจ	 คือ	 นักเรียนและครูร่วมกันผลิตส่ือต่างๆ	 เช่น	 ส่ือมัลติมีเดีย	 ส่ือการ์ตูน		

นิทานซีดี	 ที่นักเรียนแต่งข้ึนนำาไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

นายสุทธิชนม์	 มนนามอญ	 นักเรียนชั้น	 ม.	 ๓	 กล่าวถึงกิจกรรมในชุมนุมโมโยว่า	 มีกิจกรรม	

หลากหลาย	เช่น	กิจกรรมเก็บขวดน้ำาท่ีเหลือท้ิงไปขาย	หรือกิจกรรมการนำากระดาษหน้าท่ีสามซ่ึงเป็นกระดาษ

ที่ไม่ได้ใช้แล้วไปให้คนตาบอดทำาอักษรเบรลล์	 หรือกิจกรรม	 MOYO	 Radio	 ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์		

กระจายเสยีงเกีย่วกบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ใหเ้พือ่นๆ	รบัทราบ	“การเขา้รว่มชมุนุมโมโย เริม่แรก

จะมีเพ่ือนๆ ประมาณ ๓๐ คนเป็นแกนนำา และกลับมาชักชวนเพ่ือนๆ บอกต่อๆ กัน มีสมาชิกเพ่ิม 

ขึ้นเรื่อยๆ ส่วนอีก ๓๐ คน ซึ่งเป็นแกนนำารุ่นแรกในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ยัง

อยู่ครบ”	 นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการไปจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญากับเพื่อนๆ		

นอกโรงเรียน	 เช่น	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	 บางใหญ่	 สำาหรับการเปล่ียนแปลงของตัวเอง		

“สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตัวเอง แม้ในช่วงแรกๆ จะไม่รู้ว่า

กิจกรรมที่ทำาอยู่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร แต่เมื่อได้ไปร่วมกิจกรรมแล้ว กลับได้กับตัวเอง เช่น 

สนใจการเรียนมากขึ้น และรู้จักการแบ่งเวลาเรียน รู้จักประหยัด และมีเหตุมีผล เช่น เราเป็นคนทานข้าว

เยอะ เมื่อห่อข้าวมาทานที่โรงเรียนเองก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อ และทานได้อิ่มกว่า ส่วนเพื่อนในชุมนุมก็ไม่ได้

เปลี่ยนแปลงอะไรมาก เพียงแต่ช่วยกันทำางานมากขึ้น ผมคิดว่าความพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากัน เช่น 

การซื้อของบางอย่าง สำาหรับเราอาจมองว่าส้ินเปลือง แต่สำาหรับเพ่ือนเขาอาจคิดว่าจำาเป็น ซึ่งเป็นสิ่งท่ี

เราต้องเรียนรู้และค่อยๆ ปฏิบัติไปตามกำาลังความสามารถของแต่ละคน”

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ครูทีปกร	 แสงอินทร์	 ครูผู้ช่วยเล่าว่า	 “โครงการนักสืบสายน้ำาเน้นการอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน	

ของธรรมชาติ	 วิธีการคือให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลว่าในลุ่มน้ำาประแสมีส่วนไหนบ้างที่เกิดภาวะวิกฤต		

เกิดการเน่าเสียอย่างไร	 เริ่มต้นนักเรียนพบว่าสาเหตุหลักๆ	 มาจากชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง		

มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งและมีการปล่อยน้ำาท้ิง	 หลังจากนั้น	 โรงเรียนได้ส่งครูและนักเรียนไปเข้าร่วม

กจิกรรมเก่ียวกบัโครงการรกัษเ์ขาชะเมาเพือ่ไปหาวธิกีารในการดแูลลุม่น้ำา	โดยขอความอนเุคราะหอ์ปุกรณ	์

สื่อ	 และเครื่องมือ	 วิธีการในการดูแลรักษาสภาพลุ่มน้ำาโดยชุมชนจากมูลนิธิลูกโลกสีเขียว	 จากนั้น		

จึงตั้งเป็น	“กลุ่มนักสืบส�ยน้ำ�” ซึ่งมีหน้าที่หลัก	คือ	จัดค่ายให้กับน้องๆ	ระดับชั้น	ม.๒	มีครูเป็นพี่เลี้ยง

คอยดูแล	 หลังจากเสร็จงาน	 เด็กก็จะมาสรุปบทเรียนกันว่างานท่ีทำาไปมีข้อดีข้อเสียอย่างไร	 โดยให้เด็ก	

แลกเปลี่ยนความรู้และผลที่เกิดขึ้นกับตัวเอง	



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

109

จากท่ีดำาเนินโครงการมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๕	 ถึงปัจจุบัน	 เข้าสู่ปีท่ี	 ๖	 แล้ว	 พบว่าสภาพลุ่มน้ำาประแส	

ในปัจจุบันดีขึ้น	ถึงแม้ว่าจะยังมีกลิ่นอยู่บ้างก็ตาม	แต่ก็สามารถนั่งเรือไปชมหิ่งห้อยได้แล้ว	ขณะนี้เทศบาล

กำาลังพยายามพัฒนาลุ่มน้ำาประแสในรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์	 และมีการขยายสู่อาชีพให้กับ

ชุมชน	 นอกจากนี้	 การดำาเนินกิจกรรมนักสืบสายน้ำาของโรงเรียน	 ได้ช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนและ	

คนในชุมชนได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี	 โดยรู้จัก	 “พอประม�ณ”	 ในการประกอบอาชีพ

ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง	ไม่ก้าวตามกระแสทุนนิยม	“มีเหตุมีผล”	ในการเลือกฟื้นฟูทรัพยากร

ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์	 เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในอนาคต	 นอกจากนี้	 กิจกรรมนักสืบสายน้ำา	

ยังส่งผลให้เด็ก	 “มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี”	 คือ	 รู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรหวงแหน	 และ	

ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ของชุมชนในระยะยาว

โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
ครูรัตนาภรณ์	 ริยะป่า	ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ	 เล่าว่า	กิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ

โรงเรยีนแบง่เปน็	๕	หนว่ยการเรยีนรู	้คอื	พชืผกัรักไทย	ไรน่าสาธติ	ชวีติจิง้หรดีนอ้ย	สบัซอยหมกัเพ่ิมคณุคา่	

และเลี้ยงปลาได้ประโยชน์	โดยทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่มีอยู่ใน	“อุทย�นก�รเรียนรู้”	ของโรงเรียน	ซึ่งทำาให้

ครไูมต่อ้งไปคิดเพิม่	เพยีงแตไ่ปหยบิจบัเอาสิง่ท่ีมอียูใ่นโรงเรยีนมาปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัหลกัปรชัญาเทา่นัน้	เชน่		

“พืชผักรักไทย”	เด็กๆ	จะได้เรียนรู้วิชาเกษตร	ตั้งแต่เริ่มเตรียมดิน	การปลูกพืช	รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวพืชผักไว้ขาย	 สำาหรับ	 “ชีวิตจ้ิงหรีดน้อย”	 แม้จะเป็นกิจกรรมท่ีดูเหมือนว่า	

เปน็เรือ่งของวชิาวทิยาศาสตรล์ว้นๆ	โดยเฉพาะการศกึษาวงจรชวีติของจิง้หรดี	แตใ่นสว่นของวชิาการงาน

อาชีพ	 เด็กๆ	 ได้เรียนการทำาอาหารจากจ้ิงหรีด	 รู้จักคุณค่าและประโยชน์ของจ้ีงหรีดซ่ึงเป็นอาหารพ้ืนบ้าน		

“สับ ซอย หมัก เพิ่มคุณค่�”	เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำาน้ำาหมักชีวภาพหรือ	“น้ำ�ย�อีเอ็ม”	

ในหน่วยการเรียนรู้นี้จะมีวิชาคณิตศาสตร์สอดแทรกอยู่	 คือ	 เรื่องของการคำานวณสัดส่วนวัตถุดิบ		

สว่นวชิาวทิยาศาสตรจ์ะเปน็เรือ่งของจลิุนทรยีใ์นน้ำาหมกั	วชิาเกษตรกเ็ปน็เรือ่งของการผลิตน้ำาหมกัชวีภาพ	

การนำาผลผลิตไปใช้รดต้นไม้	ใช้เป็นยาฆ่าแมลง	เป็นน้ำายาล้างห้องน้ำา	เมื่อเหลือจากใช้เองภายในโรงเรียน

แล้วจึงนำาไปขายในชุมชน	 โดยในหน่วยการเรียนรู้นี้	 นอกจากเด็กๆ	 จะได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ	 ข้างต้น	

แลว้	ยงัไดเ้รยีนรูก้ารนำาวสัดเุหลอืใชก้ลบัมาใชใ้หม	่โดยเฉพาะ	“เศษอ�ห�ร” ทีเ่ปน็ประโยชนม์ากทีส่ดุ	คอื	

นำามาทำาน้ำายาล้างห้องน้ำาช่วยประหยัดงบประมาณของโรงเรียนได้มากทีเดียว	 และท่ีสำาคัญ	 คือ		

ไม่มีสารตกค้างหลงเหลืออยู่	ทั้งในห้องน้ำาและในดินเหมือนกับการใช้น้ำายาล้างห้องน้ำาจากตลาด
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 โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
	 ครูวชิราภรณ์	 ช่างปรุง	 เล่าให้ฟังว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของร้านค้าสหกรณ์		

เริ่มจากการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ	 การทำากิจกรรมสหกรณ์ต้อง	

มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและเพื่อนๆ	 อีกทั้งยังสอดแทรกคุณธรรมด้านความเสียสละเข้าไปด้วย		

เพราะร้านสหกรณ์จะเปิดขายในวันหยุดด้วย	จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนเวรกันมาดูแล	นอกจากนี้	กิจกรรม

ในร้านสหกรณ์ยังใช้หลักความพอประมาณ	 เนื่องจากเราจะไม่กักตุนสินค้า	 และสินค้าที่นำามาขายแต่ละ

ประเภทจะตอ้งเหมาะสมกบับรบิทของหมู่บา้น	หากสินค้าชนดิใดมรีาคาแพงเกนิไป	สหกรณจ์ะส่ังซือ้สินคา้

นัน้กต่็อเมือ่มคีนสัง่ซือ้ลว่งหนา้เทา่นัน้	ทีส่ำาคัญ	คอื	สหกรณน์ีจ้ะเนน้ขายสนิคา้ประเภทอปุโภคและบรโิภค

เป็นหลัก	หรือสินค้าที่ชุมชนผลิตเอง	 เช่น	ขนมพื้นบ้าน	 เป็นต้น	นอกจากนี้	 ครูยังได้นำากิจกรรมสหกรณ	์

มาบูรณาการในการเรียนการสอนโดยสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระวิชา	อาทิ	ในวิชาภาษาไทย	เด็กๆ	จะนำา

ชื่อสินค้าไปแต่งเรียงความ	เช่น	เรื่อง “สหกรณ์ของเร�” หรือในวิชาภาษาอังกฤษก็สอนให้เด็กๆ	ให้รู้จัก

ศัพท์ต่างๆ	หรือแม้แต่วิชาวิทยาศาสตร์ก็ยังสามารถนำาผงชูรสหรือสินค้าต่างๆ	มาใช้ในการทดลองได้อีกด้วย	

นอกจากนี	้วชิาการงานอาชพี	ซึง่สอดแทรกการฝกึอาชพีคา้ขาย	หรอืในวชิาคณติศาสตรเ์รือ่งการทอนเงนิ	

การทำาบัญชีรายรับรายจ่าย	 ในวิชาสังคมท่ีได้สอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม	 ความเอื้ออาทรและ	

ความเสียสละ	ทำาให้เด็กๆ	ได้รู้จักหน้าที่ของตนเองมากขึ้น	หรือในวิชาศิลปะ	เด็กๆ	ยังได้เรียนรู้ศิลปะการ

จัดแต่งหน้าร้านว่าทำาอย่างไรให้เป็นร้านที่ดึงดูดใจผู้ซื้อ	หรือฝึกทักษะการประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆ	กล้าพูด	

กลา้ขาย	ทีส่ำาคัญ	คือ	เด็กๆ	และครทูัง้หมดในโรงเรยีนเปน็สมาชกิสหกรณแ์หง่นี	้ทำาใหเ้ปน็กจิกรรมสหกรณ์

ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย	 ทุกคนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำางาน	 เช่น	 จะมีฝ่ายตรวจรับสินค้า	

สำารวจสินค้า	 กำาหนดราคา	 โดยขั้นตอนเหล่าน้ีครูจะให้นักเรียนเข้าร่วมด้วย	 ซึ่งจะกำาหนดราคาสินค้า	

ให้ต่ำากว่าราคาป้าย	 โดยจะให้นักเรียนคิดราคากันเองว่าควรจะได้กำาไรเท่าไร	 เช่น	ซื้อสินค้ามา	๑๐	บาท	

เขาจะเอากำาไร	 ๑-๒	 บาท	 ไม่เกินนี้	 และยังได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ	

ในสหกรณ์	“สหกรณ์”	จึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้าน	เพราะบางครั้งร้านค้าในชุมชนบางแห่งก็ยังมา

ซือ้ของจากสหกรณ์เพ่ือนำามาขายต่อ	โดยไมไ่ดม้องว่า	“สหกรณ์คอืคู่แขง่”	แตเ่ปน็ตัวชว่ยดว้ยซ้ำา	เนือ่งจาก

ว่ามีหุ้น	 แถมยังได้กำาไรจากการขายอีก	 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าจึงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่

ชุมชนต่อเนื่องได้อีกทางหนึ่ง
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โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ครูบุญทวี	ชาวปากน้ำา	กล่าวถึงหนังสือ	“อนุทินชีวินวิวัฒน์” ว่าจัดทำาข้ึนตาม	“โครงก�รก�รเรียนรู้ 

สู่ส�กล บนคว�มเท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลงของโลก”	 ภายใต้คำาแนะนำาของอาจารย์พิสิฐ	 นาครำาไพ	

ศึกษานิเทศก์เขต	๑	เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น	(ม.๑-	ม.๖)	เป็นผู้บันทึกและบรรลุเป้าหมายที่จะต้องก้าว

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมท่ีหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็ว	 ช่วงแรกๆ	 ท่ีให้นักเรียนบันทึก		

เรามุ่งเน้น	๒	ประเด็นคือ	การใช้เวลา	และการใช้เงิน	เพราะเมื่อเด็กจดบันทึกแล้ว	เราจะกระตุ้นให้เด็กๆ	

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีบันทึกไว้น้ันว่ามีความหมายอย่างไร	ซ่ึงเม่ือเด็กลงมือทำาแล้วจะเห็นข้อมูลและรู้ได้ด้วยตัวเอง	

ทั้งนี้	ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนคือเด็กๆ	ลดความฟุ่มเฟือยลง	มีการออมมากขึ้น	มีความรับผิดชอบ

มากขึน้	มคีวามรกัสามัคคมีากขึน้	กรยิามารยาทดข้ึีน	แมว้า่สิง่เหลา่นีจ้ะเปน็นามธรรมทีไ่มส่ามารถอธบิาย

ได้ชัดเจน	แต่ด้วยคุณลักษณะของนักเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไป	คือ	เรียนดี	มีความรับผิดชอบ	คิดวิเคราะห์เป็น	

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น	ทำาให้โรงเรียนได้รับการเลื่อนระดับให้เป็นโรงเรียนเกรด	A	ในปัจจุบัน

		 นายเมธิน	 อินทรประสิทธิ์	 หรือ	น้องกู๋	 นักเรียนชั้น	 ม.๔	 เล่าว่า	 เริ่มบันทึกอนุทินชีวินวิวัฒน์	

ตั้งแต่อยู่ชั้น	ม.๓	เพราะได้รับมอบหมายจากครูหมวดวิชาสังคม	แรกๆ	ไม่คิดว่าการบันทึกจะมีประโยชน์

อะไรกับตนเอง	คิดเพียงว่า	นี่คือการบ้าน	ทำาแล้วจะได้คะแนนเท่านั้น	แต่เมื่อลงมือทำาอย่างจริงจัง	ทำาให้

รู้จักตนเองมากขึ้น	และการได้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้นี่เอง	ที่นำาไปสู่	“ก�รปรับเปลี่ยน”	วิธีคิด	วิถีปฏิบัติ	

หลายเรื่อง	 “...จากเดิมเป็นครอบครัวเด่ียว มีพ่อ แม่ พี่ และคุณย่า แต่เมื่อทำาแผนที่เครือญาติออกมา  

ผมถึงรู้ว่าเราก็ญาติเยอะเหมือนกัน แล้วเริ่มรู้สึกสนุกที่ได้เจอญาติๆ ก่อนหน้านี้เวลาไปเยี่ยมคุณย่าก็ไม่รู้

จะคุยอะไรกับใคร แต่พอทำาอนุทินชีวินวิวัฒน์ แล้วไปบ้านคุณย่า เรารู้เลยว่า ลูกคุณอาคนนี้ช่ืออะไร  

ก็เรียกชื่อเลย เขาก็แปลกใจว่ารู้จักชื่อเขาได้อย่างไร ถือเป็นโอกาสท่ีจะได้คุยกันและสนิทกันมากขึ้น  

ในครอบครัวก็มีความสุข เช่น จากประวัติเครือญาติแล้ว ไม่มีใครเรียนจนปริญญาตรีมาก่อน พอผมทราบ

ว่าพ่ีสาวผมจบปริญญา ก็บอกเขาว่าน่ีเป็นหลานคนแรกของคุณย่า คุณยายท่ีจบปริญญาตรี เป็นคนแรกเลย 

พี่สาวฟังแล้วรู้สึกดีมากที่เขาเป็นคนพิเศษ…”

“...บางคนอาจจะบอกว่า เราประหยัดสุดๆ แล้ว การจดบันทึกรายรับรายจ่ายจึงไม่มีประโยชน์  

แตไ่มจ่รงิเลย ผมเองได้เงินวนัละ ๔๐ บาท เวลาขอเงินเพิม่เพือ่ทำางานสง่คร ูพีส่าวจะบอกวา่ใชอ้ะไรนกัหนา 

พอผมดูบัญชีรับจ่ายที่จดไว้ พบว่ายังมีส่วนที่ประหยัดได้อีก คือ ค่าน้ำา ผมจึงเลิกซื้อน้ำา เอาขวดไปกรอก

น้ำาดื่มแทน แต่ถึงขนาดนั้น เงินที่ได้ยังไม่พออยู่ดี แต่เมื่อให้พี่ดูบันทึกที่เราจดไว้พี่จึงเข้าใจและไม่ต่อว่าอีก 

เพราะรู้ว่าเราประหยัดสุดๆ แล้ว ท่ีสำาคัญคือ การนำาข้อมูลมาแลกเปล่ียนกันระหว่างเพ่ือนๆ มีประโยชน์มาก 

หน่ึง คือ ได้รู้ว่ามีคนท่ีประหยัดต้ังเยอะ ทำาให้เรามีกำาลังใจ ส่วนเพ่ือนท่ีได้เงินมากกว่าเราก็เร่ิมเกิดคำาถามว่า 

เอ๊ะ!! ทำาไมเงินเขาไม่เหลือ ทำาให้เขาลดความฟุ่มเฟือยลงและออมเงินมากขึ้น...”
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โรงเรียนป่าเด็งวิทยา
ผอ.ณัฐภาคย์	 พัฒนพิเชียร	 เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้หลักปรัชญาของตนเอง	 คือ		

การได้มโีอกาสส่งครแูละนกัเรยีนจำานวนหน่ึงเขา้รบัการอบรมคา่ยความรูเ้รือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง	“เดนิต�ม

แนวคิดของพ่อ อยู่อย่�งพอเพียง”	 ณ	 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	 เพชรบุรี	 ทำาให้เกิดการเรียนรู้	

รว่มกนัเกีย่วกบัหลกัปรชัญาผา่นกจิกรรมฐานการเรยีนรูท้ีส่ือ่ใหเ้ขา้ใจถงึก�รนำ�หลกัคว�มพอเพยีงม�ใช้

ในก�รปฏิบตังิ�น ทีอ่ธิบ�ยถึงก�รทำ�ง�นแตล่ะอย�่งท่ียึดหลกัคว�มพอประม�ณ มเีหตผุล มภูีมคิุม้กนั

ตนเอง และใช้คว�มรู้คู่คุณธรรม	 หลังจากจบค่ายนี้แล้ว	 ทำาให้เกิดแรงผลักดันข้ึนท้ังกับนักเรียนและครู	

ในโรงเรียนป่าเด็งวิทยากลุ่มเล็กๆ	 ที่กลับมาทำากิจกรรมเพ่ือพยายามขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวต่อ		

เร่ิมต้นด้วยการอบรมให้ครูในโรงเรียนนำาหลักปรัชญามาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรท้องถ่ินและชวนนักเรียนคิด 

ด้วยก�รค้นห�ศักยภ�พจ�กสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว

	 นางสาวสินีนุช	 ปานอุทัย	 เล่าว่าได้มีโอกาสทำาโครงการสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพกับ	

ครูและเพ่ือนๆ	 จากการที่ตัวเองได้ไปเข้าค่ายร่วมกิจกรรมต่างโรงเรียน	 และเห็นเพ่ือนๆ	 เล่าว่ามีของดี	

ในจังหวัดมากมาย	แต่ตัวเองกลับไม่รู้เลยว่ามีของดีหรือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างใกล้บ้าน	จึงได้เข้าร่วม

โครงการนี้	 โดยใช้ช่วงเวลาปิดเทอมไปออกค่ายสำารวจสิ่งแวดล้อมรอบๆ	 โรงเรียน	 ซึ่งอยู่ใกล้กับอุทยาน

แห่งชาติแก่งกระจาน	 และพบว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก	 จึงรวมกลุ่มกับเพ่ือนๆ	 ทำาให้ได้

ศึกษาทั้งเรื่อง	นก	แมลงผีเสื้อ	สมุนไพร	และปู	๗	สี	“ตอนแรกยังไม่รู้ว่าบ้านเรามีอะไรดี และสิ่งที่ชุมชน

ควรอนุรักษ์คืออะไร เม่ือปิดเทอมจึงออกไปสำารวจในป่ากับเพ่ือนๆ โดยมีท้ังครูและเจ้าหน้าท่ีอุทยานคอยสอน

ให้ความรู้ ตัวอย่างเช่น ปู ๗ สี หรือปูคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นปูท้องถิ่นมีเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และเพชรบรุเีทา่นัน้ และยงัเปน็สิง่มชีีวิตทีเ่ปน็ดชันบีง่ชีถึ้งความสะอาดของน้ำา ทำาใหเ้กดิการเรยีนรูว่้าหาก

อนุรักษ์ปู ๗ สี ก็จะส่งผลให้เรามีน้ำากินน้ำาใช้ท่ีสะอาดและมีส่ิงแวดล้อมท่ีดีตามมา ซ่ึงสอดคล้องกับหลักคำาสอน

ของพ่อหลวงในเรื่อง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขคือ ได้รู้จักตนเอง ภูมิใจในชุมชน ซึ่งหากคนในชุมชนไม่สนใจแล้ว

น้องๆ รุ่นต่อไปก็อาจจะไม่รู้จัก หรือไม่มีธรรมชาติที่งดงามเหล่านี้เหลืออยู่”
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โรงเรียนบ้านแม่ระกา
ผอ.สุพล	 จันต๊ะคาด	 เล่าว่า	 ครูมีการนำาหลักปรัชญาไปปรับใช้ในหลักสูตร	 รวมทั้งเปิดโอกาสให้

นักเรียนออกไปเรียนตามแหล่งเรียนรู้	 บางรายวิชาก็เชิญวิทยากรท้องถ่ินเข้ามาสอน	 ซ่ึงไม่ได้สอนแค่ความรู้

เท่านั้น	แต่ยังสอนคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆ	กันด้วย	แม้โรงเรียนบ้านแม่ระกาจะเพิ่งเริ่มโครงการ

มาไดเ้พยีง	๒-๓	ป	ีแตก่เ็ริม่มองเหน็ความเปลีย่นแปลงบา้งแลว้	สงัเกตไดจ้ากเด็กทีจ่บแตล่ะรุน่	จะไม่ละทิง้

ถิน่ฐานทัง้หมดเหมือนทีผ่า่นมา	ซึง่สมยักอ่นเมือ่เด็กเรยีนจบภาคบงัคบั	(ม.๓)	มกัจะทิง้ถิน่ไปทำางานรบัจา้ง

ในกรุงเทพฯ	หรือเมืองใหญ่อื่นๆ	บางรายก็ถูกพ่อแม่ที่ออกไปทำางานก่อนรับไปอยู่ด้วย	เหลือไว้เพียงแค่

เด็กและผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันภายในหมู่บ้าน	 ถ้าหากไม่หาทางแก้ไข	 ก็จะทำาให้ชุมชนอ่อนแอลงเรื่อยๆ		

แต่หลังจากเริ่มปรับก�รเรียนเปลี่ยนก�รสอนไประยะหนึ่งพบว่�มีอ�ชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นในชุมชน  

ทั้งอ�ชีพเกษตรอินทรีย์ และมีเต�เผ�ถ่�นในชุมชนเพิ่มขึ้น ที่สำ�คัญคือกลุ่มเด็กๆ ยังพร้อมที่จะ 

ขับเคลื่อนง�นเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป โดยจัดตั้งเป็น “เครือข่�ยเย�วชนแม่ระก�” มีก�รทำ�ง�น 

ร่วมกับเครือข่�ยอื่นๆ	 เช่น	 หมออนามัย	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ	

สร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม	(ศูนย์คุณธรรม)	ฯลฯ	ผลลัพธ์ที่ได้		

ทำาให้ช่องว่างและความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหายไป	 จนชุมชนบ้านแม่ระกา	 ได้รับเลือกจาก	

กรมส่งเสริมสวัสดิการ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	ให้เป็นชุมชนต้นแบบ	

ด้านสวัสดิการชุมชน

ด.ญ.ชุดาภรณ์	ย่อมครบุรี	หรือน้องแอน	นักเรียนชั้น	ป.๖	เล่าว่าที่ผ่านมามีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม	

เผาถ่านและน้ำาส้มควันไม้	ทำาให้สามารถนำาสิ่งที่เหลือใช้กลับมาทำาประโยชน์ได้อีก	นั่นคือ	 เศษกิ่งไม้ตาม

หัวไร่ปลายนา	หรือกิ่งไม้ที่ถูกตัดตกแต่งทิ้ง	ก็นำามาเผาเป็นถ่านในถังน้ำามัน	๒๐๐	ลิตร	ทำาให้ได้ถ่านและ

น้ำาส้มควันไม้	 เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสร้างพลังงานทดแทน	 เดิมชาวบ้านเผาถ่านแล้ว	

ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำาส้มควันไม้	 แต่โครงงานนี้ทำาให้ทราบว่าน้ำาส้มควันไม้มีประโยชน์สูงมาก	 เอามา	

ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้ผลดี	โดยใช้น้ำาส้มควันไม้เข้มข้นมากำาจัดหรือไล่แมลงศัตรูพืช	ขณะเดียวกัน	

ถา้ผสมน้ำาใหเ้จอืจางลง	ยงัเปน็ฮอรโ์มนเพิม่ผลผลติให้พชืไดอ้กีดว้ย	และทีส่ำาคญั	คอื	ชว่ยกำาจดักลิน่เหมน็

ของน้ำาเน่า	ช่วยดูดซับพิษหรือสารเคมีที่ตกค้างอยู่ตามพื้นดิน
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โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ครศูวิพร	แยม้แตงอ่อน	ครแูกนนำาเลา่ใหฟ้งัวา่	สิง่หนึง่ทีจ่ะชว่ยกระตุน้ใหเ้ดก็ๆ	เขา้รว่มกจิกรรมของ

ชุมนุมที่สร้างอาชีพเหล่านี้	คือ	พวกเขาเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่และความภาคภูมิใจในการได้แบ่งเบาภาระ

ของครอบครัว	 เบื้องต้นจะเน้นให้เด็กทำากิจกรรมด้านการเกษตรผ่านกิจกรรมชุมนุมในโรงเรียน	 เช่น		

สอนให้นักเรียนปลูกผักและพืชสวนครัวไว้ใช้ประโยชน์	 และกิจกรรมท่ีเน้นการสร้างอาชีพ	 เช่น	 ชุมนุม	

ถั่วเคลือบ	 ซึ่งทั้งครูและเด็กร่วมด้วยช่วยกัน	 และนำาตะไคร้	 ใบมะกรูด	 กระเทียม	 ที่ช่วยกันปลูกไว้แล้ว	

ในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์	 และทดลองจนได้สูตรถั่วเคลือบสมุนไพรที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย	 และ

เม่ือมีงานเทศกาลประจำาตำาบลหรืองานประจำาจังหวัด	 เด็กๆ	 ก็จะนำาท้ังถั่วเคลือบสมุนไพร	 กล้วยทอด

สมุนไพรเหล่าน้ีไปขายภายในงาน	กิจกรรมน้ีนอกจากสร้างความสนุกสนานและความภูมิใจให้กับเด็กๆ	แล้ว	

รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายของเหล่านี้	เด็กๆ	ยังสามารถนำาไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้	เราสอนเด็ก

ด้วยวิธีง่ายๆ	 ด้วยการเล่าถึงความพอเพียง	 อย่างเช่นการใช้เงินในชีวิตประจำาวันว่าใช้อย่างมีเหตุผลหรือไม่	

พ่อแม่ทำางานหนักในโรงงานนำาเงินมาให้เป็นค่าใช้จ่ายประจำาวันๆ	 ละ	 ๔๐	 บาท	 ก็แนะนำาเด็กๆ	 ว่าให้	

ลองหยอดกระปุกออมสินวันละ	 ๕-๑๐	 บาท	 แล้วดูว่าหากวันไหนพ่อแม่ไม่มีเงินให้	 เงินที่เก็บไว้นี้	

ก็จะมีประโยชน์ต่อไป	ให้เด็กๆ	ได้รู้จักค่าของเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง	

นอกจากนี้	 ครูศิวพรยังมีวิธีเด็ดๆ ให้เด็กๆ ท่ีเข้�ร่วมกิจกรรมนั่งล้อมวงคุยกัน เล่�ถึงวิถีชีวิต

ของแต่ละคนว่�เป็นอย่�งไร เพื่อร่วมกันเรียนรู้ก�รรู้จักตนเอง เรียนรู้ “คว�มพอเพียง”  

จ�กประสบก�รณจ์รงิ เหลา่นี	้ทำาใหเ้ดก็ๆ	หนองรสีขุสวสัดิส์ามารถนำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

ไปใช้และสร้างเป็นอาชีพติดตัว	อันจะนำาไปสู่ภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต
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ชื่อ -นามสกุล ตำาแหน่ง
๑.	คุณหยกพร	ตันติเศวตรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่	กลุ่มการเงิน 

๒.	ดร.วิรไท	สันติประภพ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ

๓.	คุณสนันนาถ	กุลไพศาลธรรม ผู้จัดการสินเชื่อลูกค้าบุคคล	

๔.	คุณเกรียง	วงศ์หนองเตย ผู้จัดการสายจัดการและควบคุมบัญชี

๕.	คุณมนตรี	รัตตานนท์ ผู้จัดการกิจกรรมสังคม 

๖. 	คุณวิศิษฐ์	ชูวงษ์ ผู้จัดการฝึกอบรม	ลูกค้าบุคคล

๗.	คุณชฎาดวง	สุวรรณทัต ผู้จัดการหน่วยธุรกิจหลักทรัพย์

๘.	คุณจินดา	ชอบพัฒนา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน

๙.	คุณสุวิมล	ศรีสันติสุข ผู้จัดการการบัญชีและงบการเงินรวม

๑๐.	คุณสุมิตรา	อ่ำาบุญ ผู้จัดการวิเคราะห์ธุรกิจ

๑๑.	คุณสรสิทธิ์	จิวะวรเกียรติ ผู้จัดการทีมฝึกอบรมระบบงานลูกค้าบุคคล

๑๒.	คุณจันทร์เพ็ญ	จันทนา  ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๑๓.	คุณกฤตภัค	สารพรรณ์  ผู้จัดการสอบทานการปฎิบัติ 

๑๔.	คุณประกิต	กุลสุขรังสรรค์ รองผู้จัดการสาขารัชโยธิน

๑๕.	คุณสุระเดช	สกุลรุ่งพงศา เจ้าหน้าที่สนับสนุนสนง.เขตพื้นที่ชิดลม	

๑๖.	คุณสุชาติ	เพียรจงกล หัวหน้าบริการการเงินบุคคล	สาขารัชโยธิน

๑๗.	คุณพูนสิทธิ์	ว่องธวัชชัย เศรษฐกรอาวุโส

๑๘.	คุณนุชา	ศิริรัตน์ เศรษฐกรอาวุโส

๑๙.	คุณปราณิดา	ศยามานนท์ เศรษฐกรอาวุโส

๒๐.	คุณสุรศักดิ์	ธรรมโม เศรษฐกร

๒๑.	คุณอานุภาพ	โฉมศรี เศรษฐกร

๒๒.	คุณณัฎฐากัญญ์	สุคำา เศรษฐกร

๒๓.	คุณอำานาจ	มานะจิตประเสริฐ เศรษฐกร

๒๔. 	คุณเขมิกา	ผิวละออ เจ้าหน้าที่งานกรรมการ

๒๕. 	คุณภรดี	สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรกิจ สาขารัชโยธิน

๒๖.	คุณสุนิสา	โสมาภา เจ้าหน้าที่ควบคุมและติดตามข้อมูลหลักประกัน

ภาคผนวก ๒
รายนามวิทยากรจิตอาสา  
โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียง
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รายนาม ตำาแหน่ง สถาบัน
ดร.จิรายุ	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา ประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ศนพ.	วิจารณ์	พานิช	 รองประธานกรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

คุณอานันท์	ปันยารชุน กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ดร.วิชิต	สุรพงษ์ชัย กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

คุณหญิงชฎา	วัฒนศิริธรรม	 กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

คุณกรรณิกา	ชลิตอาภรณ์ กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

คุณนงนาท	สนธิสุวรรณ ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)

คุณองค์อร	อาภากร	ณ	อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	

สายบริหารงานสื่อสารองค์กร
ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)

คุณปิยาภรณ์	มัณฑะจิตร ผู้จัดการและเลขานุการ มูลนิธิสยามกัมมาจล

ศ.กิตติคุณสุมน	อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิต สำานักงานราชบัณฑิตยสภา

คุณหญิงกษมา	วรวรรณ	ณ	อยุธยา	 เลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ	(สพฐ.)

คุณสุรินทร์	กิจนิตย์ชีว์	 กรรมการ
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู	้

เพื่อสังคม

รศ.ดร.ทิศนา	แขมมณี	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา

ผศ.ดร.เลขา	ปิยะอัจฉริยะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา

ดร.ปรียานุช	ธรรมปิยา หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

คุณสุชาติ	วงศ์สุวรรณ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนา	
กระบวนการเรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการ	(สพฐ.)

คุณวีณา	อัครธรรม
ผู้อำานวนการ

สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ	(สพฐ.)

คุณศัจธร	วัฒนะมงคล ผู้อำานวยการสำานักกิจการพิเศษ สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คุณรจนา	สินที	
หัวหน้ากลุ่ม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภาคผนวก ๓
รายนามคณะกรรมการกำาหนดทิศทางของโครงการ
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ในการเสริมศักยภาพโรงเรียน	 มูลนิธิสยามกัมมาจลเน้นการจัดกระบวนการด้วยการผสมผสาน	

เคร่ืองมือต่างๆ	เข้าด้วยกัน	(เช่น	การจัดการความรู้	การทำาวิสัยทัศน์ร่วม	การคิดเชิงระบบ	การทำางานเป็นทีม	

การออกแบบการเรียนรู้)	นำามาออกแบบเพื่อให้ผู้บริหาร	และครูได้เรียนรู้จากการนำาเครื่องมือต่างๆ	มาใช้

ในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทหน้าท่ีตน	 หลังจากน้ัน	 มาร่วมสะท้อน	

การเรียนรู้	และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน	ซึ่งกิจกรรมเสริมศักยภาพดังกล่าว	สรุปได้ดังนี้

ตล�ดนัดคว�มรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ	(๑)	เสริมพลังผู้บริหาร	ครู	และนักเรียน	ผ่านการเปิดเวทีนำา

เสนอผลงานที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี	 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และเติมเต็มจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อที่ผู้เข้าร่วม	

จะได้นำาความรู้ใหม่กลับไปยกระดับการทำางาน	 ขณะเดียวกันก็ได้กำาลังใจผ่านการชื่นชมซึ่งกันและกัน		

(๒)	 ใช้เป็นเวทีสื่อสารทิศทางการทำางานพร้อมท้ังเติมเต็มความรู้หลักและเคร่ืองมือท่ีจำาเป็นต่อ	

การขับเคลื่อนงานในภาพรวม	 (๓)	 เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติท้ังอย่างเป็นทางการและ	

ไม่เป็นทางการ	(๔)	ประมวลความรู้จากเวทีไปขยายผลผ่านส่ือต่างๆ	และสกัดความรู้ไปพัฒนาโครงการต่อ	

โครงการจงึจดัตลาดนดัความรูร้ะดบัประเทศขึน้	๓	ครัง้	ดงัขา้งลา่ง	โดยระหวา่งการดำาเนนิโครงการ		

ผู้ประสานงานภูมิภาคจะจัดตลาดนัดความรู้ในระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกแบบปฏิบัติที่ดีมาเป็นตัวอย่าง

ความสำาเร็จ	และเรียนรู้ร่วมกัน	ในตลาดนัดระดับประเทศ

1. ตล�ดนัดคว�มรู้ “เครือข่�ยเรียนรู้สู่คว�มพอเพียง”	คร้ังท่ี 1 (วันท่ี	๓๐	ม.ค.	-	๑	ก.พ.	๒๕๕๒)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๔๑

2. ตล�ดนัดคว�มรู้ “เครือข่�ยเรียนรู้สู่คว�มพอเพียง” ครั้งที่ 2 (วันที ่๒๖	-	๒๗	ส.ค.	๒๕๕๓)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๔๙

3. ตล�ดนัดคว�มรู้ เครือข่�ยเรียนรู้สู่คว�มพอเพียง ครั้งที่ 3 (วันที ่๒๗	-	๒๘	พ.ค.	๒๕๕๔)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๕๕

ภาคผนวก ๔
กิจกรรมที่มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพ 
โรงเรียนในเครือข่ายและผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

118

สำาหรับผู้บริหาร/ครูแกนนำา
1. โครงก�รเร่ืองเล่� “บทเรียนคว�มสำ�เร็จในก�รใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือจัดก�รก�รเรียนรู้”	

มวัีตถปุระสงคเ์พือ่คน้หาผูบ้รหิารและครทูีน่ำาหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นบทบาทหนา้ทีต่น

จนประสบความสำาเร็จ	 ให้ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน	 และนำาสิ่งที่เรียนรู้กลับไปพัฒนา

งานของตน	ขณะเดียวกัน	ก็สามารถนำาความรู้ดังกล่าวไปผลิตเป็นสื่อที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ	 เพื่อ

เป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำาไปปรับใช้ตามบริบท	ซึ่งจัด	๒	ครั้งดังนี้

๑.๑ ครั้งที่ 1	(วันที่	๒๘	พ.ย.	๒๕๕๒	-	๑๔	มี.ค.๒๕๕๓)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๖๘๘๗

๑.๒	 ครั้งที่ 2 (วันที่	๒-๖	เมษายน	๒๕๕๔)	

2. “ก�รสร้�งองค์คว�มรู้ด้วยก�รวิจัย เพื่อสนับสนุนปฏิบัติก�รในโครงก�รเสริมศักยภ�พ 

ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน” (พ.ย.๒๕๕๒	-	มิ.ย.	๒๕๕๓)	มีวัตถุประสงค์

เพื่อ	 (๑)	 ให้โรงเรียนมีเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ของตนทั้งในเรื่องของจุดเด่นและปัญหาเพื่อนำาไปสู่	

การพัฒนาท่ีมีคุณภาพ	 และต่อยอดการทำางานของโรงเรียน	 (๒)	 เพ่ือให้ได้องค์ความรู้พร้อมหลักฐาน	

เชิงประจักษ์ที่มีการตรวจสอบเชิงปริมาณและคุณภาพในการนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่	

การปฏิบัติ	เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาต่อไป

3. ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร “เสริมพลังผู้บริห�รศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้�นก�รศึกษ�” (วันที่	๒๐	-	๒๑	ส.ค.	๒๕๕๔)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๖๑

4. ประชุมเชิงปฏิบัติก�รแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ “บริห�รจัดก�รศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงด้�นก�รศึกษ�เพื่อคว�มยั่งยืน”	(วันที่	๒๗	พ.ค.	๒๕๕๕)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๖๔

5. ประชุม “ก้�วต่อไปของก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ก�รเรียนรู้ฯ”	 (วันที่		

๒๐	 ธ.ค.	 ๒๕๕๕)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าจะมีแนวทางในการพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้ของตนเองอย่างไร	 เพื่อตอบโจทย์ความย่ังยืน	 และจะขับเคลื่อนขยายผลหลักปรัชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอื่นๆ	อย่างไร

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๓๘๔

6. ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร “เสริมพลังสถ�นศึกษ�เพ่ือพัฒน�เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพยีง” มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้บ้รหิารและครใูนโรงเรยีนเครอืขา่ยทีม่คีวามกา้วหนา้ไดมี้

โอกาสมาทบทวนตัวเอง	สร้างความเข้าใจท่ีตรงกัน	ได้วางแผนในการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้

ร่วมกัน	ในขณะเดียวกัน	ก็ได้รับการเสริมพลังและเรียนรู้กระบวนการที่จะกลับไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

119

๖.๑	 รุ่นที่ 1	(วันที ่๒	-	๕	พ.ค.	๒๕๕๖)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๘๑

๖.๒ รุ่นที่ 2	(วันที่	๒๒	-	๒๕	พ.ค.	๒๕๕๖)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๔๗

๖.๓	 รุ่นที่ 3 (วันที่	๒	-	๕	มิ.ย.	๒๕๕๖)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๑๐๕๕

7. ประชุมเชิงปฏิบัติก�ร “เสริมพลังศูนย์ก�รเรียนรู้ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้�นก�รศึกษ�”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูของศูนย์การเรียนรู้ฯ	 ได้มีโอกาสทบทวนถึงปัจจัย	

ความสำาเรจ็	ความกา้วหนา้ในการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของแตล่ะศนูยก์ารเรยีนรูฯ้	ไปพรอ้มๆ	กบัการรบั

เครื่องมือใหม่ๆ	อาทิ	Design	Thinking	ได้รับการเสริมพลังจากกระบวนการเรียนรู้จากภายใน	ในขณะที่	

ผู้บริหารและครซูึง่ยา้ยเขา้มาอยูใ่นศนูยก์ารเรยีนรูฯ้	จะไดม้คีวามเขา้ใจกระบวนการพฒันาโรงเรยีนของตน	

และของเพื่อน	 เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ	 และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญา	

ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง

๗.๑ รุ่นที่ 1	(วันที่	๒๑	-	๒๔	ก.ค.	๒๕๕๖)	

	 http://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๑๔๓

๗.๒	 รุ่นที่ 2	(วันที่	๔	-	๗	ส.ค.	๒๕๕๖)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๗๗๔
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สำาหรับครู
1. โครงก�ร “ปลูกคว�มคิด ส�ธิตผ่�นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ”	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้น	

ให้ครูพัฒนากระบวนการคิดแบบองค์รวม	ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นขั้นเป็นตอน	ในการกระตุ้น	

กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน	 และสื่อสารถึงที่มาของกระบวนการและความสำาเร็จ		

ผ่านสื่อต่างๆ	ได้อย่างเป็นรูปธรรม

๑.๑	 ระยะที่ 1	(วันที่	๕	ก.ค.	๒๕๕๔)

https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๕๗

๑.๒ ระยะที่ 2 (วันที่	 ๑๘	 ส.ค.	 ๒๕๕๕)	 จัดท่ีโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์	 เพื่อสนับสนุน	

ให้นักเรียนสามารถนำาหลักคิดสู่การปฏิบัติจริง	และขยายผลในโรงเรียน

https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๗๓

2. ประชมุเชงิปฏบิตักิ�รครแูกนนำ�เพือ่พัฒน�รปูแบบก�รจดัก�รเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสร�้งอุปนสิยั 

“พอเพียง” มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูแกนนำาท่ีจัดการเรียนรู	้

เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย	 “พอเพียง”	 และนำามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบอย่างสำาหรับ	

ขยายผลการขับเคลื่อนต่อไป

๒.๑ ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติก�รครูแกนนำ�ก�รจัดก�รเรียนก�รสอนเพื่อเสริมสร้�ง

อุปนิสัย “พอเพียง” (วันที่	๒๒	–	๒๓	ก.ย.	๒๕๕๕)	วัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ของครูแกนนำาเพ่ือดูจุดเด่น	 และจุดท่ีควรพัฒนาโดยผู้เช่ียวชาญ	 เพ่ือนำาส่ิงท่ีเรียนรู้กลับไปพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของตนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๔๐๒

๒.๒	 ครั้งที่ 2	ประชุมเชิงปฏิบัติก�รพัฒน�รูปแบบก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้เพื่อเสริม

สร้�งอุปนิสัย “พอเพียง”	(วันที่	๒๘	–	๒๙	พ.ย.	๒๕๕๖)	เพื่อถอดบทเรียนความสำาเร็จของครูแกนนำา	

ที่เข้ากระบวนการในครั้งแรก	 และครูแกนนำาจากโรงเรียนใหม่ๆ	 ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ		

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 และเพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนรู้ของท้ัง	 ๒	 กลุ่ม	 และ	

คัดเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจ	 นำาหลักปรัชญามาใช้ในกิจกรรม	

การเรียนรู้	เห็นประโยชน์	และนำามาใช้จนกลายเป็นนิสัย	มาผลิตเป็นสื่อเผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อไป

https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๗๗๑



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

121

สำาหรับนักเรียน
1. ค่�ยอบรมและก�รแข่งขันก�รออกแบบเกมเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่	๖	–	๑๑	ต.ค.	๒๕๕๑)	

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง	

จากการลงมอืปฏบิตั	ิไดร้บัการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห	์และการทำางานเปน็ทมี	ในขณะทีค่รผููเ้ขา้รว่ม

ได้เรียนรู้วิธีการ	และกระบวนการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ผ่านเกม	และพัฒนาสื่อเกี่ยวกับ	“ปรัชญ�

ของเศรษฐกจิพอเพยีง”	ในรปูแบบใหม่ๆ 	ทีเ่นน้การเรยีนรูค้วบคูไ่ปกบัความสนกุสนาน	ใหเ้ปน็แบบอย่าง

สำาหรับครูผู้สอน

https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๑๗

2. ก�รขย�ยผลก�รปรับใช้เกมเศรษฐกิจพอเพียงสร้�งก�รเรียนรู้แก่เย�วชน	 (ช่วงปี	 ๒๕๕๓	 –	

๒๕๕๗)	 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ	 ครู	 และเยาวชนได้เรียนรู้	

และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเปิดใจ	ผ่านการเล่นเกม

https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๕๓

3.	 ค่�ยเย�วชนเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย	 เกิดความรู้

ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	และเรียนรู้วิธีการนำามาใช้สร้างความสำาเร็จ	ผ่านการทำา

โครงการจิตอาสา	และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการออกแบบกระบวนการดังกล่าวไปพร้อมๆ	กัน

๓.๑	 ระยะท่ี 1	(วันท่ี	๑๔	–	๑๘	มี.ค.	๒๕๕๖)	เพ่ือเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

เรียนรู้วิธีการนำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำากิจกรรมจิตอาสา	 และเข้าใจว่าจิตอาสาที่แท้จริงคืออะไร		

ผ่านการลงมือทำางานจริง

http://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๕๗๓&content_id=๑๔๖๙

๓.๒	 ระยะที่ 2	 (วันที่	๑๓	–	๑๖	มิ.ย.	๒๕๕๖)	 เพื่อพัฒนาวิธีคิดและการวางแผนโครงการ	

จิตอาสาภายใต้กระบวนการคิดตามหลักปรัชญา	ก่อนนำาสู่การลงมือปฏิบัติจริง	โดยมีพี่เลี้ยงโครงการเป็น	

coaching	ตั้งคำาถามกระตุ้นคิด

	http://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๕๗๓&content_id=๙๙๓

๓.๓	 ระยะที่ 3	 (วันที่	๑๖	–	๑๘	ต.ค.	๒๕๕๖)	เพื่อให้เห็นประโยชน์ในการนำาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในงานจิตอาสาผ่านการถอดบทเรียนความสำาเร็จในการทำางานของนักเรียน

http://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๕๗๓&content_id=๕๔๙๘
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ผู้ประสานงาน/มหาวิทยาลัย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสานงานได้รายงานความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน	 พร้อมรับ	

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ	และเรียนรู้จากเพื่อนเพื่อนำากลับไปพัฒนาการทำางานในพื้นที่

1. ประชุมเชิงปฏิบัติก�รผู้ประส�นง�นภูมิภ�ค ครั้งที่ 1/2551	(วันที่	๑๔	พ.ย.	๒๕๕๑)

2. ประชุมเชิงปฏิบัติก�รผู้ประส�นง�นภูมิภ�ค ครั้งที่ 1/2552	(วันที่	๑๗	เม.ย	๒๕๕๒)

3. ประชมุเชงิปฏบัิตกิ�รสงัเคร�ะหค์ว�มรูก้�รขบัเคลือ่นโครงก�รในภมูภิ�ค ครัง้ที ่2/2552 	

(วันที่	๗	ก.ย	๒๕๕๒)

4. ประชุมเชิงปฏิบัติก�รผู้ประส�นง�นภูมิภ�ค ครั้งที่ 1/2555 (วันที่	๙	-	๑๐	พ.ค.	๒๕๕๕)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๕๙

5. ประชุมเชิงปฏิบัติก�รผู้ประส�นง�นภูมิภ�ค ครั้งที่ 2/2555	(วันที่	๒๘	-	๒๙	ส.ค	๒๕๕๕)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๙๐๕

6. ประชุมเชิงปฏิบัติก�รสังเคร�ะห์คว�มรู้ก�รขับเคล่ือนโครงก�รในภูมิภ�ค (วันท่ี		๖	-	๗	ส.ค.	

๒๕๕๗)

	 https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๙๔๖๘	

ปิดโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

และเสวน� “บนเส้นท�งก�รนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ก�รปฏิบัติ”

ในเวที “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่�งพอเพียง” ๑๐	ต.ค.	๒๕๕๘

https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๑๒๗๙๘
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ก�รขับเคลื่อนเชิงเครือข่�ย
คว�มร่วมมือ

ก�รขับเคลื่อนท�งตรง
มหาวิทยาลัย	หรือศูนย์การเรียนรู้	เป็นพี่เลี้ยง

ขับเคลื่อน	รร.เครือข่ายโดยตรง

ความร่วมมือแบบข้อตกลง	
(ไม่เป็นทางการ)	ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับศูนย์การเรียนรู้		
ร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่าย	
โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กัน

ชัดเจน

ความร่วมมือในรูปแบบมีกลไก
ขับเคลื่อนร่วม	ด้วยการจัดตั้ง
คณะทำางานที่มีมาจากทุกฝ่าย:	
มหาวิทยาลัย	ศูนย์การเรียนรู้	

และ	รร.เครือข่าย	

ภาคผนวก ๕
กระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียนในระดับภูมิภาค

การขับเคลื่อนโดยมีมหาวิทยาลัยและศูนย์การเรียนรู้เป็นพี่เลี้ยง (ระดับพื้นที่/ภูมิภาค)

เงื่อนไข
๑.	 ความพร้อมของสถานศึกษา	ศักยภาพทุนความรู้	การบริหารจัดการ	การออกแบบการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเรียนรู้
	 เครื่องมือขับเคลื่อน	การมีเพื่อนร่วมทาง/ผู้สนับสนุนที่ดี	มีการทำางานเชิงเครือข่าย
๒.	ด้านระบบสนับสนุน
	 ๒.๑	 นโยบายจากหน่วยงานระดับสูงและระดับพื้นที่
	 ๒.๒	 การสนับสนุนจากองค์กร/หน่วยงานที่เป็นภาคีหลัก	(เช่น	มูลนิธิสำานักงานทรัพย์สินฯ)	อย่างต่อเนื่อง	ทั้งงบประมาณ		
	 	 เครื่องมือ	เวทีเรียนรู้	และทีมพี่เลี้ยง
	 ๒.๓	 ทีมพี่เลี้ยง/ทีมประสานการขับเคลื่อนฯ	ที่ดี	เข้มแข็ง	การประสาน/สนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทและถูกจังหวะ/เวลา
๓.	มีเพื่อนร่วมทาง/การทำางานเชิงเครือข่าย
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ผลที่ได้รับ
•	 ได้ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น	๖	รร.	คือ	
	 -	รร.ดาราวิทยาลัย	จ.เชียงใหม่	 -	 รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร	จ.ลำาปาง
	 -	รร.เฉลิมพระเกียรติ	จ.พะเยา	 -	 รร.เสริมงามวิทยาคม	จ.ลำาปาง	
	 -	รร.ราชานุเคราะห์	จ.พะเยา	 -	 รร.ทาขุมเงินวิทยาคาร	จ.ลำาพูน
•	ครูและผู้บริหารนำาเครื่องมือการถอดบทเรียน	การสะท้อนการเรียนรู้	และวิธีการตั้งคำาถามไปปรับใช้ที่	รร.
	 -	ครูยุพิน	 ชัยราชา	 จาก	 รร.ดาราวิทยาลัยสะท้อนว่าได้นำากระบวนการที่เรียนรู้จากการออกแบบพัฒนา	 รร.เครือข่ายร่วมกับ	 มช.	 และ	
	 	 ศูนย์การเรียนรู้อื่นๆ	ได้แก่	การวางแผนก่อนทำางาน	(BAR:	Before	Action	Review)	การตั้งคำาถาม	การเป็น	facilitator	และการประชุม	
	 	 สะท้อนผลการจัดงาน	(AAR:	After	Action	Review)	และสร้างเง่ือนไขให้	นร.	ใช้กระบวนการดังกล่าวตลอดเวลา	ทำาให้งานออกมาดีข้ึนมาก
•	ครูแกนนำาหลายท่านในศูนย์การเรียนรู้	 เกิดความภาคภูมิใจที่ได้นำาหลักปรัชญามาใช้จนเห็นผลที่นักเรียน	หรือประสบความสำาเร็จในชีวิต		
	 เกิดศรัทธาในตนเอง	ในหลักปรัชญา	จึงร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายโดยใช้ความถนัดที่มี	และยังคงจับมือกันเสริมศักยภาพ	รร.	อื่นๆ	เช่น		
	 ปรินส์ฯ	และดาราวิทยาลัยร่วมมือกันจัดค่ายพัฒนาเด็กและครูแกนนำาของเครือข่ายภาคเหนือ

เปิดพื้นที่เรียนรู้ แสดงผลง�นร่วมกัน เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจ และเติมเครื่องมือ
•	Workshop	ถอดบทเรียน	รร.เครือข่ายเพื่อเข้าใจตัวเอง	และบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาได้ชัด
•	เสริมความรู้	/	ทักษะครู
	 ๑.	ในการนำาเครื่องมือจัดการความรู้โดยเฉพาะการเป็นผู้อำานวยการเรียนรู้	(facilitator)	ถอดบทเรียนการเรียนรู้ของ	นร.
	 ๒.	การพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้ฝึกให้	นร.	คิด	และนำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำางานผ่านการตั้งคำาถามหรือ	
	 	 สร้างเงื่อนไข	
•	จัดตลาดนัดความรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง	รร.เครือข่าย	กระตุ้นให้ผู้บริหาร	และครูนำาที่นำาหลักปรัชญา	
	 มาใช้ได้ถอดบทเรียนการทำางานของตน	ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์	ได้รับการเสริมความรู้	เป็นต้น
•	พัฒนาทักษะการเป็น	coach	และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ศูนย์การเรียนรู้	ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วม	
	 ออกแบบกิจกรรม	ประเมินผลการดำาเนินงาน	พัฒนาวิธีการทำางานร่วมกัน

รร.เครือข่าย

•	ติดตามความก้าวหน้าของครูใน	รร.
•	ติดตามความเปลี่ยนแปลงของเด็ก
•	สะท้อนผลการติดตาม	และหารือปรับแนวทาง	
	 การทำางานของครู/ผู้อำานวยการ
•	จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง	รร.		
	 เพื่อขยายผลเต็ม	รร.
•	ให้	รร.เครือข่ายเข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการใน		
	 รร.เป้าหมาย

ใช้ Social Network สร้�งพื้นที่เรียนรู้ online
•	Website •	Facebook 

ดร.ก�ญจน� เกียรติมณีรัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่าง การทำางานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 และศูนย์การเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์ก�รเรียนรู้
•	ปรินส์รอยแยลส์-	
	 วิทยาลัย
•	บ้านหนองบัวแดง
•	เทศบาลจามเทวี
•	แม่พริกวิทยา
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ใช้ Social Network สร้�งพื้นที่เรียนรู้ online
•	Website •	Facebook 

ตัวอย่าง การทำางานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 และศูนย์การเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน 

ผลที่ได้รับ
•	 ได้ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น	๔	รร.	คือ	
	 รร.โนนสังวิทยาคาร	จ.หนองบัวลำาภ	ู รร.โคกเพชรวิทยาคาร	จ.ชัยภูมิ	
	 รร.บ้านเป้าวิทยา	จ.ชัยภูมิ	 รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง	จ.บุรีรัมย์
•	 เกิดเครือข่าย	Online	ของภาคอีสาน	และมีการเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างผ่าน	Blog	Gotoknow
•	ครูได้นำาวิธีจัดกระบวนการไปใช้กับนักเรียน	
	 -	คณะครู	รร.เทศบาลวัดป่าเรไร	ใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการจัดการเรียนรู้
	 -	ครูฤทธิชัย	รร.บ้านเป้าวิทยา	ปรับการสอนจากบรรยายเป็นออกแบบให้เด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองและทำาหน้าท่ีอำานวยการเรียนรู้	และ	feedback
	 -	ครูสมศักดิ์	รร.โคกเพชร	นำาจิตศึกษามาออกแบบกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ตนเอง	และเพื่อนจากงานศิลปะ
	 -	ครูจาก	รร.เครือข่ายส่วนใหญ่นำากระบวนการตั้งคำาถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญา	และถอดบทเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
•	 ผู้บริหารและครู	เห็นจุดเด่น	และปัญหาที่แท้จริงของ	รร.	นำาสู่การพัฒนา
•	มหาวิทยาลัยรับนักเรียน	รร.เครือข่ายเข้าโครงการเด็กดีมีที่เรียน	เพื่อปลูกฝังให้เป็นนักศึกษาที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาต่อเนื่อง
•	ตั้งศูนย์	 CADL	 (Center	 of	 Academic	 Development	 for	 Learning)	 เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ี	 และบูรณาการ	
	 กับโครงการอื่นๆ	ของมหาวิทยาลัย	เช่น	โครงการ	LLEN	

เปิดพื้นที่เรียนรู้แสดงผลง�นร่วมกัน เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจและเติมเครื่องมือ
•	Workshop ถอดบทเรียน รร.เครือข่�ย เพื่อเข้�ใจตนเอง และบทบ�ทหน้�ที่ในก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ได้ชัด
•	 เสริมคว�มรู้ / ทักษะครู
 1. ก�รเป็น facilitator ถอดบทเรียนก�รเรียนรู้ของนักเรียน
 2. ก�รพัฒน�ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์ของศิษย์จ�กก�รตั้งคำ�ถ�ม
 3. ก�รออกแบบก�รเรียนรู้เพื่อฝึกเด็กใช้หลักปรัชญ�ในก�รทำ�กิจกรรม

รร.เครือข่าย

•	ติดตามความก้าวหน้าของครูใน	รร.
•	ติดตามความเปลี่ยนแปลงของเด็ก
•	สะท้อนผลการติดตาม	และหารือปรับแนวทาง
ทางการทำางานของครู/ผู้อำานวยการ

•	จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน	รร.	
เพื่อให้เกิดการขยายผลเต็ม	รร.

•	ให้	รร.เครือข่ายเข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการ	
ใน	รร.เป้าหมาย

ดร.ฤทธิไกร ไชยง�ม
มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม

ศูนย์ก�รเรียนรู้
•	เชียงขวัญพิทยาคม
•	เทศบาลวัดป่าเรไร
•	กัลยาณวัตร
•	สนามบิน
•	โพนทองวิทยายน
•	ชุมชนบ้านห้วยค้อ-
	 มิตรภาพที่	๒๐๖
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ผลที่ได้รับ
•	 ได้ศูนย์การเรียนรู้	เพิ่มขึ้น	๓	รร.	คือ	รร.กระทู้วิทยา	จ.ภูเก็ต	รร.บ้านร้านตัดผม	จ.ชุมพร	และ	รร.ราชประชานุเคราะห์	๑๐	จ.สงขลา
•	ผอ.จร	ประสงค์สุข	รร.ราชประชานุเคราะห์	๑๐	สะท้อนว่าครูต้ังคำาถามเป็นมากข้ึน	และให้ความสำาคัญกับกิจกรรมเรียนรู้ท่ีให้นักเรียนคิด	และลงมือทำา	
	 ส่งผลให้เด็กกล้าคิด	กล้าแสดงออก	และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
•	ผอ.พรีะพล	ภกัดเีสนา	รร.บา้นรา้นตดัผม	เมือ่เขา้ใจแลว้ไดเ้ปลีย่นจากการทำาแปลงเกษตร	เปน็การสร้างชุมชนการเรยีนรูเ้ร่ืองการออกแบบการเรยีน	
	 การสอน	โดยคัดเลือก	BP	แล้วแต่งตั้งให้เป็นแกนนำาเข้าไปดูการสอนของเพื่อนครู	ให้คำาแนะนำาแลกเปลี่ยนการทำางานร่วมกับ	ผอ.	และกำาหนดให	้
	 นักเรียนและครูมาเล่าประสบการณ์การใช้หลักปรัชญาทุกเที่ยง
•	คร	ูรร.บา้นรา้นตดัผม	ปรบัวธิกีารสอน	เชน่	ครวูรรณ	ีบูรณาการหลกัปรัชญาเปลีย่นจากหา้มเดก็พูดใหฟั้งครู	เปน็ตัง้คำาถามใหเ้ดก็แสดงความคดิเหน็		
	 ครูปราณี	พัฒนาการสอนเรื่องชั่งตวงวัด	โดยสอนให้เด็กสังเกต	และตั้งคำาถามชวนคิด	ทำาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น	สนุก	คิดเก่งขึ้น		
	 กล้าแสดงออกมากขึ้น	ครูเข้าใจนักเรียนมากขึ้น	ทำาให้สัมพันธภาพระหว่างครูและนักเรียนดีขึ้น
•	มหาวิทยาลัยนำาไปใช้กับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร	 (Co-Curriculum	 Activity)	 เพื่อให้นักศึกษาฝึกใช้หลักปรัชญา	
	 ผ่านการทำาโครงงานกับ	รร.	ที่อยู่รอบ	มอ.	
•	ฝึกอบรมวิธีการสอนบูรณาการหลักปรัชญาให้	น.ศ.มรภ.สงขลา	เพื่อให้นำาไปสอนจริงในห้องเรียนและทำาวิจัยในชั้นเรียน

เปิดพื้นที่เรียนรู้ แสดงผลง�นร่วมกัน เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจ  
และเติมเครื่องมือ
•	Workshop	เติมเครื่องมือเรื่องกระบวนการคิดเชื่อมโยง/กระบวนการ	
	 คิดวิเคราะห์/การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล	และการใช้คำาถามพัฒนา	
	 กระบวนการคิดตามหลักปรัชญา	เพื่อช่วยให้ครูมีหลักในการออกแบบ	
	 การเรียนรู้
•	เรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน	การฝึกสติ	และการเรียนรู้จาก	
	 ภายใน	ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้	เพื่อพัฒนาอุปนิสัยของเด็ก
•	จัดตลาดนัดความรู้เพื่อถอดบทเรียน	BP	และกระตุ้นการทำางานคร	ู
	 ในศูนย์การเรียนรู้ฯ	และ	รร.เครือข่าย

ฝึกครูปฏิบัติ ช่วยแก้ปัญห� และสะท้อนผล 
ในห้องเรียน

•	ฝึกทักษะท่ีจำาเป็นในการสร้างการเรียนรู้ของครู	
ด้วยการฝึกกระบวนการคดิอย่างเป็นเหตเุป็นผล	
ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของสิ่งต่างๆ	 ฝึกสติ		
ฝึกการสังเกต	 และการฟังอย่างลึกซึ้ง	 ตลอดจ	
นวธีิการต้ังคำาถามกระตุ้นคิดตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พัฒนามาจาก	รศ.ดร.ทิศนา	แขมมณี		
ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญในการเข้าใจเด็ก	 และการ
ออกแบบการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาอปุนสิยั	นกัเรยีน	

•	ติดตามผลด้วยการเข้าไปสงัเกตการสอนของครู	
และฐานกิจกรรม	และสะท้อนผล

•	เชิญห้วยยอดมาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมทักษะ

	 -	 การใช้กิจกรรม	Play	&	Learn	เพื่อให้เด็กรู้จัก
ตนเอง	รู้จักเพื่อน	เข้าใจหลักปรัชญา	และนำามา
ใช้เพื่อสร้างความสำาเร็จในการทำากิจกรรม

	 -	 การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการ	เศรษฐกิจ	
	 พอเพียงในสาระการเรียนรู้	 เพื่อสร้างความรู	้
	 ความเข้าใจและได้ฝึกการใช้	 ผ่าน	 Active		
	 learning	และฐานกิจกรรม

•	เชิญศูนย์การเรียนรู้	 และมูลนิธิสยามกัมมาจล
ร่วมประเมินเพื่อเสริมศักยภาพ	รร.	สะท้อนผล	
และให้คำาแนะนำา

ดร.ไพโรจน์ คีรีรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศูนย์ก�รเรียนรู้
•	ห้วยยอด
•	รัษฎา
•	บ้านคลองยาง
•	บ้านคลองไคร

ตัวอย่าง การทำางานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 และศูนย์การเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคใต้ 

ใช้ Social Network สร้�งพื้นที่เรียนรู้ online
•	Website •	Facebook 
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ครูแกนนำ� 8 คน

•	นำาหลักปรัชญามาใช้สร้าง
ความสำาเร็จ

•	ให้คำาแนะนำาทั้งเป็นและ	
ไม่เป็นทางการ

•	เป็นวิทยากรขยายผล	
นอก	รร.

ผู้ปกครอง+ชุมชน	

•	เพื่อดูแลเด็กร่วมกัน
•	เป็นครูภูมิปัญญา

ครูใน รร.

•	ประทบัใจความสำาเรจ็ทีเ่ดก็แกนนำาเก่งขึน้จงึพยายาม
ทำาความเข้าใจ	และนำามาใช้

•	มีแผนจัดการเรียนรู้ให้เด็กนำาหลักปรัชญามาใช้ทำา
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำา	+	เครื่องมือ

	 -	 โครงงานจิตอาสาเพื่อรู้จักชุมชน	

	 -	 การตั้งคำาถามกระตุ้นคิด	

	 -	 การถอดบทเรยีน	ชวนสรปุความรูเ้ชือ่มหลกัปรชัญา	

•	“รษัฎาศกึษา”	สำาหรบัเดก็	ม.๑	เพือ่รูจ้กัตนเอง	รูจ้กั	
รร.	 รู้จักและเข้าใจหลักปรัชญาก่อนกระบวนการ
ปลูกฝังในการจัดการเรียนรู้ต่างๆ	

ครูอำ�นวย
-	 เลิกเหล้าบุหรี่	เพื่อเป็นแบบอย่างให้เพื่อนครูและนักเรียน	
-	 ให้ความสำาคัญกับชุดคำาถาม/ก่อนทำา/ระหว่างทำา/หลังทำา
ครูสมจิตร
-	 ใช้กระบวนการวาดภาพตามฝันให้นักเรียนรู้จักตัวเองนำาสู่
การเยี่ยมบ้านและนำาสู่การช่วยให้นักเรียนได้เรียนต่อ

ครูจันทน�
-	 ฝึกให้นักเรียนรู้จักการตั้งคำาถามด้วยตนเอง
ครูม�นพ
-	 ใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฝึกอุปนิสัย	“พอเพียง”	ให้นักเรียน
-	 ทำาตัวเป็นแบบอย่างและชวนคุย

•	 กำาหนดเป็นนโยบายชัดเจนให้ครูสอดแทรก		
	 หลักปรัชญาในทุกกิจกรรมการเรียนรู้
•	 สร้างครูแกนนำาแบบค่อยเป็นค่อยไป
•	 ดึงการสนับสนุนจากภายนอก	 (สรส./ห้วยยอด/	
	 สภาเด็กและเยาวชน/มูลนิธิสยามกัมมาจล)
•	 สร้าง	PLC	สำาหรับครูแกนนำา
•	 ทำา	ให้ดูเป็นตัวอย่าง	(ตั้งคำาถามตามหลักปรัชญา		
	 ชวนนกัเรยีนท่ีทำาผดิถอดบทเรยีนเพือ่ให้นกัเรยีน	
	 รูจั้กตนเองเห็นคณุค่าและผลเสยีจากการกระทำา)

นักเรียนโดยรวม
•	 เด็กมีหลักคิด	มีเหตุผลมากขึ้น	มีวินัยมากขึ้น
•	 พฤติกรรมเสี่ยงน้อยลง
•	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	ผล	ONET	สูงขึ้น		
	 นร.ชนะการแข่งขันทางวิชาการเพิ่มขึ้น
•	 ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น

ตัวอย่�งนักเรียน
“แต่ก่อนนีเ้มือ่คิดจะทำาอะไรทำาเลย เป็นความรูส้กึล้วนๆ เดีย๋วนีจ้ะ
คดิก่อน ว่าถ้าเราทำาแบบนีผ้ลจะเกดิอย่างไร ถ้าเราทำาอกีอย่างหนึง่
ผลที่ออกมาจะดีกว ่าหรือแย่กว ่า ต ้องคิดรอบคอบมากขึ้น  
คิดมาหลายๆ ทาง ต้องมีการวางแผนก่อน เพราะเราถูกฝึกให้ทำา
มาตลอด ๓-๔ ปีแล้ว จึงอยู่ในใจ”

	รร.ห้วยยอด

สรส.

•	โครงงานจิตอาสา

•	เข้าเวทีต่างๆ
•	ดูงาน

ครู

เชื่อว่�หลักปรัชญ�ส�ม�รถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ท�งก�รศึกษ�ได้  
จึงเริ่มจ�กก�รทำ�คว�มเข้�ใจกับครูและชุมชน

ผอ.ส�คร เย่�เฉื้อง ผอ.สมจริง อินทรักเดช
ทำาให้เข้าใจชัด

ปัจจุบันครูแกนนำ� 26 คน

น.ส.วรานันทน์ ศรีเต้ง

ทำาความเข้าใจ ทำาความเข้าใจ

ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงของ รร.รัษฎา จังหวัดตรัง 
รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำาอำาเภอ
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ผอ.+ ครูแกนนำ�

•	นำาหลักปรัชญามาใช้สร้างความสำาเร็จ

•	ให้คำาแนะนำาทั้งเป็นและไม่เป็น
ทางการ

•	นำาสิ่งที่เรียนรู้มาขยายผล			

•	การออกแบบการเรียนรู้
•	นิเทศภายใน

ครูใน รร.

•	ครเูริม่นำาการตัง้คำาถามกระตุน้คดิตามหลกัปรชัญามา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้

	 -	 ครู+นักเรียนจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ	
	 ในหลักปรัชญาทุกเที่ยง

	 -	 สำาหรับนักเรียนประถมมีการเล่านิทานแล้วต้ัง	
	 คำาถามชวนคิด

	 -	 สำาหรับนักเรียนมัธยมให้เลือกข่าวมาอ่านและ	
	 ช่วยกันวิเคราะห์

•	ครนูำาหลกัปรชัญาสูก่ระบวนการจดัการเรยีนการสอน
ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ	 และจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้จากการลงมือทำางาน	และใช้คำาถามกระตุ้นคิด
ตามหลักปรัชญา

•	ครูสังเกตนักเรียนมากข้ึน	 ใจเย็นและฟังนักเรียน	
มากขึ้น	 ทำาให้สัมพันธภาพดีขึ้น	 และครูมีความสุข	
ในการทำางาน

•	 กำาหนดเป็นนโยบายชัดเจน	
•	 ดึงความช่วยเหลือจากภายนอก
•	 ผอ.	ชวนครคูดิ	สร้างกจิกรรมให้ครทูำา	และทำาให้ดู
•	 ตรวจแผน	ดูการสอนในห้องเรียน	ให้คำาแนะนำา
	 กระตุ้นให้ครูและนักเรียนนำามาใช้	
•	 ให้ครูเวียนดูการสอนของกันและกันแลกเปลี่ยน	
	 เรียนรู้/ผอ.เติมเต็ม

ครูวรรณี สอนสุภ�
	 เปลี่ยนจากบอกสอนเป็นตั้งคำาถาม	 ทำาให้เข้าใจ

เด็กมากขึ้น	
ครูจรวย สมวงศ์
	 กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้	 ในรูปแบบของตัวเอง	

ตรวจสอบความเข้าใจของเด็ก	 ถ้าผิดรีบแก้ไขให้
ถกูต้อง	ใจเยน็ทำาซำา้หลายๆ	ครัง้	จนเดก็มองเห็น
วิธีการด้วยตัวเอง

นักเรียนโดยรวม
•	 มีความมั่นใจ		
	 กล้าแสดงออก
•	 มีวินัย	มีจิตอาสา
•	 ใช้เหตุผลและใจเย็นลง
•	 สนุกกับการเรียนรู้

ตัวอย่�งนักเรียน
“...เม่ือก่อนหน ู ไม่รบัฟังความคดิเหน็ของผู้อ่ืน แต่พอได้เรยีนรูเ้กีย่วกบั
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ทำางานร่วมกับเพื่อนบ่อยๆ 
เดี๋ยวนี้ทำางานใดๆ ก็สำาเร็จ โดยไม่มีปัญหาขัดแย้งกันกับเพื่อน  
เพราะหนูทำางานโดยนำาหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาใช้”

เด็กหญิง สุภาพร สังข์น้อย

ตัวอย่�งนักเรียน
	“เดีย๋วนีค้รใูห้พวกเราเป็นส่วนหนึง่ในการเรยีนค่ะ ครไูม่แค่เขยีนบนกระดาน
แล้วให้เราลอกตาม คุณครูจะซักถามตลอดเวลา ทำาให้เราต้องคิด ต้องใช้
เหตผุล ไม่เข้าใจเราก็กล้าถาม ทำาให้พวกเราเข้าใจมากข้ึน จากทีไ่ม่เคยฟังคร ู
พอมีคำาถามให้คิด คิดได้ก็อยากตอบ ทำาให้เรียนสนุกขึ้น และรู้สึกว่ากล้า 
คุยกับครูมากขึ้น เลยทำาให้สนิทกับครูค่ะ”

เด็กหญิง เบ็ญญา บุญพิทักษ์

รศ.ไพโรจน์

•	รร.ห้วยยอด
•	รร.รัษฎา

เข้าเวทีต่างๆ
ดูงาน

เมื่อเข้�ใจว่�ไม่ใช่เกษตร แต่ส�ม�รถนำ�ม�เป็นหลัก 
ที่นำ�ม�พัฒน�ก�รเรียนให้นักเรียนคิดเป็น  

จึงเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักทั้งระบบ

ผอ.พีระพล ภักดีเสน�

•	เวทีมูลนิธิสยามกัมมาจล
•	รร.ห้วยยอด
•	รศ.ไพโรจน์	คีรีรัตน์

•	การใช้คำาถาม
•	การฟัง
•	วิธีสังเกตเด็ก
•	นิเทศภายใน

ทำ�คว�มเข้�ใจ

ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงของ รร.บ้านร้านตัดผม จังหวัดชุมพร  
 รร.ขนาดเล็ก ชายแดนไทย-พม่า

ผู้ปกครอง+ชุมชน	
เข้าใจ		

ให้ความร่วมมือ	
และนำาไปใช้
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ภาคผนวก ๖
โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล

ที่ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ภาค สังกัด ที่อยู่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับชั้นที่เปิดสอน จำานวน
ครู

จำานวน
นร.

ครู
แกนนำา

นร.
แกนนำา

๑ กงไกรล�ศวิทย� สุโขทัย เหนือ สพม.๓๘ ๑๔๗	หมู่๔	ต.กงไกรลาศ	อ.กงไกรลาศ	จ.สุโขทัย www.kl.ac.th ๐๕๕-๖๙๑-๒๒๑ ๐๕๕-๖๙๑-๒๘๘ มัธยม	๑	-	๖ ๗๐ ๑,๐๕๐ ๙ ๓๐

๒ เฉลิมพระเกียรติ พะเย� พะเยา เหนือ สพม.๓๖ ๙	หมู่	๑๗	ต.ห้วยแก้ว	อ.ภูมกามยาว	จ.พะเยา	๕๖๐๐๐ sw-phayao.ac.th ๐๕๔	๔๒๒	๘๓๘ ๐๕๔-๔๒๒๘๓๙ มัธยม	๑	-	๖ ๖๖ ๗๑๑ ๒๗ ๒๔๗

๓
เตรียมอุดมศึกษ�
พัฒน�ก�รเขล�งค์นคร

ลำาปาง เหนือ สพม.๓๕ ๒๔๙	หมู่ที่	๑๒	ต.บ่อแฮ้ง	อ.เมือง	จ.ลำาปาง	๕๒๐๐๐ 	- ๐๕๔-๒๒๖๙๓๒ ๐๕๔-๒๒๒๙๕๔ มัธยม	๑	-	๖ ๑๐๓ ๒,๐๑๖ ๒ ๕๐

๔ ด�ร�วิทย�ลัย เชียงใหม่ เหนือ สช. ๑๙๖	ต.แก้วนวรัฐ	ต.วัดกอง	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่ www.dara.ac.th  ๐๕๓	๒๔๑	๐๓๙ ๐๕๓-๒๔๙๑๕๒ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๔๐๓ ๖,๖๘๓ ๙ ๖๔๒

๕ ท�ขุมเงินวิทย�ค�ร ลำาพูน เหนือ สพม.๓๕ ๑๕๓	อ.แม่นา	จ.ลำาพูน www.tk_school.com ๐๕๓-๕๗๔๖๗๔ ๐๕๓-๕๗๔๘๒๓ มัธยม	๑	-	๖ ๓๕ ๔๙๔ ๓ ๘๕

๖ เทศบ�ลจ�มเทวี ลำาพูน เหนือ อปท ๑๐๑๕	ถ.จามเทวี	ต.เหมืองง่า	อ.เมืองลำาพูน	จ.ลำาพูน	๕๑๐๐๐	   ๐๕๓-๕๑๑-๗๔๔ ๐๕๓-๕๑๑-๗๔๔ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๗ ๑๗๖ ๗ ๗

๗ บ้�นหนองบัวแดง เชียงราย เหนือ สพป.เชียงราย	เขต	๑
ม.๑๒	ถ.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก	ต.แม่ข้าวต้ม	อ.เมือง	
จ.เชียงราย	๕๗๑๐๐

   ๐๕๓-๗๓๕๐๑๘ ๐๕๓-๗๓๕-๐๑๘ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๐ ๑๒๘ ๕ ๒๐

๘ ปรินส์รอยแยลส์วิทย�ลัย เชียงใหม่ เหนือ สช. ๑๑๗	ถ.แก้วนวรัฐ	ต.วัดเกต	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	๕๐๐๐๐ www.prc.ac.th/ ๐๕๓	๒๔๒	๖๐๑ ๐๕๓-๓๐๖-๕๐๙ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๕๐๖ ๖,๔๒๕ ๑๕ ๑๕๙

๙ แม่พริกวิทย� ลำาปาง เหนือ สพม.๓๕ ๓๗	ม.	๕	ต.พระบาทวังตวง	อ.แม่พริก	จ.ลำาปาง	๕๒๑๘๐ www.mtw.ac.th ๐๕๔	๒๙๙	๒๗๐ ๐๕๔-๒๙๙-๒๗๑ มัธยม	๑	-	มัธยม	๖ ๒๗ ๔๗๖ ๘ ๔๐

๑๐ ร�ชประช�นุเคร�ะห์55 ตาก เหนือ สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๑๗๐	หมู่	๔	ต.แม่ค้อ	อ.เมือง	จ.ตาก	๖๓๐๐๐ www.takwelfare.com ๐๕๕	๘๙๕	๕๖๑ ๐๕๕-๘๙๕-๕๖๐ ประถม	๑	-	มัธยม	๖ ๗๒ ๙๓๑ ๖ ๒๐๐

๑๑ ร�ช�นุเคร�ะห์ พะเยา เหนือ สพป.พะเยา	เขต	๒
๔๓	หมู่	๗	ถ.เชียงคำา-น่าน	ต.ผาช้างน้อย	อ.ปง	จ.พะเยา	
๕๖๑๔๐

  ๘๑๒๘๙๐๖๑๙   อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๒๑ ๓๐๙ ๒ ๒๐

๑๒ เสริมง�มวิทย�คม ลำาปาง เหนือ สพม.๓๕ เสริมงาม	ลำาปาง www.swt.ac.th ๐๕๔-๒๘๖๑๒๓ ๐๕๔-๒๘๖๓๓๓ มัธยม	๑	-	๖ ๕๖ ๑,๓๑๓ ๒ ๑๘๐

๑๓ กัลย�ณวัตร ขอนแก่น อีสาน สพม. ๒๔๐	ถ.หลังเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น www.kw.ac.th/ ๐๔๓	๒๒๑	๕๑๑ ๐๔๓-๒๒๔-๑๗๕ มัธยม	๑	-	๖ ๑๘๗ ๓,๗๙๔ ๑๖ ๔๒๐

๑๔ โคกเพชรวิทย�ค�ร ชัยภูมิ อีสาน สพป.ชัยภูมิ	เขต	๓
หมู่ที่	๑	ต.ดคกเพชรพัฒนา	อ.บำาเหน็จณรงค์	จ.ชัยภูมิ	
๓๖๑๖๐

	- ๐๔๔-๘๗๐๔๔๑ ๐๔๔-๘๗๐๔๔๑ อ.	๑	-	ม.	๓ ๑๓ ๒๕๐ ๒ ๑๕

๑๕
ชุมชนบ้�นห้วยค้อ 
มิตรภ�พที่ 206

ขอนแก่น อีสาน สพป.ขอนแก่น	เขต	๓
ถนนมิตรภาพ	ตำาบลหนองแวงนางเบ้า	อำาเภอพล	จังหวัด
ขอนแก่น	๔๐๑๒๐

http://๔๐๑๐๗๕๑๖.
thaischool.in.th/

 ๐๘๑๗๐๘๑๒๙๒   อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๑๕ ๑๖๘ ๑๕ ๕๐

๑๖ เชียงขวัญพิทย�คม ร้อยเอ็ด อีสาน สพม.๒๗ ๒๙	ม.๒	ต.เชียงขวัญ	อ.เชียงขวัญ	จ.ร้อยเอ็ด http://chkp๑๐๑.net/  ๐-๔๓๕๐-๙๐๙๒ ๐๔๓-๕๐๙-๐๙๒ มัธยม	๑	-	๖ ๓๐ ๔๔๕ ๑๑ ๘๐

๑๗ เทศบ�ลวัดป่�เรไร ร้อยเอ็ด อีสาน อปท ๑๑	ซอย	๗	ถ.เทวาภิบาล	อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด   ๐๔๓	๕๑๑	๔๘๒ ๐๔๓-๕๑๓-๓๙๔ อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๓๘ ๖๘๕ ๑๓ ๗

๑๘ โนนสังวิทย�ค�ร หนองบัวลำาภู อีสาน สพม.๑๙ ๘๘/๑๕	ถ.โนนสัง-ศรีบุญเรือง	อ.โนนสัง	จ.หนองบัวลำาภู http://www.sesao๑๙.go.th/  ๐๔๒-๓๗๕๓๐๘    ๐๔๒-๓๗๕๑๒๕ มัธยม	๑	-	๖ ๕๗ ๑,๓๕๖ ๒ ๒๑๐

๑๙
บ้�นคูเมือง 
(อ่อนอนุเคร�ะห์)

อุบลราชธานี อีสาน สพป.อุบลราชธานี	เขต	๔ บ้านคูเมือง	อ.วารินชำาราบ	จ.อุบลราชธานี     ๐๔๕-๔๐๐๐๕๒ ๐๔๕-๘๕๓-๖๓๙ อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๓๐ ๖๑๓ ๑๔ ๑๒

๒๐ บ้�นเป้�วิทย� ชัยภูมิ อีสาน องค์กรปกครองส่วนจังหวัดชัยภูมิ ๑๓๘	หมู่	๘	ต.บ้านเป้า	อ.เกษตรสมบูรณ์	จ.ชัยภูมิ www.banpaowittaya.org ๐๔๔-๘๖๖๐๔๘ ๐๔๔-๘๖๖๐๔๘ มัธยม	๑	-	๖ ๔๘ ๘๔๘ ๒ ๒๐

๒๑ บ้�นสำ�โรง อุบลราชธานี อีสาน สพป.อุบลราชธานี	เขต	๓ หมู่ที่	๑	ต.สำาโรง	อ.ตาลสุม	จ.อุบลราชธานี
http://๒๐๒.๑๔๓.๑๖๔.๑๑๔/

school/school๑๒๒/
๐๔๕-๔๐๖๗๙๖ ๐๔๕-๔๐๖๗๙๖ อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๓๒ ๕๕๖ ๔ ๗๘
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ที่ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ภาค สังกัด ที่อยู่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับชั้นที่เปิดสอน จำานวน
ครู

จำานวน
นร.

ครู
แกนนำา

นร.
แกนนำา

๑ กงไกรล�ศวิทย� สุโขทัย เหนือ สพม.๓๘ ๑๔๗	หมู่๔	ต.กงไกรลาศ	อ.กงไกรลาศ	จ.สุโขทัย www.kl.ac.th ๐๕๕-๖๙๑-๒๒๑ ๐๕๕-๖๙๑-๒๘๘ มัธยม	๑	-	๖ ๗๐ ๑,๐๕๐ ๙ ๓๐

๒ เฉลิมพระเกียรติ พะเย� พะเยา เหนือ สพม.๓๖ ๙	หมู่	๑๗	ต.ห้วยแก้ว	อ.ภูมกามยาว	จ.พะเยา	๕๖๐๐๐ sw-phayao.ac.th ๐๕๔	๔๒๒	๘๓๘ ๐๕๔-๔๒๒๘๓๙ มัธยม	๑	-	๖ ๖๖ ๗๑๑ ๒๗ ๒๔๗

๓
เตรียมอุดมศึกษ�
พัฒน�ก�รเขล�งค์นคร

ลำาปาง เหนือ สพม.๓๕ ๒๔๙	หมู่ที่	๑๒	ต.บ่อแฮ้ง	อ.เมือง	จ.ลำาปาง	๕๒๐๐๐ 	- ๐๕๔-๒๒๖๙๓๒ ๐๕๔-๒๒๒๙๕๔ มัธยม	๑	-	๖ ๑๐๓ ๒,๐๑๖ ๒ ๕๐

๔ ด�ร�วิทย�ลัย เชียงใหม่ เหนือ สช. ๑๙๖	ต.แก้วนวรัฐ	ต.วัดกอง	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่ www.dara.ac.th  ๐๕๓	๒๔๑	๐๓๙ ๐๕๓-๒๔๙๑๕๒ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๔๐๓ ๖,๖๘๓ ๙ ๖๔๒

๕ ท�ขุมเงินวิทย�ค�ร ลำาพูน เหนือ สพม.๓๕ ๑๕๓	อ.แม่นา	จ.ลำาพูน www.tk_school.com ๐๕๓-๕๗๔๖๗๔ ๐๕๓-๕๗๔๘๒๓ มัธยม	๑	-	๖ ๓๕ ๔๙๔ ๓ ๘๕

๖ เทศบ�ลจ�มเทวี ลำาพูน เหนือ อปท ๑๐๑๕	ถ.จามเทวี	ต.เหมืองง่า	อ.เมืองลำาพูน	จ.ลำาพูน	๕๑๐๐๐	   ๐๕๓-๕๑๑-๗๔๔ ๐๕๓-๕๑๑-๗๔๔ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๗ ๑๗๖ ๗ ๗

๗ บ้�นหนองบัวแดง เชียงราย เหนือ สพป.เชียงราย	เขต	๑
ม.๑๒	ถ.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก	ต.แม่ข้าวต้ม	อ.เมือง	
จ.เชียงราย	๕๗๑๐๐

   ๐๕๓-๗๓๕๐๑๘ ๐๕๓-๗๓๕-๐๑๘ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๐ ๑๒๘ ๕ ๒๐

๘ ปรินส์รอยแยลส์วิทย�ลัย เชียงใหม่ เหนือ สช. ๑๑๗	ถ.แก้วนวรัฐ	ต.วัดเกต	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	๕๐๐๐๐ www.prc.ac.th/ ๐๕๓	๒๔๒	๖๐๑ ๐๕๓-๓๐๖-๕๐๙ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๕๐๖ ๖,๔๒๕ ๑๕ ๑๕๙

๙ แม่พริกวิทย� ลำาปาง เหนือ สพม.๓๕ ๓๗	ม.	๕	ต.พระบาทวังตวง	อ.แม่พริก	จ.ลำาปาง	๕๒๑๘๐ www.mtw.ac.th ๐๕๔	๒๙๙	๒๗๐ ๐๕๔-๒๙๙-๒๗๑ มัธยม	๑	-	มัธยม	๖ ๒๗ ๔๗๖ ๘ ๔๐

๑๐ ร�ชประช�นุเคร�ะห์55 ตาก เหนือ สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๑๗๐	หมู่	๔	ต.แม่ค้อ	อ.เมือง	จ.ตาก	๖๓๐๐๐ www.takwelfare.com ๐๕๕	๘๙๕	๕๖๑ ๐๕๕-๘๙๕-๕๖๐ ประถม	๑	-	มัธยม	๖ ๗๒ ๙๓๑ ๖ ๒๐๐

๑๑ ร�ช�นุเคร�ะห์ พะเยา เหนือ สพป.พะเยา	เขต	๒
๔๓	หมู่	๗	ถ.เชียงคำา-น่าน	ต.ผาช้างน้อย	อ.ปง	จ.พะเยา	
๕๖๑๔๐

  ๘๑๒๘๙๐๖๑๙   อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๒๑ ๓๐๙ ๒ ๒๐

๑๒ เสริมง�มวิทย�คม ลำาปาง เหนือ สพม.๓๕ เสริมงาม	ลำาปาง www.swt.ac.th ๐๕๔-๒๘๖๑๒๓ ๐๕๔-๒๘๖๓๓๓ มัธยม	๑	-	๖ ๕๖ ๑,๓๑๓ ๒ ๑๘๐

๑๓ กัลย�ณวัตร ขอนแก่น อีสาน สพม. ๒๔๐	ถ.หลังเมือง	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น www.kw.ac.th/ ๐๔๓	๒๒๑	๕๑๑ ๐๔๓-๒๒๔-๑๗๕ มัธยม	๑	-	๖ ๑๘๗ ๓,๗๙๔ ๑๖ ๔๒๐

๑๔ โคกเพชรวิทย�ค�ร ชัยภูมิ อีสาน สพป.ชัยภูมิ	เขต	๓
หมู่ที่	๑	ต.ดคกเพชรพัฒนา	อ.บำาเหน็จณรงค์	จ.ชัยภูมิ	
๓๖๑๖๐

	- ๐๔๔-๘๗๐๔๔๑ ๐๔๔-๘๗๐๔๔๑ อ.	๑	-	ม.	๓ ๑๓ ๒๕๐ ๒ ๑๕

๑๕
ชุมชนบ้�นห้วยค้อ 
มิตรภ�พที่ 206

ขอนแก่น อีสาน สพป.ขอนแก่น	เขต	๓
ถนนมิตรภาพ	ตำาบลหนองแวงนางเบ้า	อำาเภอพล	จังหวัด
ขอนแก่น	๔๐๑๒๐

http://๔๐๑๐๗๕๑๖.
thaischool.in.th/

 ๐๘๑๗๐๘๑๒๙๒   อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๑๕ ๑๖๘ ๑๕ ๕๐

๑๖ เชียงขวัญพิทย�คม ร้อยเอ็ด อีสาน สพม.๒๗ ๒๙	ม.๒	ต.เชียงขวัญ	อ.เชียงขวัญ	จ.ร้อยเอ็ด http://chkp๑๐๑.net/  ๐-๔๓๕๐-๙๐๙๒ ๐๔๓-๕๐๙-๐๙๒ มัธยม	๑	-	๖ ๓๐ ๔๔๕ ๑๑ ๘๐

๑๗ เทศบ�ลวัดป่�เรไร ร้อยเอ็ด อีสาน อปท ๑๑	ซอย	๗	ถ.เทวาภิบาล	อ.เมือง	จ.ร้อยเอ็ด   ๐๔๓	๕๑๑	๔๘๒ ๐๔๓-๕๑๓-๓๙๔ อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๓๘ ๖๘๕ ๑๓ ๗

๑๘ โนนสังวิทย�ค�ร หนองบัวลำาภู อีสาน สพม.๑๙ ๘๘/๑๕	ถ.โนนสัง-ศรีบุญเรือง	อ.โนนสัง	จ.หนองบัวลำาภู http://www.sesao๑๙.go.th/  ๐๔๒-๓๗๕๓๐๘    ๐๔๒-๓๗๕๑๒๕ มัธยม	๑	-	๖ ๕๗ ๑,๓๕๖ ๒ ๒๑๐

๑๙
บ้�นคูเมือง 
(อ่อนอนุเคร�ะห์)

อุบลราชธานี อีสาน สพป.อุบลราชธานี	เขต	๔ บ้านคูเมือง	อ.วารินชำาราบ	จ.อุบลราชธานี     ๐๔๕-๔๐๐๐๕๒ ๐๔๕-๘๕๓-๖๓๙ อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๓๐ ๖๑๓ ๑๔ ๑๒

๒๐ บ้�นเป้�วิทย� ชัยภูมิ อีสาน องค์กรปกครองส่วนจังหวัดชัยภูมิ ๑๓๘	หมู่	๘	ต.บ้านเป้า	อ.เกษตรสมบูรณ์	จ.ชัยภูมิ www.banpaowittaya.org ๐๔๔-๘๖๖๐๔๘ ๐๔๔-๘๖๖๐๔๘ มัธยม	๑	-	๖ ๔๘ ๘๔๘ ๒ ๒๐

๒๑ บ้�นสำ�โรง อุบลราชธานี อีสาน สพป.อุบลราชธานี	เขต	๓ หมู่ที่	๑	ต.สำาโรง	อ.ตาลสุม	จ.อุบลราชธานี
http://๒๐๒.๑๔๓.๑๖๔.๑๑๔/

school/school๑๒๒/
๐๔๕-๔๐๖๗๙๖ ๐๔๕-๔๐๖๗๙๖ อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๓๒ ๕๕๖ ๔ ๗๘
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ที่ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ภาค สังกัด ที่อยู่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับชั้นที่เปิดสอน จำานวน
ครู

จำานวน
นร.

ครู
แกนนำา

นร.
แกนนำา

๒๒ บ้�นหนองหญ้�ปล้อง บุรีรัมย์ อีสาน สพป.บุรีรัมย์	เขต..
ม.๕	บ้านหนองหญ้าปล้อง	ต.ทะเมนชัย	อ.ลำาปลายมาศ	
จ.บุรีรัมย์	๓๓๑๑๐

	- ๐๔๔-๑๘๗-๐๙๘ 	- อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๘ ๑๒๐ ๔ ๒๐

๒๓ โพนทองวิทย�ยน ร้อยเอ็ด อีสาน สพม.๒๗ ๔๕๙	ม.๓	บ้านโนนสวรรค์	ต.ต.แวง	อ.โพนทอง	จ.ร้อยเอ็ด www.ptwy.ac.th ๐๔๓-๕๗๑-๓๘๙ ๐๔๓-๕๗๑-๓๘๙ มัธยม	๑	-	๖ ๕๐ ๗๒๔ ๑๘ ๖๐

๒๔ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ อีสาน สพม.๓๓ ตำาบลระแง	อำาเภอศีขรภูมิ	จ.สุรินทร์	๓๒๑๑๐ www.sripisai.ac.th ๐๔๔	๕๖๐	๒๒๕ ๐๔๔-๕๖๐-๐๘๗ มัธยม	๑	-	๖ ๑๐๒ ๒,๔๘๖ ๒๑ ๘๐

๒๕ สน�มบิน ขอนแก่น อีสาน สพป.ขอนแก่น	เขต	๑ ถนนประชาสโมสร	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	๔๐๐๐๐   ๐๔๓-๒๓๖-๕๐๖ ๐๔๓-๒๓๖-๕๐๖ อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๑๑๔ ๒,๖๔๙ ๑๗ ๗๐

๒๖ สำ�โรงท�บวิทย�คม สุรินทร์ อีสาน สพม.๓๓ ๒๖๑/๑	ม.๑๑	ต.สำาโรงทาบ	อ.สำาโรงทาบ	จ.สุรินทร์	๓๒๑๗๐ www.srk.ac.th ๐-๔๔๕๖-๙๓๓๔ ๐๔๔-๕๖๙-๓๐๐ มัธยม	๑	-	๖ ๘๑ ๑,๕๑๒ ๑๙ ๒๓๐

๒๗ อนุบ�ลประช�รัฐส�มัคคี นครราชสีมา อีสาน สพท.นครราชสีมา	เขต	๔ ๒๗๕	หมู่	๔	ต.สูงเนินอ.สูงเนิน	จ.นครราชสีมา www.pracharat.com ๐๔๔-๔๑๙๙๙๔ ๐๔๔-๔๑๙-๒๐๓ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๔๓ ๙๓๕ ๑๙ ๑๐๐

๒๘ คลองพิทย�ลงกรณ์ กรุงเทพฯ กลาง กทม.
๕๔/๒	หมู่๑๐ถ.บางขุนเทียนชายทะเล	เขตบางขุนเทียน	
กรุงเทพ

http://www.klongpittayalong-
korn.com/

 ๐๒๔-๕๒๕-๐๐๑ ๐๒-๔๕๒-๕๐๐๘ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๒๔ ๔๘๔ ๒ ๐

๒๙
จุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย 
เพชรบุรี

เพชรบุรี กลาง สพม.๑๐ ๔๒๗	ม.๘	ต.เขาใหญ่	อ.ชะอำา	จ.เพชรบุรี	๗๖๑๒๐ www.pccphet.ac.th ๐๓๒-๔๗๐-๒๙๓ ๐๓๒-๔๗๐-๒๙๓ มัธยม	๑	-	๖ ๖๒ ๖๙๓ ๙ ๑๕

๓๐ บ้�นหนองไผ่ นครสวรรค์ กลาง สพป.นครสวรรค์	เขต	๓ ๙๑/๔	ม.๑๐	ต.หนองบัว	อ.หนองบัว	จ.นครสวรรค์	๖๐๑๑๐ www.bannongphai.com ๐๕๖	๓๙๐	๑๑๗   อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๑๕ ๑๘๕ ๖ ๓๓

๓๑ โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ กลาง สพม.๑
๑๑๖๒	ถ.สามเสน	แขวงถนนนครชัยศรี	เขตดุษิต		
กทม.๑๐๓๐๐

http://www.yothinburana.
ac.th/

๐๒๒-๔๑๒-๖๓๐ ๐๒-๒๔๑-๒๗๕๐ มัธยม	๑	-	๖ ๒๔๐ ๓,๗๐๐ ๙ ๑๐๐

๓๒ ร�ชประช�นุเคร�ะห์ 33 ลพบุรี กลาง
สำานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

	หมู่ที่	๕	บ้านป่ารัง	อ.หนองม่วง	จ.ลพบุรี	๑๕๑๗๐
http://www.rachpracha.

lopburi๒.net/
๐๓๖-๗๙๖๘๓๓ ๐๓๖-๔๒๖๖๑๓ ประถม๑-ปวช. ๕๗ ๙๕๐ ๓ ๒๔๐

๓๓
ล�ซ�ลจันทบุรี 
(ม�รด�พิทักษ์)

จันทบุรี	 กลาง สช. ๕๘	ม.๑	ถ.ริมน้ำา	ต.จันทนิมิต	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	๒๒๐๐๐ http://www.lasalle.ac.th/ ๐๓๙-๔๓๖-๙๘๑ ๐๓๙-๓๑๔-๒๒๙ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๘๔ ๑,๓๖๑ ๑๑ ๘๗

๓๔ ศรีวิชัยวิทย� นครปฐม กลาง สพม.๙ ๖๘	ม.	๑	ต.วังตะกู	อ.เมืองนครปฐม	จ.นครปฐม	๗๓๐๐๐	 http://www.swc.ac.th/  ๐๓๔-๒๔๒-๙๖๗ ๐๓๔-๒๕๑-๐๒๖ มัธยม	๑	-	๖ ๑๒๔ ๒,๓๗๔ ๑๗ ๑๘๐

๓๕ สตรีม�รด�พิทักษ์ จันทบุรี	 กลาง สช. ๑๐๘	ม.๕	ต.จันทนิมิต	อ.เมือง	จ.จันทบุรี http://www.sm.ac.th/ ๐๓๙-๓๑๑-๐๓๘ ๐๓๙-๓๑๑-๐๓๘ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๒๑๖ ๓,๕๗๓ ๕ ๘๒

๓๖ สัตย�ไส ลพบุรี กลาง สพป.ลพบุรี	เขต	๒ อ.ไชยบาดาล	จ.ลพบุรี	๑๕๑๓๐ http://www.sathyasaith.org/ ๐๓๖-๗๙๐-๐๔๑-๙ ๐๓๖-๗๙๐-๐๕๐ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๕๒ ๓๖๖ ๑๔ ๓๒

๓๗ กะทู้วิทย� ภูเก็ต ใต้ สพม.๑๔ ๕๑	ถ.วิชิตสงคราม	อ.กะทู้	จ.ภูเก็ต www.kathu.ac.th ๐๘๗	๔๖๗	๕๐๕๘ ๐๗๖-๓๒๑๓๑๑ มัธยม	๑	-	๖ ๖๕ ๑,๒๗๐ ๔ ๑๗๓

๓๘ บ้�นคลองไคร กระบี่ ใต้ สพป.กระบี่ หมู่ที่	๑๐	ต.คลองพน	อ.คลองท่อม	จ.กระบี่	๘๑๑๗๐    ๐๗๕-๖๔๑-๔๙๗   อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๒๔ ๔๕๐ ๑๐ ๓๐

๓๙ บ้�นคลองย�ง กระบี่ ใต้ สพป.กระบี่ หมู่ที่	๒	ต.คลองยาง	อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่
www.facebook.com/

banclongyang
๐๗๕-๖๘๐-๑๐๘   อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๔ ๑๙๑ ๕ ๑๒

๔๐ บ้�นร้�นตัดผม ชุมพร ใต้ สพป.ชุมพร	เขต	๑
หมู่ที่	๔	บ้านร้านตัดผม	ต.สองพี่น้อง	อ.ท่าแซะ	จ.ชุมพร	
๘๖๑๔๐

   ๐๗๗-๕๒๐-๐๐๖   อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๓๔ ๖๗๐ ๓ ๙

๔๑ รัษฎ� ตรัง ใต้ สพม.๑๓ ๑๔๙	ถ.เทศบาล	๕	อำาเภอรัษฎา	จังหวัดตรัง	๙๒๑๖๐	 www.ratsada.ac.th/ ๐๗๕	๒๘๖	๐๔๕ ๐๗๕-๒๘๖-๐๔๕ มัธยม	๑	-	๖ ๙๓ ๑,๖๓๖ ๕ ๑๑๙

๔๒ ร�ชประช�นุเคร�ะห์ 10 นราธิวาส ใต้ สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หมู่ที่	๔	ต.ลุโบะสาวง	อ.บาเจาะ	จ.นราธิวาส   ๐๗๓	๕๙๙	๔๐๘   อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๐ ๑๒๙ ๗ ๘

๔๓ ห้วยยอด ตรัง ใต้ สพม.๑๓ ๒๓	ถ.มหามิตร	ต.ห้วยยอด	อ.ห้วยยอด	จ.ตรัง	๙๒๑๓๐ www.hy.ac.th ๗๕๒๗๑๐๗๓ ๗๕๒๗๑๐๗๓ มัธยม	๑	-	๖ ๑๕๐ ๒,๗๕๐ ๕ ๓๐

3,498 58,635 387 4,282
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ที่ ชื่อสถานศึกษา จังหวัด ภาค สังกัด ที่อยู่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ โทรสาร ระดับชั้นที่เปิดสอน จำานวน
ครู

จำานวน
นร.

ครู
แกนนำา

นร.
แกนนำา

๒๒ บ้�นหนองหญ้�ปล้อง บุรีรัมย์ อีสาน สพป.บุรีรัมย์	เขต..
ม.๕	บ้านหนองหญ้าปล้อง	ต.ทะเมนชัย	อ.ลำาปลายมาศ	
จ.บุรีรัมย์	๓๓๑๑๐

	- ๐๔๔-๑๘๗-๐๙๘ 	- อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๘ ๑๒๐ ๔ ๒๐

๒๓ โพนทองวิทย�ยน ร้อยเอ็ด อีสาน สพม.๒๗ ๔๕๙	ม.๓	บ้านโนนสวรรค์	ต.ต.แวง	อ.โพนทอง	จ.ร้อยเอ็ด www.ptwy.ac.th ๐๔๓-๕๗๑-๓๘๙ ๐๔๓-๕๗๑-๓๘๙ มัธยม	๑	-	๖ ๕๐ ๗๒๔ ๑๘ ๖๐

๒๔ ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ อีสาน สพม.๓๓ ตำาบลระแง	อำาเภอศีขรภูมิ	จ.สุรินทร์	๓๒๑๑๐ www.sripisai.ac.th ๐๔๔	๕๖๐	๒๒๕ ๐๔๔-๕๖๐-๐๘๗ มัธยม	๑	-	๖ ๑๐๒ ๒,๔๘๖ ๒๑ ๘๐

๒๕ สน�มบิน ขอนแก่น อีสาน สพป.ขอนแก่น	เขต	๑ ถนนประชาสโมสร	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	๔๐๐๐๐   ๐๔๓-๒๓๖-๕๐๖ ๐๔๓-๒๓๖-๕๐๖ อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๑๑๔ ๒,๖๔๙ ๑๗ ๗๐

๒๖ สำ�โรงท�บวิทย�คม สุรินทร์ อีสาน สพม.๓๓ ๒๖๑/๑	ม.๑๑	ต.สำาโรงทาบ	อ.สำาโรงทาบ	จ.สุรินทร์	๓๒๑๗๐ www.srk.ac.th ๐-๔๔๕๖-๙๓๓๔ ๐๔๔-๕๖๙-๓๐๐ มัธยม	๑	-	๖ ๘๑ ๑,๕๑๒ ๑๙ ๒๓๐

๒๗ อนุบ�ลประช�รัฐส�มัคคี นครราชสีมา อีสาน สพท.นครราชสีมา	เขต	๔ ๒๗๕	หมู่	๔	ต.สูงเนินอ.สูงเนิน	จ.นครราชสีมา www.pracharat.com ๐๔๔-๔๑๙๙๙๔ ๐๔๔-๔๑๙-๒๐๓ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๔๓ ๙๓๕ ๑๙ ๑๐๐

๒๘ คลองพิทย�ลงกรณ์ กรุงเทพฯ กลาง กทม.
๕๔/๒	หมู่๑๐ถ.บางขุนเทียนชายทะเล	เขตบางขุนเทียน	
กรุงเทพ

http://www.klongpittayalong-
korn.com/

 ๐๒๔-๕๒๕-๐๐๑ ๐๒-๔๕๒-๕๐๐๘ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๒๔ ๔๘๔ ๒ ๐

๒๙
จุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย 
เพชรบุรี

เพชรบุรี กลาง สพม.๑๐ ๔๒๗	ม.๘	ต.เขาใหญ่	อ.ชะอำา	จ.เพชรบุรี	๗๖๑๒๐ www.pccphet.ac.th ๐๓๒-๔๗๐-๒๙๓ ๐๓๒-๔๗๐-๒๙๓ มัธยม	๑	-	๖ ๖๒ ๖๙๓ ๙ ๑๕

๓๐ บ้�นหนองไผ่ นครสวรรค์ กลาง สพป.นครสวรรค์	เขต	๓ ๙๑/๔	ม.๑๐	ต.หนองบัว	อ.หนองบัว	จ.นครสวรรค์	๖๐๑๑๐ www.bannongphai.com ๐๕๖	๓๙๐	๑๑๗   อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๑๕ ๑๘๕ ๖ ๓๓

๓๑ โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ กลาง สพม.๑
๑๑๖๒	ถ.สามเสน	แขวงถนนนครชัยศรี	เขตดุษิต		
กทม.๑๐๓๐๐

http://www.yothinburana.
ac.th/

๐๒๒-๔๑๒-๖๓๐ ๐๒-๒๔๑-๒๗๕๐ มัธยม	๑	-	๖ ๒๔๐ ๓,๗๐๐ ๙ ๑๐๐

๓๒ ร�ชประช�นุเคร�ะห์ 33 ลพบุรี กลาง
สำานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

	หมู่ที่	๕	บ้านป่ารัง	อ.หนองม่วง	จ.ลพบุรี	๑๕๑๗๐
http://www.rachpracha.

lopburi๒.net/
๐๓๖-๗๙๖๘๓๓ ๐๓๖-๔๒๖๖๑๓ ประถม๑-ปวช. ๕๗ ๙๕๐ ๓ ๒๔๐

๓๓
ล�ซ�ลจันทบุรี 
(ม�รด�พิทักษ์)

จันทบุรี	 กลาง สช. ๕๘	ม.๑	ถ.ริมน้ำา	ต.จันทนิมิต	อ.เมือง	จ.จันทบุรี	๒๒๐๐๐ http://www.lasalle.ac.th/ ๐๓๙-๔๓๖-๙๘๑ ๐๓๙-๓๑๔-๒๒๙ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๘๔ ๑,๓๖๑ ๑๑ ๘๗

๓๔ ศรีวิชัยวิทย� นครปฐม กลาง สพม.๙ ๖๘	ม.	๑	ต.วังตะกู	อ.เมืองนครปฐม	จ.นครปฐม	๗๓๐๐๐	 http://www.swc.ac.th/  ๐๓๔-๒๔๒-๙๖๗ ๐๓๔-๒๕๑-๐๒๖ มัธยม	๑	-	๖ ๑๒๔ ๒,๓๗๔ ๑๗ ๑๘๐

๓๕ สตรีม�รด�พิทักษ์ จันทบุรี	 กลาง สช. ๑๐๘	ม.๕	ต.จันทนิมิต	อ.เมือง	จ.จันทบุรี http://www.sm.ac.th/ ๐๓๙-๓๑๑-๐๓๘ ๐๓๙-๓๑๑-๐๓๘ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๒๑๖ ๓,๕๗๓ ๕ ๘๒

๓๖ สัตย�ไส ลพบุรี กลาง สพป.ลพบุรี	เขต	๒ อ.ไชยบาดาล	จ.ลพบุรี	๑๕๑๓๐ http://www.sathyasaith.org/ ๐๓๖-๗๙๐-๐๔๑-๙ ๐๓๖-๗๙๐-๐๕๐ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๕๒ ๓๖๖ ๑๔ ๓๒

๓๗ กะทู้วิทย� ภูเก็ต ใต้ สพม.๑๔ ๕๑	ถ.วิชิตสงคราม	อ.กะทู้	จ.ภูเก็ต www.kathu.ac.th ๐๘๗	๔๖๗	๕๐๕๘ ๐๗๖-๓๒๑๓๑๑ มัธยม	๑	-	๖ ๖๕ ๑,๒๗๐ ๔ ๑๗๓

๓๘ บ้�นคลองไคร กระบี่ ใต้ สพป.กระบี่ หมู่ที่	๑๐	ต.คลองพน	อ.คลองท่อม	จ.กระบี่	๘๑๑๗๐    ๐๗๕-๖๔๑-๔๙๗   อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๒๔ ๔๕๐ ๑๐ ๓๐

๓๙ บ้�นคลองย�ง กระบี่ ใต้ สพป.กระบี่ หมู่ที่	๒	ต.คลองยาง	อ.เกาะลันตา	จ.กระบี่
www.facebook.com/

banclongyang
๐๗๕-๖๘๐-๑๐๘   อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๔ ๑๙๑ ๕ ๑๒

๔๐ บ้�นร้�นตัดผม ชุมพร ใต้ สพป.ชุมพร	เขต	๑
หมู่ที่	๔	บ้านร้านตัดผม	ต.สองพี่น้อง	อ.ท่าแซะ	จ.ชุมพร	
๘๖๑๔๐

   ๐๗๗-๕๒๐-๐๐๖   อนุบาล	๑	-	มัธยม	๓ ๓๔ ๖๗๐ ๓ ๙

๔๑ รัษฎ� ตรัง ใต้ สพม.๑๓ ๑๔๙	ถ.เทศบาล	๕	อำาเภอรัษฎา	จังหวัดตรัง	๙๒๑๖๐	 www.ratsada.ac.th/ ๐๗๕	๒๘๖	๐๔๕ ๐๗๕-๒๘๖-๐๔๕ มัธยม	๑	-	๖ ๙๓ ๑,๖๓๖ ๕ ๑๑๙

๔๒ ร�ชประช�นุเคร�ะห์ 10 นราธิวาส ใต้ สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หมู่ที่	๔	ต.ลุโบะสาวง	อ.บาเจาะ	จ.นราธิวาส   ๐๗๓	๕๙๙	๔๐๘   อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๐ ๑๒๙ ๗ ๘

๔๓ ห้วยยอด ตรัง ใต้ สพม.๑๓ ๒๓	ถ.มหามิตร	ต.ห้วยยอด	อ.ห้วยยอด	จ.ตรัง	๙๒๑๓๐ www.hy.ac.th ๗๕๒๗๑๐๗๓ ๗๕๒๗๑๐๗๓ มัธยม	๑	-	๖ ๑๕๐ ๒,๗๕๐ ๕ ๓๐

3,498 58,635 387 4,282

ปรับปรุง	เมื่อวันที่	๒๗	ม.ค.๕๙
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โรงเรียน/บริบท เป้าหมายของการขับเคลื่อน วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน การเปลี่ยนแปลงของนร. การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

ภ�คเหนือ

1. กงไกรล�ศวิทย�

รร.มธัยมศกึษาในชนบททีเ่ริม่กลาย

เป็นชุมชนเมืองจากการขยายตัว

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน	 ประมง	

นร.ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวนา

-	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	

เพ่ือให้	 นร.รู้จักตนเอง	 แล้ว

พัฒนาตนเองตามศักยภาพ

ที่แท้จริง	

-	 แก้ไขปัญหาพฤติกรรม	 นร.	

เช่น	 หนีเรียน	 ทะเลาะวิวาท	

และลาออกกลางคัน

-	 ผอ.ดุษฎี	สีตลวรางค์	บริหารงานแบบ	รร.เล็ก	ใน	รร.ใหญ่	เพ่ือให้

ครูสามารถดูแล	นร.ได้อย่างใกล้ชิด

-	 ผอ.พาครูแกนนำาไปดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก

	 พระราชดำาริ	เพื่อสร้างความเข้าใจ	และจัดถอดบทเรียนหลังการ

ดูงานว่ารู้สึกอย่างไร	 คิดอย่างไร	 และจะนำาส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปปรับใช้

อย่างไร	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและตกผลึก

ทางความคิด

-	 ใช้การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการและขับเคล่ือนเศรษฐกิจ	

พอเพียง	คือสนับสนุนให้นำาหลักปรัชญามาใช้กับตนเอง	นำามาใช้

กับงาน	ถอดบทเรียนประสบก�รณ	์เพื่อทบทวนทำาความเข้าใจ	

และนำ�ม�แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน	ระหว่างผู้บริหาร	ครูแกนนำา	

และคณะครู

-	 กำากับติดตามและประเมินผลการทำางานในทุกสัปดาห์	 ด้วย	

การจัดประชุมทีมงาน	๒	 ทีม	 คือ	 ทีมจัดการของผู้บริหาร	 และ	

ทีมพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ	

-	 กิจกรรม	 “ไม้ผลัด”	 ที่ครูออกแบบกิจกรรมให้	 นร.ทำา	

ต่อเนื่องกัน	เป็นเวลา	๖	ปี	เพื่อพัฒน�คุณธรรมและ

จติสำ�นึกของก�รเปน็พลเมอืงด	ีโดย	นร.แต่ละระดบั

ชั้นจะมีไม้ผลัดหรือจุดเน้นที่เหมาะสมกับวัย	 เริ่มจาก

การรู้จักและเป็นสมาชิกที่ดีของ	 รร.ปลูกฝังให้รู้คิด	

เป็นคนดีของชุมชน	 มีจิตอาสา	 และเป็นพลเมืองที่ดี	

ของสังคมและประเทศชาติ

-	 ครูสอดแทรกหลักปรัชญาในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	

โดยเฉพาะผ่านการทำาโครงงาน	โดยให้ความสำาคัญกับ

การถอดบทเรียนหลังก�รทำ�ง�น เพ่ือให้	 นร.นำาส่ิงท่ี

เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกัน	 และตกผลึกการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง

-	 นร.เหน็คณุคา่ของตนเอง	กลา้คิด	กลา้

แสดงออก	มคีวามเปน็ผูน้ำา	มคีวามรับ

ผิดชอบมากขึ้น

-	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้ในการวางแผน	

เช่น	 ในการเรียน	 ในการทำากิจกรรม

ต่างๆ	และในการใช้จ่ายเงิน

-	 นร.	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	

หลายคนสอบติดมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ	ได้	

จากเดิมที่ไม่เคยมี

-	 ครูนำาหลักปรัชญามาใช้กับตนเอง

ก่อน	จึงมีความเข้าใจชัดขึ้นเรื่อยๆ	

สามารถพัฒนาการจัดการเรียน	

การสอนของตนให้เหมาะสมกับ	

นร.มากขึ้น	และให้ความสำาคัญกับ	

การเป็น	Coach	ให้	นร.

2.	เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเย�

รร.มัธยมศึกษา	 ประเภทประจำา		

นร.ส่วนใหญ่มาจาก	 ๘	 จังหวัดใน

ภาคเหนอื	ผูป้กครองประกอบอาชพี	

รับราชการ	 ค้าขาย	 ธุรกิจส่วนตัว		

มี ฐานะปานกลางถึ งดี 	 และมี 	

ความพร้อมที่จะสนับสนุน	นร.

มุ่งพัฒนา	นร.ให้มีความเป็นเลิศ

ท า ง วิ ช า ก า ร 	 บนพื้ น ฐ า น

ภูมิปัญญาไทยสู่สากล	 และมี

คุณธรรมกำากับตน	 เพื่อสามารถ

ดำารงชี วิตในสังคมได้อย่างมี

ความสุข	 ด้วยการนำาพระราช

จรยิวตัรของพระบาทสมเดจ็พระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

และสมเด็จพระศรีนครินทรา	

บรมราชชนนี	มาเป็นแนวปฏิบัติ

-	 รร.	มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี คือ	มีการปลุกอุดมก�รณ์คว�มเป็นครู	

ในคร้ังแรกท่ีเข้ามาเป็นครูท่ี	 รร.ด้วยการกล่าวคำาปฏิญานต่อ

พระรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

-	 เริ่มขับเคล่ือนหลักปรัชญาโดยการรับสมัครครูที่มีใจจากทุกกลุ่ม

สาระเพื่อเป็นแกนนำา	 และพัฒนาศักยภาพด้วยการส่งอบรม		

ดูงาน	 และให้นำาความรู้มาปรับใช้กับตนเองจนเข้าใจ	 นำามา	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และขยายผล	

-	 ทีมครูจากรร.ปรินส์ฯ	 เป็นพี่เล้ียงจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ		

วิธีการนำาหลักปรัชญามาปรับใช้ของผู้บริหาร	 ครู	 และ	 นร.	

ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ	เช่น	การใช้คำาถามกระตุ้นคิด

-	 กำากับติดตามการจัดทำาแผน	 การนำาแผนไปใช้	 และทบทวน	

องค์ความรู้ครผูา่นการเปน็วทิยากร	และรว่มกจิกรรมกบัภายนอก

-	 ปลูกฝังผ่านวิถีชีวิตของ	 นร.ประจำา	 ที่เน้นความเรียบ

งา่ยแตอ่ยูใ่นระเบยีบวินยั	และมคีวามรบัผดิชอบต่อตวั

เอง	ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน	

-	 ปลูกฝังหลักคิดด้วยการบูรณาการกับวิชา	 “สมเด็จย่า

แม่ฟ้าหลวง”	 และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	 ได้แก่		

โครงงาน	 ฐานกิจกรรมตามความสนใจกว่า	 ๓๐	 ฐาน

การเรยีนรู	้โดยครจูะเน้นสอดแทรกหลกัปรชัญ�ผ่�น

ก�รตั้งคำ�ถ�มกระตุ้นคิดต�มสถ�นก�รณ์ ผนวกกับ

ก�รสร้�งเงื่อนไข	 ให้นร.นำาหลักปรัชญามาใช้ใน	

การวางแผน	 การแก้ปัญหา	 และให้ความสำาคัญกับ	

การถอดบทเรียนการทำางาน

-	 นร.ใส่ใจความรู้ สึกของผู้อื่น	 และ

สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น

-	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้วางแผน		

การทำางาน	 สามารถทำางานได้อย่าง

เป็นขั้นเป็นตอน	 มีความละเอียด

รอบคอบ	และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ	

จึงสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

-	 ครูสังเกต	 ใส่ใจ	 คอยตั้งคำาถาม	

เพื่อให้	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้	

ในการทำางานในสถานการณ์ต่างๆ	

-	 ครูนำากระบวนการถอดบทเรียน

หลังการทำางานมาใช้มากขึ้น

สรุปภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสำาเร็จ
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ภ�คเหนือ

1. กงไกรล�ศวิทย�

รร.มธัยมศกึษาในชนบททีเ่ริม่กลาย

เป็นชุมชนเมืองจากการขยายตัว

ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	

ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน	 ประมง	

นร.ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวนา

-	 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง	

เพ่ือให้	 นร.รู้จักตนเอง	 แล้ว

พัฒนาตนเองตามศักยภาพ

ที่แท้จริง	

-	 แก้ไขปัญหาพฤติกรรม	 นร.	

เช่น	 หนีเรียน	 ทะเลาะวิวาท	

และลาออกกลางคัน

-	 ผอ.ดุษฎี	สีตลวรางค์	บริหารงานแบบ	รร.เล็ก	ใน	รร.ใหญ่	เพ่ือให้

ครูสามารถดูแล	นร.ได้อย่างใกล้ชิด

-	 ผอ.พาครูแกนนำาไปดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก

	 พระราชดำาริ	เพื่อสร้างความเข้าใจ	และจัดถอดบทเรียนหลังการ

ดูงานว่ารู้สึกอย่างไร	 คิดอย่างไร	 และจะนำาส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปปรับใช้

อย่างไร	เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและตกผลึก

ทางความคิด

-	 ใช้การจัดการความรู้ในการบริหารจัดการและขับเคล่ือนเศรษฐกิจ	

พอเพียง	คือสนับสนุนให้นำาหลักปรัชญามาใช้กับตนเอง	นำามาใช้

กับงาน	ถอดบทเรียนประสบก�รณ	์เพื่อทบทวนทำาความเข้าใจ	

และนำ�ม�แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน	ระหว่างผู้บริหาร	ครูแกนนำา	

และคณะครู

-	 กำากับติดตามและประเมินผลการทำางานในทุกสัปดาห์	 ด้วย	

การจัดประชุมทีมงาน	๒	 ทีม	 คือ	 ทีมจัดการของผู้บริหาร	 และ	

ทีมพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ	

-	 กิจกรรม	 “ไม้ผลัด”	 ที่ครูออกแบบกิจกรรมให้	 นร.ทำา	

ต่อเนื่องกัน	เป็นเวลา	๖	ปี	เพื่อพัฒน�คุณธรรมและ

จติสำ�นกึของก�รเปน็พลเมอืงด	ีโดย	นร.แตล่ะระดบั

ชั้นจะมีไม้ผลัดหรือจุดเน้นที่เหมาะสมกับวัย	 เร่ิมจาก

การรู้จักและเป็นสมาชิกที่ดีของ	 รร.ปลูกฝังให้รู้คิด	

เป็นคนดีของชุมชน	 มีจิตอาสา	 และเป็นพลเมืองที่ดี	

ของสังคมและประเทศชาติ

-	 ครูสอดแทรกหลักปรัชญาในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	

โดยเฉพาะผ่านการทำาโครงงาน	โดยให้ความสำาคัญกับ

การถอดบทเรียนหลังก�รทำ�ง�น เพ่ือให้	 นร.นำาส่ิงท่ี

เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกัน	 และตกผลึกการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง

-	 นร.เหน็คณุคา่ของตนเอง	กลา้คิด	กลา้

แสดงออก	มคีวามเปน็ผูน้ำา	มคีวามรบั

ผิดชอบมากขึ้น

-	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้ในการวางแผน	

เช่น	 ในการเรียน	 ในการทำากิจกรรม

ต่างๆ	และในการใช้จ่ายเงิน

-	 นร.	 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	

หลายคนสอบติดมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ	ได้	

จากเดิมที่ไม่เคยมี

-	 ครูนำาหลักปรัชญามาใช้กับตนเอง

ก่อน	จึงมีความเข้าใจชัดขึ้นเรื่อยๆ	

สามารถพัฒนาการจัดการเรียน	

การสอนของตนให้เหมาะสมกับ	

นร.มากขึ้น	และให้ความสำาคัญกับ	

การเป็น	Coach	ให้	นร.

2.	เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเย�

รร.มัธยมศึกษา	 ประเภทประจำา		

นร.ส่วนใหญ่มาจาก	 ๘	 จังหวัดใน

ภาคเหนอื	ผูป้กครองประกอบอาชพี	

รับราชการ	 ค้าขาย	 ธุรกิจส่วนตัว		

มี ฐานะปานกลาง ถึงดี 	 และมี 	

ความพร้อมที่จะสนับสนุน	นร.

มุ่งพัฒนา	นร.ให้มีความเป็นเลิศ

ท า ง วิ ช า ก า ร 	 บนพื้ น ฐ า น

ภูมิปัญญาไทยสู่สากล	 และมี

คุณธรรมกำากับตน	 เพื่อสามารถ

ดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี

ความสุข	 ด้วยการนำาพระราช

จรยิวตัรของพระบาทสมเดจ็พระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

และสมเด็จพระศรีนครินทรา	

บรมราชชนนี	มาเป็นแนวปฏิบัติ

-	 รร.	มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี คือ	มีการปลุกอุดมก�รณ์คว�มเป็นครู	

ในคร้ังแรกที่เข้ามาเป็นครูที่	 รร.ด้วยการกล่าวคำาปฏิญานต่อ

พระรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ

-	 เริ่มขับเคลื่อนหลักปรัชญาโดยการรับสมัครครูที่มีใจจากทุกกลุ่ม

สาระเพื่อเป็นแกนนำา	 และพัฒนาศักยภาพด้วยการส่งอบรม		

ดูงาน	 และให้นำาความรู้มาปรับใช้กับตนเองจนเข้าใจ	 นำามา	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และขยายผล	

-	 ทีมครูจากรร.ปรินส์ฯ	 เป็นพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ		

วิธีการนำาหลักปรัชญามาปรับใช้ของผู้บริหาร	 ครู	 และ	 นร.	

ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ	เช่น	การใช้คำาถามกระตุ้นคิด

-	 กำากับติดตามการจัดทำาแผน	 การนำาแผนไปใช้	 และทบทวน	

องค์ความรู้ครผูา่นการเปน็วทิยากร	และรว่มกจิกรรมกบัภายนอก

-	 ปลูกฝังผ่านวิถีชีวิตของ	 นร.ประจำา	 ที่เน้นความเรียบ

งา่ยแตอ่ยูใ่นระเบยีบวินยั	และมคีวามรบัผดิชอบตอ่ตวั

เอง	ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน	

-	 ปลูกฝังหลักคิดด้วยการบูรณาการกับวิชา	 “สมเด็จย่า

แม่ฟ้าหลวง”	 และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	 ได้แก่		

โครงงาน	 ฐานกิจกรรมตามความสนใจกว่า	 ๓๐	 ฐาน

การเรยีนรู	้โดยครจูะเน้นสอดแทรกหลกัปรชัญ�ผ่�น

ก�รตั้งคำ�ถ�มกระตุ้นคิดต�มสถ�นก�รณ์ ผนวกกับ

ก�รสร้�งเงื่อนไข	 ให้นร.นำาหลักปรัชญามาใช้ใน	

การวางแผน	 การแก้ปัญหา	 และให้ความสำาคัญกับ	

การถอดบทเรียนการทำางาน

-	 นร.ใส่ใจความรู้สึกของผู้อื่น	 และ

สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น

-	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้วางแผน		

การทำางาน	 สามารถทำางานได้อย่าง

เป็นขั้นเป็นตอน	 มีความละเอียด

รอบคอบ	และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ	

จึงสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

-	 ครูสังเกต	 ใส่ใจ	 คอยตั้งคำาถาม	

เพื่อให้	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้	

ในการทำางานในสถานการณ์ต่างๆ	

-	 ครูนำากระบวนการถอดบทเรียน

หลังการทำางานมาใช้มากขึ้น
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3.	เตรียมอุดมศึกษ�พัฒน�ก�ร 

เขล�งค์นคร

รร.มัธยมศึกษากึ่งเมืองกึ่งชนบท	

นร.มาจากต่างอำาเภอ	 ผู้ปกครองมี	

อาชีพเกษตรกรรม	ฐานะปานกลาง

ถึงยากจน	

-	 เริ่มจากการต้องการให้	 นร.	

ส า ม า ร ถ พั ฒ น า อ า ชี พ

เกษตรกรรม	 ซึ่งเป็นอาชีพ	

พื้นฐานของผู้ปกครอง

-	 เม่ือเข้าใจว่าเป็นหลักในการ

พัฒนาคนแล้ว	 จึ ง ใช้ เ ป็น

แนวทางในการพัฒนาให้	 นร.	

มีความรู้คู่คุณธรรม	 บนวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง

-	 รอง	ผอ.สุพิน	ส่งครูแกนนำาเข้ารับการอบรม	เรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย	

นำาสิ่งที่ เรียนรู้กลับมาลองใช้	 และขยายผลให้กับเพื่อนครู	

เพื่อสร้างความตระหนัก

-	 สนบัสนนุใหค้รสูามารถออกแบบการเรยีนรูไ้ด	้ดว้ยการใหค้รแูกน

นำาทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง	 รองฝ่ายวิชาการ	 และครูแกนนำาคอยให้

คำาปรึกษา	และนิเทศติดตาม

-	 จัดให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีการทำาแผน	จัดการเรียนรู้

-	 สร้างความเข้าใจด้วยการชวนให้นร.วิเคราะห์ว่าได้ใช้

หลักปรัชญาในชีวิตประจำาวันอย่างไร

-	 บูรณาการกับโครงการสวนพฤกษศาสตร์	 รร.ที่ได้รับ	

การออกแบบมาสอดคล้องกับการปลูกฝังหลักปรัชญา	

ให้	นร.อยู่แล้ว

-	 ให้	 นร.ทำาโครงงานศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมใน	

ท้องถิ่น

นร.มรีะเบยีบวนิยัมากขึน้	ปญัหาทะเลาะ

ววิาทลดลง	รกัการเรยีนรู	้นำาหลกัปรชัญา

ไปใช้ในการวางแผนการจัดการชีวิต	และ

ทำางาน

-	 ครใูจเยน็ลง	เอาใจใส่	นร.	ใช้เหตผุล	

และใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับ	 นร.	

มากขึ้น	

-	 ครูมีความสุขที่ได้เป็นผู้ขับเคลื่อน

ขยายผลหลักปรัชญา

4.	ท�ขุมเงินวิทย�ค�ร

ร ร .มั ธยมศึ กษาประจำ าตำ าบล	

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวยองใน

พืน้ทีซ่ึง่ยังมีกลิน่อายของภมูปิญัญา

ท้องถิ่นอยู่ นร.ส่วนใหญ่มาจาก

ครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน	

ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง	 มีปัญหา

หนีส้นิ	มีปัญหาครอบครวั	และมีการ

ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ	เยาวชน

เร่ิมละเลยประเพณีที่ดีงาม

-	 ปลูกฝังให้	 นร.เห็นคุณค่าและ

อนุรักษ์วัฒนธรรม	 ประเพณี

ท้องถิ่น	

-	 เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนของ	นร.ให้สูงขึ้น

-	 ประชุมครูสร้างวิสัยทัศน์ร่วม	 ทั้งผู้บริหาร	 ครู	 และชุมชน		

ในการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญา	และรว่มกนัประเมนิตดิตามผลการ

ปฏิบัติงานของครู

-	 แตง่ตัง้คร	ูและ	นร.แกนนำารว่มกนัขบัเคลือ่นขยายผลหลกัปรชัญา	

ด้วยการส่งครูและ	 นร.แกนนำาเข้าร่วมเรียนรู้กับ	 รร.เครือข่าย		

แล้วกำาหนดให้ครูนำากลับมาใช้ในงาน	และขยายผลสู่เพื่อนครู

-	 บูรณาการกับโครงงานสหวิทยาการ	 เรียนรู้วัฒนธรรม	

และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แล้วจัดงาน	“เบิกฟ้าทาขุมเงิน”	

เพ่ือให้นร.นำาเสนอผลงาน	แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน	

โดยมีชุมชนเข้�ร่วม

-	 นำาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาจัดเป็นฐานการเรียนรู้	

ให้นร.นำาหลักปรัชญามาฝึกปฏิบัติในชั่วโมงกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	 โดยมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความชำานาญ

ในเรือ่งนัน้ๆ	เปน็ผูฝ้กึสอน	และมกีารถอดบทเรยีนหลงั

การทำางาน	ว่านร.ใช้หลักปรัชญาในการทำางานอย่างไร

นร.นำาหลกัปรชัญามาใช้ในวถิชีวีติมากขึน้	

เช่น	 ลดเวลาใช้โทรศัพท์	 ลดค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือน

-	 ผู้บริหารเป็นผู้ประสานงานที่ดีใน

การจัดกิจกรรมต่างๆ

-	 ครูใช้คำาถามกระตุ้นเพื่อให้	 นร.	

เกดิการเรยีนรู	้และครถูอดบทเรยีน

หลงัการทำางานเพือ่ทราบถงึปญัหา

และนำามาพัฒนางาน

5. ด�ร�วิทย�ลัย

รร.คริสต์ศาสนา	 ขนาดใหญ่พิเศษ	

ในเมืองใหญ่	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่	

มีอาชีพรับราชการ	 รับจ้างและ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 มีฐานะ	

ปานกลางถงึด	ีผูป้กครองมศีกัยภาพ

ในการสนับสนุนการศึกษาของ	

นร.ได้เต็มที่

-	 ปลูก ฝังให้ 	 นร . เ กิดทักษะ

กระบวนการคิดเพื่อให้รู้จัก

ตนเอง	 สามารถปรับตัวให้

พร้อมรับการเปล่ียนแปลงทั้ง

ภายในและภายนอก	 นร.	

สามารถดำารงตนอยู่ร่วมกับ	

ผู้อื่นอย่างมีความสุข	

-	 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก	

มี คุณธรรมตามหลักคริสต์

ศาสนา

-	 จัดทำ�วิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ	

ขับเคลื่อนหลักปรัชญา	 เพราะการพัฒนา	 นร.ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพนัน้	ตอ้งขบัเคลือ่นไปพรอ้มกนัทัง้ระบบ	ทัง้นโยบาย

และการปฏิบัติในทุกระดับ

-	 จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การนำาหลักปรัชญามาประยุกต์ใช้

ในทุกฝ่าย	 ท้ังในเร่ืองความสำาเร็จ	 ปัญหา	 และมุมมองต่างๆ		

เพื่อช่วยกันคิดวิเคราะห์	แก้ไข	และพัฒนา

-	 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำาเนินงานด้านการจัดการศึกษา	

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และให้ทำางานร่วมกับ

หัวหน้ากลุ่มสาระในการพัฒนาครู

-	 สร้างครูแกนนำาทุกระดับช้ัน	 เพ่ือสร้�งเครือข่�ยก�รจัดก�รเรียนรู้

บูรณาการหลักปรัชญาใน	รร.

-	 สร้�ง นร.แกนนำ� 3 ระดับ	คือ	แกนนำาหลัก	แกนนำารอง	และ

แกนนำาร่วม	เพื่อทำางานช่วยครูขยายผลหลักปรัชญา

-	 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อยอดจาก

เครื่องมือ	Dara TBM	 (การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับหลักการทำางานตามธรรมชาติของสมอง)	

เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้

-	 สรา้งเงือ่นไข	และคำาถามกระตุน้คดิเพือ่ให	้นร.	นำาหลกั

ปรัชญามาใช้ในการทำากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	ทั้งใน

หลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

-	 ครูใช้เครื่องมือก�รจัดก�รคว�มรู้	 ให้	 นร.วางแผน	

ตรวจสอบความพร้อมก่อนทำางาน	 (BAR)	 ประเมิน

สถานการณ์และแก้ไขระหว่างการทำางาน	และถอดบทเรียน

หลังการทำางาน	 โดยปรับใช้จากคำาถามกระตุ้นคิดตาม

หลักปรัชญา

-	 ครูให้ความสำาคัญกับการถอดบทเรียนหลังการทำากิจกรรม

เพ่ือเชื่อมโยงให้นร.เห็นว่าผลท่ีเกิดจากการใช้	 หรือไม่

ใช้หลักปรัชญาในการทำางานเป็นอย่างไร	 เพื่อให้	 นร.	

เข้าใจ	สามารถนำามาใช้	และเห็นประโยชน์ของหลักปรัชญา

-	 นร.รู้จักตัวเอง	 สามารถวางแผน		

คิดเป็นระบบ	 และแก้ปัญหาได้ดีข้ึน		

มีความกระตือรือร้น	 ใฝ่เรียนรู้มากขึ้น	

เกิดความรอบคอบในการทำางาน	

สามารถสื่อสารได้ดีขึ้น	มีทักษะในการ

ทำางานร่วมกัน	และทำางานเป็น

-	 นร.แกนนำาสามารถออกแบบและ	

จัดกิจกรรมเรียนปนเล่น	เพ่ือสร้างความรู้

ความเขา้ใจในหลกัปรชัญา	ขยายผลให้

กับ	นร.	ใน	รร.เครือข่ายประสบความ

สำาเร็จเป็นอย่างดี	 โดยนำาเครื่องมือ	

การจดัการความรู	้และหลกัปรชัญามา

ใช้ในระหว่างทำางาน

-	 ผู้บริหารนำาหลักปรัชญามาใช้ใน

การบริหารจัดการ	 และชวนครู	

นำามาใช้พิจารณาเรื่องต่างๆ	 เช่น	

งบประมาณ	การพัฒนาครู	การตัดสิน

ปัญหา	 ทำาให้การทำางานมีความ

ละเอียดรอบคอบ	 ถูกต้อง	 และ

รวดเร็วขึ้น

-	 ครูนำาหลักปรัชญามาบูรณาการกับ

การจดัการความรู	้(BAR	/	AAR	และ

การถอดบทเรียน)	 ในกระบวนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น
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3.	เตรียมอุดมศึกษ�พัฒน�ก�ร 

เขล�งค์นคร

รร.มัธยมศึกษากึ่งเมืองกึ่งชนบท	

นร.มาจากต่างอำาเภอ	 ผู้ปกครองมี	

อาชีพเกษตรกรรม	ฐานะปานกลาง

ถึงยากจน	

-	 เริ่มจากการต้องการให้	 นร.	

ส า ม า ร ถ พั ฒ น า อ า ชี พ

เกษตรกรรม	 ซึ่งเป็นอาชีพ	

พื้นฐานของผู้ปกครอง

-	 เมื่อเข้าใจว่าเป็นหลักในการ

พัฒนาคนแล้ว	 จึ ง ใช้ เ ป็น

แนวทางในการพัฒนาให้	 นร.	

มีความรู้คู่คุณธรรม	 บนวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง

-	 รอง	ผอ.สุพิน	ส่งครูแกนนำาเข้ารับการอบรม	เรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย	

นำาสิ่งที่ เรียนรู้กลับมาลองใช้	 และขยายผลให้กับเพื่อนครู	

เพื่อสร้างความตระหนัก

-	 สนบัสนนุใหค้รสูามารถออกแบบการเรยีนรูไ้ด	้ดว้ยการใหค้รแูกน

นำาทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง	 รองฝ่ายวิชาการ	 และครูแกนนำาคอยให้

คำาปรึกษา	และนิเทศติดตาม

-	 จัดให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีการทำาแผน	จัดการเรียนรู้

-	 สร้างความเข้าใจด้วยการชวนให้นร.วิเคราะห์ว่าได้ใช้

หลักปรัชญาในชีวิตประจำาวันอย่างไร

-	 บูรณาการกับโครงการสวนพฤกษศาสตร์	 รร.ที่ได้รับ	

การออกแบบมาสอดคล้องกับการปลูกฝังหลักปรัชญา	

ให้	นร.อยู่แล้ว

-	 ให้	 นร.ทำาโครงงานศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมใน	

ท้องถิ่น

นร.มรีะเบยีบวนิยัมากขึน้	ปญัหาทะเลาะ

ววิาทลดลง	รกัการเรยีนรู	้นำาหลกัปรชัญา

ไปใช้ในการวางแผนการจัดการชีวิต	และ

ทำางาน

-	 ครใูจเยน็ลง	เอาใจใส	่นร.	ใชเ้หตผุล	

และใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับ	 นร.	

มากขึ้น	

-	 ครูมีความสุขท่ีได้เป็นผู้ขับเคลื่อน

ขยายผลหลักปรัชญา

4.	ท�ขุมเงินวิทย�ค�ร

ร ร .มั ธยมศึ กษาประจำ าตำ าบล	

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวยองใน

พืน้ทีซ่ึง่ยงัมกีลิน่อายของภมูปิญัญา

ท้องถ่ินอยู่ นร.ส่วนใหญ่มาจาก

ครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน	

ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง	 มีปัญหา

หนีส้นิ	มปีญัหาครอบครวั	และมีการ

ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ	เยาวชน

เร่ิมละเลยประเพณีที่ดีงาม

-	 ปลูกฝังให้	 นร.เห็นคุณค่าและ

อนุรักษ์วัฒนธรรม	 ประเพณี

ท้องถิ่น	

-	 เพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนของ	นร.ให้สูงขึ้น

-	 ประชุมครูสร้างวิสัยทัศน์ร่วม	 ทั้งผู้บริหาร	 ครู	 และชุมชน		

ในการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญา	และรว่มกนัประเมนิตดิตามผลการ

ปฏิบัติงานของครู

-	 แตง่ตัง้คร	ูและ	นร.แกนนำารว่มกนัขบัเคลือ่นขยายผลหลกัปรชัญา	

ด้วยการส่งครูและ	 นร.แกนนำาเข้าร่วมเรียนรู้กับ	 รร.เครือข่าย		

แล้วกำาหนดให้ครูนำากลับมาใช้ในงาน	และขยายผลสู่เพื่อนครู

-	 บูรณาการกับโครงงานสหวิทยาการ	 เรียนรู้วัฒนธรรม	

และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แล้วจัดงาน	“เบิกฟ้าทาขุมเงิน”	

เพ่ือให้นร.นำาเสนอผลงาน	แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน	

โดยมีชุมชนเข้�ร่วม

-	 นำาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาจัดเป็นฐานการเรียนรู้	

ให้นร.นำาหลักปรัชญามาฝึกปฏิบัติในชั่วโมงกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน	 โดยมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความชำานาญ

ในเรือ่งนัน้ๆ	เปน็ผูฝ้กึสอน	และมกีารถอดบทเรยีนหลงั

การทำางาน	ว่านร.ใช้หลักปรัชญาในการทำางานอย่างไร

นร.นำาหลกัปรชัญามาใช้ในวถิชีวีติมากขึน้	

เช่น	 ลดเวลาใช้โทรศัพท์	 ลดค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือน

-	 ผู้บริหารเป็นผู้ประสานงานที่ดีใน

การจัดกิจกรรมต่างๆ

-	 ครูใช้คำาถามกระตุ้นเพ่ือให้	 นร.	

เกดิการเรยีนรู	้และครูถอดบทเรยีน

หลงัการทำางานเพือ่ทราบถงึปญัหา

และนำามาพัฒนางาน

5. ด�ร�วิทย�ลัย

รร.คริสต์ศาสนา	 ขนาดใหญ่พิเศษ	

ในเมืองใหญ่	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่	

มีอาชีพรับราชการ	 รับจ้างและ

ประกอบธุรกิจส่วนตัว	 มีฐานะ	

ปานกลางถงึด	ีผูป้กครองมศีกัยภาพ

ในการสนับสนุนการศึกษาของ	

นร.ได้เต็มที่

-	 ปลูกฝั ง ให้ 	 นร . เ กิดทักษะ

กระบวนการคิดเพื่อให้รู้จัก

ตนเอง	 สามารถปรับตัวให้

พร้อมรับการเปล่ียนแปลงทั้ง

ภายในและภายนอก	 นร.	

สามารถดำารงตนอยู่ร่วมกับ	

ผู้อื่นอย่างมีความสุข	

-	 ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก	

มีคุณธรรมตามหลักคริสต์

ศาสนา

-	 จัดทำ�วิสัยทัศน์ร่วมเพ่ือให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ	

ขับเคลื่อนหลักปรัชญา	 เพราะการพัฒนา	 นร.ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพนัน้	ตอ้งขบัเคลือ่นไปพรอ้มกนัทัง้ระบบ	ทัง้นโยบาย

และการปฏิบัติในทุกระดับ

-	 จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำาหลักปรัชญามาประยุกต์ใช้

ในทุกฝ่าย	 ทั้งในเรื่องความสำาเร็จ	 ปัญหา	 และมุมมองต่างๆ		

เพื่อช่วยกันคิดวิเคราะห์	แก้ไข	และพัฒนา

-	 แต่งตั้งคณะกรรมการการดำาเนินงานด้านการจัดการศึกษา	

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และให้ทำางานร่วมกับ

หัวหน้ากลุ่มสาระในการพัฒนาครู

-	 สร้างครูแกนนำาทุกระดับช้ัน	 เพ่ือสร้�งเครือข่�ยก�รจัดก�รเรียนรู้

บูรณาการหลักปรัชญาใน	รร.

-	 สร้�ง นร.แกนนำ� 3 ระดับ	คือ	แกนนำาหลัก	แกนนำารอง	และ

แกนนำาร่วม	เพื่อทำางานช่วยครูขยายผลหลักปรัชญา

-	 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อยอดจาก

เครื่องมือ	Dara TBM	 (การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับหลักการทำางานตามธรรมชาติของสมอง)	

เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้

-	 สรา้งเงือ่นไข	และคำาถามกระตุน้คิดเพือ่ให้	นร.	นำาหลกั

ปรัชญามาใช้ในการทำากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	ทั้งใน

หลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	

-	 ครูใช้เครื่องมือก�รจัดก�รคว�มรู้	 ให้	 นร.วางแผน	

ตรวจสอบความพร้อมก่อนทำางาน	 (BAR)	 ประเมิน

สถานการณ์และแก้ไขระหว่างการทำางาน	และถอดบทเรียน

หลังการทำางาน	 โดยปรับใช้จากคำาถามกระตุ้นคิดตาม

หลักปรัชญา

-	 ครูให้ความสำาคัญกับการถอดบทเรียนหลังการทำากิจกรรม

เพื่อเช่ือมโยงให้นร.เห็นว่าผลท่ีเกิดจากการใช้	 หรือไม่

ใช้หลักปรัชญาในการทำางานเป็นอย่างไร	 เพื่อให้	 นร.	

เข้าใจ	สามารถนำามาใช้	และเห็นประโยชน์ของหลักปรัชญา

-	 นร.รู้จักตัวเอง	 สามารถวางแผน		

คิดเป็นระบบ	 และแก้ปัญหาได้ดีขึ้น		

มีความกระตือรือร้น	 ใฝ่เรียนรู้มากขึ้น	

เกิดความรอบคอบในการทำางาน	

สามารถสื่อสารได้ดีขึ้น	มีทักษะในการ

ทำางานร่วมกัน	และทำางานเป็น

-	 นร.แกนนำาสามารถออกแบบและ	

จัดกิจกรรมเรียนปนเล่น	เพ่ือสร้างความรู้

ความเขา้ใจในหลกัปรชัญา	ขยายผลให้

กับ	นร.	ใน	รร.เครือข่ายประสบความ

สำาเร็จเป็นอย่างดี	 โดยนำาเคร่ืองมือ	

การจดัการความรู	้และหลกัปรชัญามา

ใช้ในระหว่างทำางาน

-	 ผู้บริหารนำาหลักปรัชญามาใช้ใน

การบริหารจัดการ	 และชวนครู	

นำามาใช้พิจารณาเรื่องต่างๆ	 เช่น	

งบประมาณ	การพัฒนาครู	การตัดสิน

ปัญหา	 ทำาให้การทำางานมีความ

ละเอียดรอบคอบ	 ถูกต้อง	 และ

รวดเร็วขึ้น

-	 ครูนำาหลักปรัชญามาบูรณาการกับ

การจดัการความรู	้(BAR	/	AAR	และ

การถอดบทเรียน)	 ในกระบวนการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น
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6. เทศบ�ลจ�มเทวี

รร.ประถมศึกษา	 ต้ังอยู่ในชุมชน

เมือง	 ใกล้โบราณสถาน	 ที่มีความ

สำาคัญกับประเพณีทางศาสนา	

ศลิปะและวฒันธรรม	ผูป้กครองสว่น

ใหญ่อยู่นอกเมืองประกอบอาชีพ

เกษตร	 และรับจ้างทำางานในนิคม

อุตสาหกรรม

พัฒนาให้	 นร.เป็นคนเก่ง	 ดี		

มีความสุข	 บนวิ ถีแห่งความ	

พอเพียง	 พร้อมก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน

พัฒนาครูด้วยการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	ที่สามารถ

พัฒน�ต่อยอดก�รทำ�ง�น	เช่น	การต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

อุทยานการเรียนรู้	 (สนับสนุนโดยหน่วยงานต้นสังกัด)	 การจัดทำา

หลกัสตูรรายวชิาเพิม่เติม	“เกษตรเศรษฐกจิพอเพียง”	(สนบัสนนุโดย

นดิา้และกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่)	สรา้งความรูท้ีชั่ดเจน

ในการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญา	(สนบัสนนุโดยโครงการวจิยัเศรษฐกจิ

พอเพียง)	 การนำาหลักปรัชญามาใช้จัดการศึกษาทั้งระบบ	 รร.และ

เรยีนรูร้ว่มกบั	รร.อืน่ๆ	ในลกัษณะเครอืขา่ย	(สนบัสนนุโดยธนาคาร

ไทยพาณิชย์และมูลนิธิสยามกัมมาจล)

-	 ใช้อุทยานการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้บูรณาการ	

หลักปรัชญา	 ทำาให้เด็กได้เรียนรู้จ�กกระบวนก�ร

ทำ�ง�นร่วมกับเพื่อน	 มีครูเป็นผู้ใช้คำาถามกระตุ้นให้	

นร.ได้นำาหลักปรัชญามาใช้เป็นระยะๆ

-	 ครูออกแบบการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ	

รายวิชาเพิ่มเติม	“เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”	๕	หน่วย

การเรยีนรู	้นร.ไดเ้รยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัไิปพรอ้มๆ	

กับทฤษฎี	ใช้เวลาเรียน	๔๐	ชม.ต่อปี	เป็นการต่อยอด

จากกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ที่	รร.ทำาอยู่แล้ว

นร.มีเหตุผล	 สามารถคิด	 วิเคราะห์		

แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีขึ้น	 เห็นคุณค่า

ของสิง่ของ	เชน่	รูจ้กัซอ่มของทีช่ำารดุแลว้

เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่

-	 ครมีูการจดัการเรยีนการสอนท่ีเปน็

ระบบมากขึ้น

-	 ค รู นำ า วิ ธี ก า ร ตั้ ง คำ า ถ า มต าม	

หลักปรัชญามาใช้	

-	 ครูชวน	นร.คิดวิเคราะห์ก่อนลงมือ

ทำามากขึ้น

7. บ้�นหนองบัวแดง

รร.ประถมศึกษาในชนบท	 ชุมชนมี

อาชีพเกษตรกรรม	ผู้ปกครองฐานะ

ยากจน	ออกไปทำางานตา่งจงัหวดั	มี

ปญัหาหยา่รา้งสูง	จงึเปน็ปจัจัยทีจ่ะ

ส่งผลลบต่อพฤติกรรมของ	นร.

เริ่มที่การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน

ความยากจน 	 และพัฒนา

พฤตกิรรมของ	นร.ดว้ยการทำาให้

รู้จักพึ่งตนเอง	 เห็นคุณค่าของ

ตนเอง	 สังคม	 ทรัพยากร	 และ	

สิ่งแวดล้อม

-	 ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงและพฒันา	รร.	ใชห้ลกัทฤษฏ	ี

C	D	S	L	 (Copy	Development	Support	Learning	by	Doing)		

โดยพาครูไปดูง�น	 ให้ครูเลือกนำาสิ่งที่เรียนรู้มาลองปรับใชต้าม

บริบทของ	รร.	เม่ือครูพัฒนากิจกรรมท่ีเหมาะสมแล้ว	สนับสนุนให้

ขย�ยผลสู่เพื่อนครูและชุมชน	 เพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้ร่วมกัน 

ของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้สู่	นร.

-	 ดึงผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย	 ได้แก่	 ครู	 บุคลากร	 ชุมชน	 มาวางแผน	

ร่วมกัน	เพราะนอกจากจะช่วยกันพัฒนา	รร.ให้มีฐานการเรียนรู	้

ที่เหมาะสมกับบริบทแล้ว	 ผอ.สมนึก	 มีความคาดหวังให้ชุมชน	

ได้เรียนรู้และนำาหลักปรัชญากลับไปใช้ที่บ้านด้วย

-	 นร.เรียนรู้จากการลงปฏิบัติจริงในฐานการเรียนรู้	

ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของชมุชนเกษตร	โดย	นร.ชัน้เลก็

ใช้วธิซีมึซบัผา่นการบอกสอน	พาทำากจิกรรม	ในขณะที่

ชั้นประถม	 ๔	 ขึ้นมาจะเริ่มให้คิดวิเคราะห์ผ่านการ	

ตัง้คำาถาม	ขณะที	่นร.	ทำางาน	และใหใ้ชใ้นการแก้ปญัหา	

เป็นต้น

-	 ปลูกฝังผ่�นวิถีชีวิตใน รร. เพื่อให้ นร.ซึมซับผ่�น

•	 วิธีบริหารจัดการฐานการเรียนรู้ของ	 รร.ที่ออกแบบ	

ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	เชื่อมโยง	ครบวงจร	เช่น	

การนำามูลสัตว์มาทำาเป็นแก๊สชีวภาพใช้ผลิตอาหาร		

เพื่อลดค่าใช้จ่าย	 นำาส่วนท่ีเหลือมาทำาปุ๋ย	 ใช้กับ

แปลงเกษตรของ	รร.

•	 บฟุเฟตอ์าหารกลางวนัพอเพยีง	ทีฝ่กึการตกัอาหาร

เองไมใ่หท้านเหลอื	ฝกึการรอคอย	ทำาใหรู้ค้ณุชาวนา		

ผู้เตรียมอาหาร	 ด้วยการสวดมนต์ก่อนรับประทาน

พร้อมกัน	และ	รับผิดชอบเก็บล้างภาชนะเอง	

-	 น ร . คิ ด เ ป็ น เ หตุ เ ป็ น ผลมากขึ้ น		

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	 เห็นได้

จากผลสอบ	ONET	สูงขึ้น	

-	 นร.มีความรับผิดชอบ	 มีความมั่นใจ

และกล้าแสดงออกมากขึ้น	 นำาความรู้

ที่ได้ไปใช้ในครอบครัวเช่น	 นำาเรื่อง	

สารอินทรีย์ไปใช้ท่ีบ้านทำาให้ชุมชนใช้	

ยาฆ่าแมลงน้อยลง

-	 ครูคิด วิ เคราะห์และออกแบบ	

ดว้ยการตัง้คำาถามให้	นร.คิดมากข้ึน

จาก เดิ ม ท่ี สอนตามแผนของ

กระทรวง

-	 ผู้บริหารและครูมีความภูมิใจใน

ความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึน	จึงมีความพร้อม

ที่จะขยายผลการใช้หลักปรัชญา

อย่างเต็มกำาลัง

8.	ปรินส์รอยแยลส์วิทย�ลัย

ร.ร	 คริสต์ศาสนา	 ขนาดใหญ่พิเศษ	

ต้ัง อ ยู่ใ น เขต เ มือ ง 	 ไ ม่ มี พ้ืน ท่ี

เกษตรกรรม	นร.มีศักยภาพสูง	ได้รับ

การสนับสนุนจากผู้ปกครองเต็มกำาลัง	

จึ ง เริ่ มจากการบูรณาการเรื่อง		

“หลักคิด”	สู่การเรียนการสอนทั้งใน

ห้องเรียน	 รายวิชา	 ชุมนุมและ

โครงการ

ใช้หลักปรัชญาเป็นพื้นฐานใน

การพัฒนาทักษะกระบวนการ	

คิดวิ เคราะห์	 และคิดอย่างมี	

วิจารณญาน	เพื่อให้	นร.เป็นคน

ฉลาดที่มีคุณธรรม	คือ	เน้นสร้าง

คนดีของสังคม	 ในการพัฒนา

อุปนิสัย	 ๕	 ด้าน	 รัก	 เอื้ออาทร	

แบ่งปัน	ช่วยเหลือ	และเสียสละ

-	 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ	 รร.ด้วยการกำาหนดนโยบายให้	

ผู้บุคลากรของ	 รร.นำาหลักปรัชญามาใช้ในงานปกติ	 โดยเฉพ�ะ

ครูต้องนำ�สู่ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ทำาให้บุคลากรทุกฝ่าย	

มีความเข้าใจตรงกันว่าก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคลอ้งกับปรชัญ�ของ รร. คอื จดัก�รศกึษ�เพือ่เสรมิสร�้ง

อุปนิสัย	เป็นส่ิงท่ีครูทุกคนต้องทำาอยู่แล้ว	ไม่ใช่ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน	

แต่ช่วยให้ครูสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-	 พฒัน�โมเดลก�รคิดต�มหลกัปรชัญ�อย�่งตอ่เน่ือง 

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้	 นร.	 (๑)	 รู้	 (๒)	 เข้าใจ		

(๓)	นำาไปใช้ได้จริง	(๔)	คอยให้คำาแนะนำา	

-	 รูปแบบท่ีครูใช้จะคล้ายๆ	กัน	คือ	ต้ังคำาถามในทุกข้ันตอน

ของการทำางาน	 ให้	 นร.ประเมินสถานการณ์	 สืบเสาะ	

หาคำาตอบ	 สร้างนวัตกรรม	 นำาเศรษฐกิจพอเพียงมา	

ใช้ดำาเนินการ	 ถอดรหัส	 (ถอดบทเรียน)	 การทำางาน		

แล้วนำามาเรียนรู้ร่วมกัน

-	 จากที่เคยด่วนตัดสินใจ	นร.จะหยุดคิด

ก่อน	 มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์	และผลการทำางานมีพัฒนาการ

อย่างชัดเจน

-	 นร.เหน็คุณคา่ของสิง่รอบตวั	ทรพัยากร	

สิ่ งแวดล้อม	 ตลอดจนวัฒนธรรม	

ท้องถิ่น

-	 ครูทุกระดับชั้นนำา “โมเดลพัฒน�

กระบวนก�รคิด” โดยเฉพาะ

กระบวนการตั้ งคำาถาม	 มาใช้ 		

เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย	 “พอเพียง”	

ให้กับ	นร.

-	 ครูมีความเป็นนักวิชาการมากข้ึน		

มีความคิดละเอียดรอบคอบขึ้น	

-	 ครูเน้นผลสำาเร็จของการทำางาน	

ที	่นร.	จงึทำาให้ครูมีความสขุมากขึน้



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
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6. เทศบ�ลจ�มเทวี

รร.ประถมศึกษา	 ตั้งอยู่ในชุมชน

เมือง	 ใกล้โบราณสถาน	 ที่มีความ

สำาคัญกับประเพณีทางศาสนา	

ศลิปะและวฒันธรรม	ผูป้กครองสว่น

ใหญ่อยู่นอกเมืองประกอบอาชีพ

เกษตร	 และรับจ้างทำางานในนิคม

อุตสาหกรรม

พัฒนาให้	 นร.เป็นคนเก่ง	 ดี		

มีความสุข	 บนวิ ถีแห่งความ	

พอเพียง	 พร้อมก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน

พัฒนาครูด้วยการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ	ที่สามารถ

พัฒน�ต่อยอดก�รทำ�ง�น	เช่น	การต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

อุทยานการเรียนรู้	 (สนับสนุนโดยหน่วยงานต้นสังกัด)	 การจัดทำา

หลกัสตูรรายวชิาเพิม่เติม	“เกษตรเศรษฐกจิพอเพยีง”	(สนบัสนนุโดย

นดิา้และกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่)	สร้างความรูท้ีช่ดัเจน

ในการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญา	(สนบัสนนุโดยโครงการวจิยัเศรษฐกจิ

พอเพียง)	 การนำาหลักปรัชญามาใช้จัดการศึกษาทั้งระบบ	 รร.และ

เรยีนรูร้ว่มกบั	รร.อืน่ๆ	ในลกัษณะเครอืขา่ย	(สนบัสนนุโดยธนาคาร

ไทยพาณิชย์และมูลนิธิสยามกัมมาจล)

-	 ใช้อุทยานการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้บูรณาการ	

หลักปรัชญา	 ทำาให้เด็กได้เรียนรู้จ�กกระบวนก�ร

ทำ�ง�นร่วมกับเพื่อน	 มีครูเป็นผู้ใช้คำาถามกระตุ้นให้	

นร.ได้นำาหลักปรัชญามาใช้เป็นระยะๆ

-	 ครูออกแบบการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ	

รายวิชาเพิ่มเติม	“เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”	๕	หน่วย

การเรยีนรู	้นร.ไดเ้รยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัไิปพรอ้มๆ	

กับทฤษฎี	ใช้เวลาเรียน	๔๐	ชม.ต่อปี	เป็นการต่อยอด

จากกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ที่	รร.ทำาอยู่แล้ว

นร.มีเหตุผล	 สามารถคิด	 วิเคราะห์		

แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีขึ้น	 เห็นคุณค่า

ของสิง่ของ	เชน่	รูจ้กัซอ่มของทีช่ำารดุแลว้

เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่

-	 ครมูกีารจดัการเรยีนการสอนทีเ่ปน็

ระบบมากขึ้น

-	 ค รู นำ า วิ ธี ก า ร ตั้ ง คำ า ถ า มต าม	

หลักปรัชญามาใช้	

-	 ครูชวน	นร.คิดวิเคราะห์ก่อนลงมือ

ทำามากขึ้น

7. บ้�นหนองบัวแดง

รร.ประถมศึกษาในชนบท	 ชุมชนมี

อาชีพเกษตรกรรม	ผู้ปกครองฐานะ

ยากจน	ออกไปทำางานตา่งจงัหวดั	มี

ปญัหาหยา่รา้งสูง	จงึเปน็ปจัจัยทีจ่ะ

ส่งผลลบต่อพฤติกรรมของ	นร.

เริ่มที่การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน

ความยากจน 	 และพัฒนา

พฤตกิรรมของ	นร.ดว้ยการทำาให้

รู้จักพึ่งตนเอง	 เห็นคุณค่าของ

ตนเอง	 สังคม	 ทรัพยากร	 และ	

สิ่งแวดล้อม

-	 ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงและพฒันา	รร.	ใชห้ลกัทฤษฏ	ี

C	D	S	L	 (Copy	Development	Support	Learning	by	Doing)		

โดยพาครูไปดูง�น	 ให้ครูเลือกนำาสิ่งที่เรียนรู้มาลองปรับใชต้าม

บริบทของ	รร.	เม่ือครูพัฒนากิจกรรมท่ีเหมาะสมแล้ว	สนับสนุนให้

ขย�ยผลสู่เพื่อนครูและชุมชน	 เพื่อพัฒน�ก�รเรียนรู้ร่วมกัน 

ของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้สู่	นร.

-	 ดึงผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย	 ได้แก่	 ครู	 บุคลากร	 ชุมชน	 มาวางแผน	

ร่วมกัน	เพราะนอกจากจะช่วยกันพัฒนา	รร.ให้มีฐานการเรียนรู	้

ที่เหมาะสมกับบริบทแล้ว	 ผอ.สมนึก	 มีความคาดหวังให้ชุมชน	

ได้เรียนรู้และนำาหลักปรัชญากลับไปใช้ที่บ้านด้วย

-	 นร.เรียนรู้จากการลงปฏิบัติจริงในฐานการเรียนรู้	

ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของชมุชนเกษตร	โดย	นร.ชัน้เลก็

ใชว้ธิซีมึซบัผา่นการบอกสอน	พาทำากจิกรรม	ในขณะที่

ชั้นประถม	 ๔	 ขึ้นมาจะเริ่มให้คิดวิเคราะห์ผ่านการ	

ตัง้คำาถาม	ขณะที	่นร.	ทำางาน	และใหใ้ชใ้นการแก้ปญัหา	

เป็นต้น

-	 ปลูกฝังผ่�นวิถีชีวิตใน รร. เพื่อให้ นร.ซึมซับผ่�น

•	 วิธีบริหารจัดการฐานการเรียนรู้ของ	 รร.ที่ออกแบบ	

ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า	เชื่อมโยง	ครบวงจร	เช่น	

การนำามูลสัตว์มาทำาเป็นแก๊สชีวภาพใช้ผลิตอาหาร		

เพื่อลดค่าใช้จ่าย	 นำาส่วนท่ีเหลือมาทำาปุ๋ย	 ใช้กับ

แปลงเกษตรของ	รร.

•	 บฟุเฟตอ์าหารกลางวนัพอเพยีง	ทีฝ่กึการตกัอาหาร

เองไม่ใหท้านเหลอื	ฝกึการรอคอย	ทำาใหรู้ค้ณุชาวนา		

ผู้เตรียมอาหาร	 ด้วยการสวดมนต์ก่อนรับประทาน

พร้อมกัน	และ	รับผิดชอบเก็บล้างภาชนะเอง	

-	 น ร . คิ ด เ ป็ น เ หตุ เ ป็ น ผลมากขึ้ น		

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	 เห็นได้

จากผลสอบ	ONET	สูงขึ้น	

-	 นร.มีความรับผิดชอบ	 มีความมั่นใจ

และกล้าแสดงออกมากขึ้น	 นำาความรู้

ที่ได้ไปใช้ในครอบครัวเช่น	 นำาเรื่อง	

สารอินทรีย์ไปใช้ท่ีบ้านทำาให้ชุมชนใช้	

ยาฆ่าแมลงน้อยลง

-	 ค รูคิดวิ เคราะห์และออกแบบ	

ดว้ยการตัง้คำาถามให	้นร.คดิมากขึน้

จ าก เดิ มที่ สอนตามแผนของ

กระทรวง

-	 ผู้บริหารและครูมีความภูมิใจใน

ความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึน	จึงมีความพร้อม

ที่จะขยายผลการใช้หลักปรัชญา

อย่างเต็มกำาลัง

8.	ปรินส์รอยแยลส์วิทย�ลัย

ร.ร	 คริสต์ศาสนา	 ขนาดใหญ่พิเศษ	

ต้ัง อ ยู่ใ น เขต เ มือ ง 	 ไ ม่ มี พ้ืน ท่ี

เกษตรกรรม	นร.มีศักยภาพสูง	ได้รับ

การสนับสนุนจากผู้ปกครองเต็มกำาลัง	

จึ ง เริ่ มจากการบูรณาการเรื่อง		

“หลักคิด”	สู่การเรียนการสอนทั้งใน

ห้องเรียน	 รายวิชา	 ชุมนุมและ

โครงการ

ใช้หลักปรัชญาเป็นพื้นฐานใน

การพัฒนาทักษะกระบวนการ	

คิดวิ เคราะห์	 และคิดอย่างมี	

วิจารณญาน	เพื่อให้	นร.เป็นคน

ฉลาดที่มีคุณธรรม	คือ	เน้นสร้าง

คนดีของสังคม	 ในการพัฒนา

อุปนิสัย	 ๕	 ด้าน	 รัก	 เอื้ออาทร	

แบ่งปัน	ช่วยเหลือ	และเสียสละ

-	 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ	 รร.ด้วยการกำาหนดนโยบายให้	

ผู้บุคลากรของ	 รร.นำาหลักปรัชญามาใช้ในงานปกติ	 โดยเฉพ�ะ

ครูต้องนำ�สู่ก�รจัดก�รเรียนก�รสอน ทำาให้บุคลากรทุกฝ่าย	

มีความเข้าใจตรงกันว่าก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคลอ้งกับปรชัญ�ของ รร. คอื จดัก�รศกึษ�เพ่ือเสริมสร�้ง

อุปนิสัย	เป็นส่ิงท่ีครูทุกคนต้องทำาอยู่แล้ว	ไม่ใช่ภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน	

แต่ช่วยให้ครูสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

-	 พฒัน�โมเดลก�รคิดต�มหลกัปรชัญ�อย�่งตอ่เน่ือง 

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้	 นร.	 (๑)	 รู้	 (๒)	 เข้าใจ		

(๓)	นำาไปใช้ได้จริง	(๔)	คอยให้คำาแนะนำา	

-	 รูปแบบท่ีครูใช้จะคล้ายๆ	กัน	คือ	ต้ังคำาถามในทุกข้ันตอน

ของการทำางาน	 ให้	 นร.ประเมินสถานการณ์	 สืบเสาะ	

หาคำาตอบ	 สร้างนวัตกรรม	 นำาเศรษฐกิจพอเพียงมา	

ใช้ดำาเนินการ	 ถอดรหัส	 (ถอดบทเรียน)	 การทำางาน		

แล้วนำามาเรียนรู้ร่วมกัน

-	 จากที่เคยด่วนตัดสินใจ	นร.จะหยุดคิด

ก่อน	 มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์	และผลการทำางานมีพัฒนาการ

อย่างชัดเจน

-	 นร.เหน็คุณคา่ของสิง่รอบตวั	ทรพัยากร	

ส่ิงแวดล้อม	 ตลอดจนวัฒนธรรม	

ท้องถิ่น

-	 ครูทุกระดับชั้นนำา “โมเดลพัฒน�

กระบวนก�รคิด” โดยเฉพาะ

กระบวนการตั้ งคำาถาม	 มาใช้ 		

เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย	 “พอเพียง”	

ให้กับ	นร.

-	 ครูมีความเป็นนักวิชาการมากขึ้น		

มีความคิดละเอียดรอบคอบขึ้น	

-	 ครูเน้นผลสำาเร็จของการทำางาน	

ที	่นร.	จงึทำาให้ครูมีความสขุมากขึน้
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8.	ปรินส์รอยแยลส์วิทย�ลัย -	 ครูแกนนำารับผิดชอบในการสร้างความรู้ความเข้าใจ	 ช่วยให้ครู

สามารถนำามาใชใ้นการจดัการเรยีนรูไ้ด	้นเิทศ	กำากบั	ตดิตาม	และ

เสริมทักษะครูในการใช้เครื่องมือต่างๆ	

-	 สนับสนุนให้ครูสร้างองค์ความรู้ของตนผ่านการถอดรหัส		

(ถอดบทเรียน)	 หรือการทำาวิจัย	 นำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน		

เพื่อพัฒนาการทำางาน	

-	 แสวงหาเพื่อนร่วมทางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา	ในลักษณะ

สร้างเครือข่ายขยายผล	เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น

-	 หลังจากนำามาใช้แล้ว	ล่าสุดได้พัฒนาโมเดลนำาเสนองาน

ตามหลกัพอเพยีง	(SE	Model)	คอื	มชีดุคำาถามหลกัของ

การนำาเสนอ	 แบ่งเป็น	 ๕	 ขั้น	 คือ	 (๑)	 ขั้นการสร้าง	

แรงบันดาลใจ	 (ประโยชน์/ทำาไมจึงทำากิจกรรมนั้นๆ)		

(๒)	 ขั้นคิดและตัดสินใจ	 (๓)	 กระบวนการทำางาน		

(๔)	 พิจารณาผลที่เกิดขึ้น	 (๕)	 แลกเปลี่ยน	 แบ่งปัน		

ขยายผล

9.	แม่พริกวิทย�

รร.มัธยมศึกษาในชนบทห่างไกล		

อ ยู่ติดกับพื้นที่ป่ า 	 อาชีพหลัก	

ในชุมชน	คือ	เกษตรกรรม	ผู้ปกครอง

มีฐานะยากจน	และไปทำางานตา่งถิน่	

ครูโยกย้ายบ่อย	

-	 ปลูกฝังให้	 นร.เป็นคนดี	 เป็น	

คนเก่ง	มีความสุข	และดำารงชีวิต

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง

-	 เน้นการพัฒนาทักษะชี วิต	

ที่สอดคล้องกับบริบทใกล้ตัว	

เพ่ือให้	นร.สามารถพ่ึงพาตนเอง	

มีจิตสำานึกของการอนุรักษ์

ทรัพยากร	 และวัฒนธรรม	

ท้องถิ่น

-	 ผอ.ภูริต	 คันธชุมภู	 สร้างทีมขับเคล่ือนหลักปรัชญาโดยการแบ่ง

เป็น	๓	ทีม	ได้แก่	ทีมนำา	(แกนนำาขยายผล)	ทีมทำา	(ครูเข้าใจและ

นำามาใช้)	ทีมตาม	(กำาลังเรียนรู้)

-	 ครูแกนนำาให้ความรู้	 สร้างความตระหนัก	 และเป็นพ่ีเลี้ยงให้ครู	

ใน	รร.	เช่น	การออกแบบและเขียนแผนการสอน	

-	 สนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่องการจัดการเรียนการสอน	

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	

-	 จัดปฐมนิเทศให้ความรู้แก่ครูใหม่เป็นระยะๆ	

-	 บูรณาการหลักปรัชญากับหลักสูตรท้องถิ่น	 โดยเน้น	

การเรยีนรูท้ีใ่ห	้นร.ไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิผา่นประสบการณ์

ที่หลากหลาย

-	 นำาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดำารงชีวิตในชุมชน	 เช่น

มดแดง	 ผักหวาน	 ดอกก้านแจ้	 มาจัดทำาเป็นฐานการ

เรียนรู้	ในลักษณะบูรณาการการเรียนรู้ต่างๆ	เข้าด้วยกัน	

เพื่อฝึกทักษะชีวิต	 คุณธรรมจริยธรรม	 การทำางาน	

ร่วมกับผู้อื่น	โดยใช้คำาถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญา	

ในสถานการณ์ต่างๆ	 เพื่อปลูกฝังให้นร.มีหลักคิด	

ในการทำางานควบคูไ่ปกับการปลกูฝงัคณุธรรมจรยิธรรม

-	 นร.มีพฤติกรรมดีข้ึน	มีมารยาทเรียบร้อย	

มีความรับผิดชอบมากขึ้น	และมีน้ำาใจ	

-	 นร.มคีวามใฝรู่	้สามารถสือ่สารถกูตอ้ง	

และชัดเจนขึ้น

-	 นร.มีความรัก	 หวงแหนวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-	 ผู้บริหารและครูมีความกระตือรือร้น

ในการทำางานมากข้ึน	 ทำางาน

รอบคอบขึ้น

-	 ครูมีความร่วมมือวางแผน	 และ

ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

บริบทชุมชนและท้องถิ่น

10. ร�ชประช�นุเคร�ะห์ 55

รร.ประจำาขนาดกลาง	 ประเภท

ศึกษาสงเคราะห์	 นร.เป็นชนเผ่า

หลากหลายชาติพันธุ์	 ยากจนและ

และขาดโอกาสในด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	และการศึกษา

มุ่งเน้นการสร้าง	 “ทักษะชีวิต”	

ปลูกฝังให้	 นร.มีวิชาชีพติดตัว	

สามารถพึง่ตวัเองได	้และอยูร่ว่ม

กับผู้อื่นในสังคมอย่างเป็นสุข		

บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

-	 สนับสนุนให้ครูแกนนำาจัดกิจกรรม	 สร้างความรู้ความเข้าใจใน	

หลักปรัชญาให้สอดคล้องกับหลักสูตร	 และนำามาปรับใช้ให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน	รร.

-	 ทำาให้ครูเข้าใจว่าการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเป็นเป้าหมายของ		

รร.	อยู่แล้ว	จึงไม่เป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น

-	 สนับสนุนครูแกนนำาให้สามารถทำาหน้าท่ีกระตุ้น	 และให้ความ	

ช่วยเหลือเพื่อนครูในการนำาหลักปรัชญามาใช้	 โดยครูส�ม�รถ 

เลือกปรึกษ� หรือเป็นเครือข่�ยของครูแกนนำ�ที่ตนศรัทธ� 

และรู้สึกสบ�ยใจที่จะทำ�ง�นด้วย

-	 เรยีนรูห้ลกัปรชัญาจากการดำาเนินชวีติประจำาวนัรว่มกนั	

โดยครูสร้�งเงื่อนไขให้ นร.มีหน้�ที่ต้องรับผิดชอบ	

เชน่	ทำาความสะอาดหอนอน	พีด่แูลนอ้ง	และมกีจิกรรม

ปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงก่อนนอน

-	 นร.ทุกคนมีหน้าท่ีทำางานในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ของ	 รร.	 ฝึกทักษะการนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	

บริหารจัดการศูนย์ที่ตนรับผิดชอบ	 และจากการทำา

กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ศูนย์ชีววิถีที่	 นร.จะได้

ซึมซับวิธีคิดจากการทำางานท่ีออกแบบมาอย่างพอเพียง	

ศูนย์เพิ่มพูนปัญญาที่	 นร.จะเรียนรู้ในรูปแบบของการ

ทำาโครงงาน	ศูนย์ฝึกอาชีพที่	นร.ได้ฝึกนำาหลักปรัชญา

มาใช้ในการบริหารจัดการในมิติเศรษฐกิจ	ศูนย์วัฒนธรรม	

ท่ี	นร.จะได้เรียนรู้	และเข้าใจวิถีชีวิตของเพ่ือนๆ	ต่างเผ่า	

ได้ฝึกการหาข้อมูลและเปรียบเทียบความถูกต้องของ

ข้อมูล	 ได้บริหารจัดการเตรียมรับผู้มาดูงาน	 เป็นต้น		

ซึ่งในแต่ละศูนย์จะมีครูและรุ่นพี่คอยดูแล

-	 นร.เกดิความมัน่ใจและภมูใิจในตนเอง	

กล้าพูด	กล้านำาเสนองาน	แม้ว่าจะพูด

ภาษาไทยไม่ชัด	เข้าใจ	และรับฟังผู้อื่น

มากขึ้น	มีเหตุผลมากขึ้น

-	 นร.มีการวางแผนการทำางานอย่าง

ละเอียดรอบคอบ	ทำาให้ทำางานได้เป็น

ขั้นเป็นตอนมากขึ้น

-	 ผู้บริหารให้โอกาสและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้ร่วมงานและของครู

มากข้ึน	 และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ท่ีกอ่ให้เกดิประโยชนต์อ่องค์กรและ

ชุมชนมากขึ้น

-	 ครูเปล่ียนวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับ	

นร.	 จากท่ีคอยบอกสอนเป็นการ	

พูดคุยกับนร.

-	 ครูฟัง	 นร.มากขึ้น	 และตั้งคำาถาม	

ให้	 นร.คิดเพื่อรู้จักตัวเอง	 และ	

ตั้งเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพตน
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8.	ปรินส์รอยแยลส์วิทย�ลัย -	 ครูแกนนำารับผิดชอบในการสร้างความรู้ความเข้าใจ	 ช่วยให้ครู

สามารถนำามาใชใ้นการจดัการเรยีนรูไ้ด	้นเิทศ	กำากบั	ตดิตาม	และ

เสริมทักษะครูในการใช้เครื่องมือต่างๆ	

-	 สนับสนุนให้ครูสร้างองค์ความรู้ของตนผ่านการถอดรหัส		

(ถอดบทเรียน)	 หรือการทำาวิจัย	 นำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน		

เพื่อพัฒนาการทำางาน	

-	 แสวงหาเพื่อนร่วมทางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา	ในลักษณะ

สร้างเครือข่ายขยายผล	เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น

-	 หลังจากนำามาใช้แล้ว	ล่าสุดได้พัฒนาโมเดลนำาเสนองาน

ตามหลกัพอเพยีง	(SE	Model)	คอื	มชีดุคำาถามหลกัของ

การนำาเสนอ	 แบ่งเป็น	 ๕	 ขั้น	 คือ	 (๑)	 ขั้นการสร้าง	

แรงบันดาลใจ	 (ประโยชน์/ทำาไมจึงทำากิจกรรมนั้นๆ)		

(๒)	 ขั้นคิดและตัดสินใจ	 (๓)	 กระบวนการทำางาน		

(๔)	 พิจารณาผลที่เกิดขึ้น	 (๕)	 แลกเปลี่ยน	 แบ่งปัน		

ขยายผล

9.	แม่พริกวิทย�

รร.มัธยมศึกษาในชนบทห่างไกล		

อยู่ ติ ดกับพื้น ท่ี ป่า 	 อาชีพหลัก	

ในชุมชน	คือ	เกษตรกรรม	ผู้ปกครอง

มีฐานะยากจน	และไปทำางานตา่งถิน่	

ครูโยกย้ายบ่อย	

-	 ปลูกฝังให้	 นร.เป็นคนดี	 เป็น	

คนเก่ง	มีความสุข	และดำารงชีวิต

ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง

-	 เน้นการพัฒนาทักษะชี วิต	

ท่ีสอดคล้องกับบริบทใกล้ตัว	

เพ่ือให้	นร.สามารถพ่ึงพาตนเอง	

มีจิตสำานึกของการอนุรักษ์

ทรัพยากร	 และวัฒนธรรม	

ท้องถิ่น

-	 ผอ.ภูริต	 คันธชุมภู	 สร้างทีมขับเคลื่อนหลักปรัชญาโดยการแบ่ง

เป็น	๓	ทีม	ได้แก่	ทีมนำา	(แกนนำาขยายผล)	ทีมทำา	(ครูเข้าใจและ

นำามาใช้)	ทีมตาม	(กำาลังเรียนรู้)

-	 ครูแกนนำาให้ความรู้	 สร้างความตระหนัก	 และเป็นพ่ีเลี้ยงให้ครู	

ใน	รร.	เช่น	การออกแบบและเขียนแผนการสอน	

-	 สนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เรื่องการจัดการเรียนการสอน	

ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	

-	 จัดปฐมนิเทศให้ความรู้แก่ครูใหม่เป็นระยะๆ	

-	 บูรณาการหลักปรัชญากับหลักสูตรท้องถิ่น	 โดยเน้น	

การเรยีนรูท้ีใ่ห	้นร.ไดล้งมือปฏบิตัจิรงิผา่นประสบการณ์

ที่หลากหลาย

-	 นำาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดำารงชีวิตในชุมชน	 เช่น

มดแดง	 ผักหวาน	 ดอกก้านแจ้	 มาจัดทำาเป็นฐานการ

เรียนรู้	ในลักษณะบูรณาการการเรียนรู้ต่างๆ	เข้าด้วยกัน	

เพื่อฝึกทักษะชีวิต	 คุณธรรมจริยธรรม	 การทำางาน	

ร่วมกับผู้อื่น	โดยใช้คำาถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญา	

ในสถานการณ์ต่างๆ	 เพื่อปลูกฝังให้นร.มีหลักคิด	

ในการทำางานควบคูไ่ปกับการปลกูฝงัคณุธรรมจรยิธรรม

-	 นร.มีพฤติกรรมดีข้ึน	มีมารยาทเรียบร้อย	

มีความรับผิดชอบมากขึ้น	และมีน้ำาใจ	

-	 นร.มคีวามใฝรู่	้สามารถสือ่สารถกูตอ้ง	

และชัดเจนขึ้น

-	 นร.มีความรัก	 หวงแหนวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-	 ผู้บริหารและครูมีความกระตือรือร้น

ในการทำางานมากข้ึน	 ทำางาน

รอบคอบขึ้น

-	 ครูมีความร่วมมือวางแผน	 และ

ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ

บริบทชุมชนและท้องถิ่น

10. ร�ชประช�นุเคร�ะห์ 55

รร.ประจำาขนาดกลาง	 ประเภท

ศึกษาสงเคราะห์	 นร.เป็นชนเผ่า

หลากหลายชาติพันธุ์	 ยากจนและ

และขาดโอกาสในด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	และการศึกษา

มุ่งเน้นการสร้าง	 “ทักษะชีวิต”	

ปลูกฝังให้	 นร.มีวิชาชีพติดตัว	

สามารถพึง่ตวัเองได	้และอยูร่ว่ม

กับผู้อื่นในสังคมอย่างเป็นสุข		

บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

-	 สนับสนุนให้ครูแกนนำาจัดกิจกรรม	 สร้างความรู้ความเข้าใจใน	

หลักปรัชญาให้สอดคล้องกับหลักสูตร	 และนำามาปรับใช้ให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน	รร.

-	 ทำาให้ครูเข้าใจว่าการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเป็นเป้าหมายของ		

รร.	อยู่แล้ว	จึงไม่เป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น

-	 สนับสนุนครูแกนนำาให้สามารถทำาหน้าที่กระตุ้น	 และให้ความ	

ช่วยเหลือเพื่อนครูในการนำาหลักปรัชญามาใช้	 โดยครูส�ม�รถ 

เลือกปรึกษ� หรือเป็นเครือข่�ยของครูแกนนำ�ที่ตนศรัทธ� 

และรู้สึกสบ�ยใจที่จะทำ�ง�นด้วย

-	 เรยีนรูห้ลกัปรชัญาจากการดำาเนินชวีติประจำาวนัรว่มกนั	

โดยครูสร้�งเงื่อนไขให้ นร.มีหน้�ที่ต้องรับผิดชอบ	

เช่น	ทำาความสะอาดหอนอน	พีด่แูลนอ้ง	และมกีจิกรรม

ปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงก่อนนอน

-	 นร.ทุกคนมีหน้าท่ีทำางานในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ของ	 รร.	 ฝึกทักษะการนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	

บริหารจัดการศูนย์ที่ตนรับผิดชอบ	 และจากการทำา

กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 ศูนย์ชีววิถีที่	 นร.จะได้

ซึมซับวิธีคิดจากการทำางานท่ีออกแบบมาอย่างพอเพียง	

ศูนย์เพิ่มพูนปัญญาที่	 นร.จะเรียนรู้ในรูปแบบของการ

ทำาโครงงาน	ศูนย์ฝึกอาชีพที่	นร.ได้ฝึกนำาหลักปรัชญา

มาใช้ในการบริหารจัดการในมิติเศรษฐกิจ	ศูนย์วัฒนธรรม	

ท่ี	นร.จะได้เรียนรู้	และเข้าใจวิถีชีวิตของเพ่ือนๆ	ต่างเผ่า	

ได้ฝึกการหาข้อมูลและเปรียบเทียบความถูกต้องของ

ข้อมูล	 ได้บริหารจัดการเตรียมรับผู้มาดูงาน	 เป็นต้น		

ซึ่งในแต่ละศูนย์จะมีครูและรุ่นพี่คอยดูแล

-	 นร.เกดิความมัน่ใจและภมูใิจในตนเอง	

กล้าพูด	กล้านำาเสนองาน	แม้ว่าจะพูด

ภาษาไทยไม่ชัด	เข้าใจ	และรับฟังผู้อื่น

มากขึ้น	มีเหตุผลมากขึ้น

-	 นร.มีการวางแผนการทำางานอย่าง

ละเอียดรอบคอบ	ทำาให้ทำางานได้เป็น

ขั้นเป็นตอนมากขึ้น

-	 ผู้บริหารให้โอกาสและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้ร่วมงานและของครู

มากขึ้น	 และมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่องคก์รและ

ชุมชนมากขึ้น

-	 ครูเปล่ียนวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับ	

นร.	 จากท่ีคอยบอกสอนเป็นการ	

พูดคุยกับนร.

-	 ครูฟัง	 นร.มากขึ้น	 และตั้งคำาถาม	

ให้	 นร.คิดเพื่อรู้จักตัวเอง	 และ	

ตั้งเป้าหมายชีวิตท่ีสอดคล้องกับ

ศักยภาพตน
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รร.บนพื้นที่สูง	 ชุมชนเป็นชาวไทย	

ภูเขาเผ่าม้ง	สว่นใหญม่ฐีานะยากจน	

มีอาชีพเกษตรกรรม	 นร.มีปัญหา	

ทุพโภชนาการ	 ครูส่วนใหญ่เป็นครู

จากพ้ืนราบ	 ที่มีวิถีชีวิตแตกต่าง		

จึงมีปัญหาด้านการสื่อสารกับ

นร.และผู้ปกครอง	จึงมีการโยกย้าย

ค่อนข้างบ่อย

มุ่งเน้นพัฒนาให้นร.สามารถจัด

ระบบชีวิต	 โดยเฉพาะในเรื่อง	

สุขอนามัย	และการมีอาชีพ	เพื่อ

สามารถพึ่งตนเองได้	จึงให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิต

และทักษะอาชีพ	 ไปพร้อมๆ		

กับการให้ความรู้ทางวิชาการ		

เมื่อ	 นร.จบออกไปแล้วจะได้มี	

อาชีพ	สามารถดำารงชีวิตร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมได้ด้วยความภาค

ภูมิใจ	และมีความสุข	

-	 ผอ.อิสรีย์	ทองภูมิพันธ์	ขับเคล่ือนหลักปรัชญาโดยสานต่อนโยบาย

จาก	ผอ.มานะ	ท่ียดึการบรหิ�รจดัก�รแบบมส่ีวนรว่ม	ใหค้รทูกุคน

เป็นครูแกนนำา	 มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่กำาหนดนโยบาย	

ไปจนถึงการปฏิบัติ	เพื่อให้ครูรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน	

-	 ผู้บริหารทำาให้ครูไม่รู้สึกว่าการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ภาระ	ด้วยการ

•	 ทำาให้เป็นเรื่องใกล้ตัว	

•	 อาศัยเพื่อนครูด้วยกันช่วยเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจน	

•	 สนับสนุนให้ครูฝึกคิดตามหลักปรัชญาให้เป็นนิสัย	 จนคุ้นชิน		

เพื่อสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่ให้	นร.ฝึกการนำามาใช้	

•	 ครูทั้ง	 รร.กว่า	 ๒๐	 คนจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน		

มโีอกาสได้แลกเปลีย่นพูดคยุแนวทางการทำางานซึง่กนัและกนั	

นอกจากจะช่วยสร้างความเข้าใจให้การทำางานเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันแล้ว	ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูด้วยกัน

-	 นร.ปฐมวยัมีกจิกรรม	“หนนู้อยพอเพยีง”	ให	้นร.ซมึซบั

ผ่านการดู	การฟัง	การทำากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์	

เช่น	การฟังนิทาน	กิจกรรมเข้าจังหวะ	ท่ีครูจะชวนพูดคุย	

และสอดแทรกเรือ่งเกีย่วกบัการแบง่ปนั	การเหน็คณุคา่

ของสิ่งของ	ฯลฯ	ให้กับ	นร.	

-	 นร.ประถมปลายและมัธยมฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ใน

การทำาโครงงาน	 ทำากิจกรรมในฐานเกษตรกรรม		

ฐานฝึกอาชีพที่มีในท้องถิ่น	 ฯลฯ	 โดยครูให้	 นร.หา	

ความรู้จากแหล่งต่างๆ	นำามาเปรียบเทียบกัน	และนำา

มาปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ที่ชัดขึ้น

-	 มีการแลกเปล่ียนคว�มรู้ระหว่�ง รร.กับชุมชน		

เพื่อให้	นร.ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ	กับชุมชน	จะได้เห็นวิธี

การทำาเกษตรกรรมที่ลดการใช้สารเคมี	เป็นต้น	

-	 ครูจะใช้วิธีต้ังคำาถามปลายเปิดให้	 นร.ได้คิด	 ได้นำา	

หลกัปรชัญามาใชใ้นการทำางาน	และใหค้วามสำาคญักบั	

การใช้คำาถามถอดบทเรียนหลังการทำางาน	 เพื่อเกิด

ความเข้าใจว่าได้นำาหลักปรัชญามาใช้อย่างไร	 และ	

จะนำาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร

-	 นร.นำาส่ิงท่ีเรียนรู้ท่ี	รร.กลับไปทำาท่ีบ้าน	

ทำาให้สามารถพัฒนาผลผลิตท่ีบ้าน	

และลดการใช้สารเคมี

-	 นร.เริ่มคิดก่อนที่จะลงมือทำา	 เช่น		

การใชจ้า่ยเงนิ	ทำาใหม้เีงนิออมมากขึน้	

-	 นร.มีระเบียบวินัย	 ขยัน	 มีความ	

รับผิดชอบมากขึ้น	 และมีรายได้

สามารถพึ่งพาตนเองได้

-	 ผู้บริหารนำามาใช้ในการบริหาร

จัดการ	รร.	ทำาให้มีความรอบคอบ

มากยิง่ขึน้	ลดความผดิพลาดในการ

ทำางาน	และใช้งบประมาณได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-	 ครูนำามาใช้ในการดำาเนินชีวิต	 โดย

เฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายทำาให้

ไม่เป็นหนี้เหมือนแต่ก่อน

12. เสริมง�มวิทย�คม

รร.กึ่งเมืองกึ่งชนบท	 ที่มีเส้นทาง

เช่ือมต่อหลายจังหวัด	ซ่ึงเป็นเส้นทาง

ลำาเลียงยาเสพติด	จึงทำาให้	รร.ต้อง

ระวังปัญหาดังกล่าว	 ผู้ปกครอง	

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	

และมี รายได้ เสริมจากการทำ า

หัตถกรรมส่งศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำา

รร.และชุมชน	 ร่วมกันจัดทำา

ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรมข้ึน	 เพื่อแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมของ	 นร.	 และใช้หลัก

ปรชัญาเปน็ฐานคดิในการดำาเนนิ

กิ จกรรมต่ างๆ	 เพื่ อ พัฒนา

คุณลักษณะของ	นร.

-	 ขับเคล่ือนหลักปรัชญาผ่านฝ่ายวิชาการ	 และหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้

-	 สร้างและสนับสนุนให้ครูแกนนำาไปเรียนรู้กับเครือข่ายจาก

ภายนอก	กลบัมารายงานผูบ้รหิาร	และรว่มกนัวางแผนขับเคลือ่น

ลงสู่ครูใน	รร.ต่อไป

-	 ให	้นร.นำามาใชใ้นการทำาโครงงาน	เชน่	ครวูทิยาศาสตร์

ฝึกให้	 นร.ใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับ	

หลกัปรชัญา	เชน่กระบวนการหาความรูด้ว้ยการสงัเกต		

ฝึกให้	 นร.ใส่ใจในรายละเอียด	 เริ่มจากปัญหาใกล้ตัว		

นำาหลักเหตุผล	 และนำาเนื้อหาในบทเรียนมาใช้	

คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา	

-	 หลักสูตรจริยศึกษ�เพื่อแก้ปัญห�พฤติกรรม 

ไม่พึงประสงค์ของ	 นร.ด้วย	 ๔	 กิจกรรม	 ได้แก่		

วิถีพอเพียง	 เงินทองของมีค่า	 สมาชิกท่ีดีของสังคม		

และเพศวิถีศึกษา	

-	 นร.ต้ังใจเรียน	 ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทาง	

การเรยีนดขีึน้	สอบเขา้มหาวทิยาลยัได	้

มากขึ้ น 	 และผ่ านการคั ด เ ลื อก	

เข้าโอลิมปิควิชาการ

-	 การทะเลาะเบาะแว้งรุนแรงลดลง		

ไม่มี	นร.ลาออกกลางคัน	

-	 นร.มวีนิยัมากขึน้	มกีารยิม้ไหวทั้กทาย

กันตามวิถีคนเมืองมากขึ้น	 ใช้จ่าย

อย่างประหยัดและเห็นคุณค่าสิ่งของ

มากขึ้น

-	 นร.มีจิตอาสาและทำากิจกรรมเพื่อ

ชุมชนมากขึ้น	เช่น	สร้างฝายชะลอน้ำา	

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	 และ

เยี่ยมผู้สูงวัยในชุมชน	 เป็นต้น	 ทำาให้

ชุมชนเห็นคุณค่าในสิ่งที่นักเรียนทำา	

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ

ชุมชนดีขึ้น

-	 ผู้บริหารนำาหลักปรัชญามาใช้ใน

การบริหารจัดการมากขึ้นโดย

เฉพาะด้านงบประมาณ
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11. ร�ช�นุเคร�ะห์

รร.บนพื้นที่สูง	 ชุมชนเป็นชาวไทย	

ภเูขาเผา่มง้	สว่นใหญม่ฐีานะยากจน	

มีอาชีพเกษตรกรรม	 นร.มีปัญหา	

ทุพโภชนาการ	 ครูส่วนใหญ่เป็นครู

จากพื้นราบ	 ที่มีวิถีชีวิตแตกต่าง		

จึ งมีปัญหาด้านการสื่อสารกับ

นร.และผู้ปกครอง	จึงมีการโยกย้าย

ค่อนข้างบ่อย

มุ่งเน้นพัฒนาให้นร.สามารถจัด

ระบบชีวิต	 โดยเฉพาะในเรื่อง	

สุขอนามัย	และการมีอาชีพ	เพื่อ

สามารถพึ่งตนเองได้	จึงให้ความ

สำาคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิต

และทักษะอาชีพ	 ไปพร้อมๆ		

กับการให้ความรู้ทางวิชาการ		

เมื่อ	 นร.จบออกไปแล้วจะได้มี	

อาชีพ	สามารถดำารงชีวิตร่วมกับ

ผู้อื่นในสังคมได้ด้วยความภาค

ภูมิใจ	และมีความสุข	

-	 ผอ.อิสรีย์	ทองภูมิพันธ์	ขับเคล่ือนหลักปรัชญาโดยสานต่อนโยบาย

จาก	ผอ.มานะ	ทีย่ดึการบรหิ�รจดัก�รแบบมส่ีวนร่วม	ใหค้รทูกุคน

เป็นครูแกนนำา	 มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน	 ต้ังแต่กำาหนดนโยบาย	

ไปจนถึงการปฏิบัติ	เพื่อให้ครูรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน	

-	 ผู้บริหารทำาให้ครูไม่รู้สึกว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ภาระ	ด้วยการ

•	 ทำาให้เป็นเรื่องใกล้ตัว	

•	 อาศัยเพื่อนครูด้วยกันช่วยเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจน	

•	 สนับสนุนให้ครูฝึกคิดตามหลักปรัชญาให้เป็นนิสัย	 จนคุ้นชิน		

เพื่อสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่ให้	นร.ฝึกการนำามาใช้	

•	 ครูทั้ง	 รร.กว่า	 ๒๐	 คนจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน		

มโีอกาสได้แลกเปลีย่นพูดคยุแนวทางการทำางานซึง่กนัและกนั	

นอกจากจะช่วยสร้างความเข้าใจให้การทำางานเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันแล้ว	ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูด้วยกัน

-	 นร.ปฐมวยัมีกจิกรรม	“หนนู้อยพอเพยีง”	ให	้นร.ซมึซบั

ผ่านการดู	การฟัง	การทำากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์	

เช่น	การฟังนิทาน	กิจกรรมเข้าจังหวะ	ท่ีครูจะชวนพูดคุย	

และสอดแทรกเรือ่งเกีย่วกบัการแบง่ปนั	การเหน็คณุคา่

ของสิ่งของ	ฯลฯ	ให้กับ	นร.	

-	 นร.ประถมปลายและมัธยมฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ใน

การทำาโครงงาน	 ทำากิจกรรมในฐานเกษตรกรรม		

ฐานฝึกอาชีพที่มีในท้องถิ่น	 ฯลฯ	 โดยครูให้	 นร.หา	

ความรู้จากแหล่งต่างๆ	นำามาเปรียบเทียบกัน	และนำา

มาปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ที่ชัดขึ้น

-	 มีการแลกเปล่ียนคว�มรู้ระหว่�ง รร.กับชุมชน		

เพื่อให้	นร.ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ	กับชุมชน	จะได้เห็นวิธี

การทำาเกษตรกรรมที่ลดการใช้สารเคมี	เป็นต้น	

-	 ครูจะใช้วิธีตั้งคำาถามปลายเปิดให้	 นร.ได้คิด	 ได้นำา	

หลกัปรชัญามาใชใ้นการทำางาน	และใหค้วามสำาคญักบั	

การใช้คำาถามถอดบทเรียนหลังการทำางาน	 เพื่อเกิด

ความเข้าใจว่าได้นำาหลักปรัชญามาใช้อย่างไร	 และ	

จะนำาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร

-	 นร.นำาส่ิงท่ีเรียนรู้ท่ี	รร.กลับไปทำาท่ีบ้าน	

ทำาให้สามารถพัฒนาผลผลิตท่ีบ้าน	

และลดการใช้สารเคมี

-	 นร.เริ่มคิดก่อนที่จะลงมือทำา	 เช่น		

การใชจ้า่ยเงนิ	ทำาใหม้เีงนิออมมากขึน้	

-	 นร.มีระเบียบวินัย	 ขยัน	 มีความ	

รับผิดชอบมากขึ้น	 และมีรายได้

สามารถพึ่งพาตนเองได้

-	 ผู้บริหารนำามาใช้ในการบริหาร

จัดการ	รร.	ทำาให้มีความรอบคอบ

มากยิง่ขึน้	ลดความผดิพลาดในการ

ทำางาน	และใช้งบประมาณได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-	 ครูนำามาใช้ในการดำาเนินชีวิต	 โดย

เฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายทำาให้

ไม่เป็นหนี้เหมือนแต่ก่อน

12. เสริมง�มวิทย�คม

รร.กึ่งเมืองก่ึงชนบท	 ท่ีมีเส้นทาง

เช่ือมต่อหลายจังหวัด	ซ่ึงเป็นเส้นทาง

ลำาเลียงยาเสพติด	จึงทำาให้	รร.ต้อง

ระวังปัญหาดังกล่าว	 ผู้ปกครอง	

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	

และมี รายได้ เส ริมจากการทำ า

หัตถกรรมส่งศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำา

รร.และชุมชน	 ร่วมกันจัดทำา

ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรมข้ึน	 เพื่อแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมของ	 นร.	 และใช้หลัก

ปรชัญาเปน็ฐานคดิในการดำาเนนิ

กิจกรรมต่ างๆ	 เพื่ อ พัฒนา

คุณลักษณะของ	นร.

-	 ขับเคล่ือนหลักปรัชญาผ่านฝ่ายวิชาการ	 และหัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้

-	 สร้างและสนับสนุนให้ครูแกนนำาไปเรียนรู้กับเครือข่ายจาก

ภายนอก	กลบัมารายงานผูบ้รหิาร	และรว่มกนัวางแผนขบัเคลือ่น

ลงสู่ครูใน	รร.ต่อไป

-	 ให	้นร.นำามาใชใ้นการทำาโครงงาน	เชน่	ครวูทิยาศาสตร์

ฝึกให้	 นร.ใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับ	

หลกัปรชัญา	เชน่กระบวนการหาความรูด้ว้ยการสงัเกต		

ฝึกให้	 นร.ใส่ใจในรายละเอียด	 เร่ิมจากปัญหาใกล้ตัว		

นำาหลักเหตุผล	 และนำาเนื้อหาในบทเรียนมาใช้	

คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา	

-	 หลักสูตรจริยศึกษ�เพื่อแก้ปัญห�พฤติกรรม 

ไม่พึงประสงค์ของ	 นร.ด้วย	 ๔	 กิจกรรม	 ได้แก่		

วิถีพอเพียง	 เงินทองของมีค่า	 สมาชิกท่ีดีของสังคม		

และเพศวิถีศึกษา	

-	 นร.ตั้งใจเรียน	 ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทาง	

การเรยีนดขีึน้	สอบเขา้มหาวทิยาลยัได	้

มากขึ้ น 	 และผ่ านการคั ด เ ลื อก	

เข้าโอลิมปิควิชาการ

-	 การทะเลาะเบาะแว้งรุนแรงลดลง		

ไม่มี	นร.ลาออกกลางคัน	

-	 นร.มวีนิยัมากขึน้	มกีารยิม้ไหวทั้กทาย

กันตามวิถีคนเมืองมากขึ้น	 ใช้จ่าย

อย่างประหยัดและเห็นคุณค่าส่ิงของ

มากขึ้น

-	 นร.มีจิตอาสาและทำากิจกรรมเพื่อ

ชุมชนมากขึ้น	เช่น	สร้างฝายชะลอน้ำา	

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	 และ

เยี่ยมผู้สูงวัยในชุมชน	 เป็นต้น	 ทำาให้

ชุมชนเห็นคุณค่าในสิ่งที่นักเรียนทำา	

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ

ชุมชนดีขึ้น

-	 ผู้บริหารนำาหลักปรัชญามาใช้ใน

การบริหารจัดการมากขึ้นโดย

เฉพาะด้านงบประมาณ
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ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

13. กัลย�ณวัตร

รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	

สภาพแวดล้อมรอบ	 รร.มีลักษณะ

เป็นชุมชนเมือง	 อยู่ในย่านการค้า		

มีประชากรหนาแน่น	 ผู้ปกครอง	

มีอาชีพรับราชการ	 ค้าขาย	 เป็น

พนักงานบริษัท	 และเป็นเกษตรกร	

มีฐานะปานกลาง

พฒันา	รร.ใหเ้ปน็องคก์รแหง่การ

เรียนรู้	 เพื่อให้	 นร.มีคุณธรรม	

นำาความรู้ควบคู่ภูมิปัญญาไทย	

ก้าวสู่สากล	 บนพื้นฐานของ	

หลักปรัชญา

-	 ผู้บริหารเห็นความสำาคัญส่งครูที่ไปอบรมเร่ืองแผนจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการ	 ๕	 คน	 กลับมาขยายผลให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระ

ทัง้	๘	กลุม่สาระ	เพือ่สรา้งครแูกนนำาถา่ยทอดความรูใ้หค้รทูัง้	รร.	

-	 ผู้บริหารและครูแกนนำาร่วมกันกำาหนดเป็นนโยบาย	ให้ครูทั้ง	รร.	

นำาสู่การจัดการเรียนรู้	ผ่านโครงงานบูรณาการหลักปรัชญา	และ

ได้พัฒนา	 นร.แกนนำาให้ช่วยขับเคล่ือนหลักปรัชญาสู่เพื่อนไป

พร้อมๆ	 กับครูแกนนำาที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูทั้งในเรื่อง

หลักปรัชญา	วิธีการนำามาใช้	และการเขียนแผนจัดการเรียนรู้

-	 เป็น	 รร.ท่ีขับเคลื่อนหลักปรัชญาลงสู่	 นร.ผ่านการทำา

โครงงานบรูณาการสหวทิยาการมาตัง้แตเ่ริม่ขบัเคลือ่น	

และเป็นผู้จุดประกายให้ครูใน	 รร.อื่นๆ	 หลายแห่ง	

นำากลับไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ	

หลักปรัชญาด้วยการทำาโครงงาน

-	 ครูที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้โจทย์	 หรือสถานการณ์ปัญหา

กว้างๆ	แล้วให้	นร.ช่วยกันคิดและพัฒนาโครงงานขึ้น	

ระหว่�งทำ�โครงง�นครูจะสร้�งเงื่อนไขและ 

ตั้งคำ�ถ�มเพื่อให้ นร.นำ�หลักปรัชญ�ม�ใช้

-	 ในแต่ละปี	 รร.จะจัดเวทีให้	 นร.นำาเสนอโครงงาน		

เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน	และรับการประเมินผล

-	 นร.	ทำางานเป็นระบบข้ึน	มีจิตสาธารณะ	

ให้ความสนใจ	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มากขึน้	เชน่	เดก็เกง่เดมิไมร่บัเดก็เรยีน

อ่อนเข้ากลุ่ม	 เปล่ียนเป็นให้ความ	

ช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อนมากขึ้น

-	 นร.	เหน็ความสำาคัญและอยากอนรุกัษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-	 ครู เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ 		

โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็น	

ผูอ้ำานวยความสะดวกในการเรยีนรู้

-	 ครูสร้างเงื่อนไขและตั้งคำาถามให้

นร.นำาหลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไขมาใช้

ในการทำางานมากขึ้น

-	 ครูมี ความภาคภูมิ ใจที่ ได้ เ ป็น	

แกนนำาขับเคลื่อนเครือข่าย

14. โคกเพชรวิทย�ค�ร

รร.ขยายโอกาสในชนบท	 ชุมชน	

มีอาชีพเกษตรกรรม	ทำาไร่อ้อย	ไร่มัน	

และร้านค้า	ผู้ปกครองฐานะยากจน	

ออกไปทำางานรับจ้างต่างถิ่น	 ทำาให้	

นร.มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรม		

ส่งผลต่อการเรียน	 และอัตราการ

ศึกษาต่อค่อนข้างต่ำา รร.ต้ังอยู่ใกล้

เขื่อน	 มีฝายน้ำาล้นหน้า	 รร.	 และ

สามารถนำามาใช้ทำากิจกรรมเกษตร

ใน	รร.

เม่ือผูบ้รหิารเขา้ใจในหลกัปรชัญา	

จึงศรัทธา	และนำามาต่อยอดการ

บริหารจัดการการศึกษาใน	 รร.	

เพื่อ

-	 พัฒนาคุณลักษณะนิ สัยให้ 	

นร.มวีนิยัในตน	และพฒันาผล

สมัฤทธิท์างการศกึษาของ	นร.

-	 ปลูกฝังให้	 นร.มีวิถีพอเพียง		

มีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเอง	

และกลับไปขยายผลต่อที่บ้าน

-	 ส่งครูไปเรียนรู้และรับการอบรมต่างๆ	 สร้างทีมครูแกนนำา	

ในการขยายผลสู่เพื่อนครู

-	 ครูแกนนำาพัฒนานร.ด้วยเครื่องมือต่างๆ	 เพื่อกระตุ้นให้ฝึกคิด	

เช่น	เล่นเกม	แสดงบทบาทสมมติ	และนำาเสนองาน	โดยครูแกนนำา

ตั้งคำาถามชวนคิด	เมื่อ	นร.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	กล้าแสดงออก	

ครูอื่นๆ	จึงสนใจเข้ามาเป็นทีมงาน

-	 ดึงชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดทำาวิสัยทัศน์ร่วมกับคณะ	

ผู้บริหารและครู	 เพราะต้องการให้ชุมชนเข้าใจ	 นำาหลักปรัชญา

และความรู้ต่างๆ	กลับไปใช้ที่บ้าน	และช่วยกันพัฒนานร.

-	 ผูบ้รหิารเชญิคณะครจูาก	รร.เทศบาลวดัปา่เรไร	และ	ดร.ฤทธไิกร	

ไชยงาม	จาก	ม.มหาสารคาม	มาให้ความรู้	และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ

ครูทั้ง	รร.	และมีการประเมินความก้าวหน้าร่วมกันเป็นระยะ	

-	 ผู้บริหารทำาตัวเป็นแบบอย่างให้ความรู้ครู	 ทั้งเรื่องหลักปรัชญา	

และกระบวนการจัดการเรียนรู้	ตรวจแผนของครู	ติดตามและให้

คำาแนะนำาครู

-	 เน้นพัฒนาสมาธินักเรียน	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

เรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษา	

-	 นร.สว่นใหญจ่ะไดเ้รยีนรู	้และซมึซบัจากการทำากิจกรรม

ในฐ�นก�รเรียนรู้ที่อิงกับวิถีชีวิตเกษตรของชุมชน	

ซึ่งออกแบบไว้ให้ใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า	 เชื่อมโยง

และครบวงจร	ซึง่ครจูะตัง้คำาถามกระตุน้ให	้นร.นำาหลกั

ปรัชญามาใช้ในการทำากิจกรรม	ในการแก้ปัญหา	และ

มีการถอดบทเรียนหลังการทำางาน

-	 สอนให้	 นร.สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มี

อยู่ด้วยการ	ดึงครูภูมิปัญญา	หรือหน่วยราชการมาให้

ความรู้	เกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตของ	นร.	เพื่อที่	นร.	

จะได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาอาชีพ	

บนพื้นฐานของชุมชน

-	 การจัดการเรียนการสอนปกติจะเชื่อมโยงบทเรียนกับ

ฐานการเรยีนรู	้เพือ่ให	้นร.สามารถนำาความรูต้ามทฤษฎี

มาใช้จริง	

-	 นร.มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น	มีวินัย	สามารถ

ทำางานร่วมกันได้ดี	 มีจิตอาสา	 รุ่นพี่

ดูแลรุ่นน้อง	และรัก	รร.

-	 นร.เหน็คณุคา่สิง่ของ	เชน่	รบัประทาน

อาหารเหลือทิ้งน้อยลง	

-	 นร.นำาสิ่งที่เรียนรู้จาก	 รร.กลับไปทำาที่

บ้าน	 เช่น	 การเลี้ยงกบ	 การทำาบัญชี

รบั-จา่ย	และขยายผลสูค่นในครอบครวั	

ทำาให้มีรายได้	 เห็นประโยชน์ของ

เศรษฐกจิพอเพียง	และนำามาใชม้ากขึน้

-	 ครเูปลีย่นวธิกีารสอนจากเดมิทีเ่คย

สอนตามประสบการณ์มาเป็นการ

เช่ือมโยงบทเรียนกับฐานการเรียนรู้	

และออกแบบให้	 นร.ได้นำาหลัก

ปรัชญามาใช้เป็นหลักคิดก่อนทำา

กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	 และหลัง

กิจกรรมมีการถอดบทเรียน

-	 ครู มีความรอบคอบ	 ทำางานมี

ประสิทธิภาพ	และมีความสุขขึ้น

-	 บุคลากรของ	รร.มีความร่วมมือกัน

มากขึ้น	ฟังความเห็นซึ่งกันและกัน	

ทำาใหผู้้บรหิารและครูมสีมัพนัธภาพ

ที่ดีต่อกัน
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สภาพแวดล้อมรอบ	 รร.มีลักษณะ

เป็นชุมชนเมือง	 อยู่ในย่านการค้า		

มีประชากรหนาแน่น	 ผู้ปกครอง	

มีอาชีพรับราชการ	 ค้าขาย	 เป็น

พนักงานบริษัท	 และเป็นเกษตรกร	

มีฐานะปานกลาง

พฒันา	รร.ใหเ้ปน็องคก์รแหง่การ

เรียนรู้	 เพื่อให้	 นร.มีคุณธรรม	

นำาความรู้ควบคู่ภูมิปัญญาไทย	

ก้าวสู่สากล	 บนพื้นฐานของ	

หลักปรัชญา

-	 ผู้บริหารเห็นความสำาคัญส่งครูที่ไปอบรมเร่ืองแผนจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการ	 ๕	 คน	 กลับมาขยายผลให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระ

ทัง้	๘	กลุม่สาระ	เพือ่สรา้งครแูกนนำาถา่ยทอดความรูใ้หค้รทูัง้	รร.	

-	 ผู้บริหารและครูแกนนำาร่วมกันกำาหนดเป็นนโยบาย	ให้ครูทั้ง	รร.	

นำาสู่การจัดการเรียนรู้	ผ่านโครงงานบูรณาการหลักปรัชญา	และ

ได้พัฒนา	 นร.แกนนำาให้ช่วยขับเคลื่อนหลักปรัชญาสู่เพื่อนไป

พร้อมๆ	 กับครูแกนนำาที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูทั้งในเรื่อง

หลักปรัชญา	วิธีการนำามาใช้	และการเขียนแผนจัดการเรียนรู้

-	 เป็น	 รร.ท่ีขับเคล่ือนหลักปรัชญาลงสู่	 นร.ผ่านการทำา

โครงงานบรูณาการสหวทิยาการมาตัง้แตเ่ริม่ขบัเคลือ่น	

และเป็นผู้จุดประกายให้ครูใน	 รร.อื่นๆ	 หลายแห่ง	

นำากลับไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ	

หลักปรัชญาด้วยการทำาโครงงาน

-	 ครูท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ให้โจทย์	 หรือสถานการณ์ปัญหา

กว้างๆ	แล้วให้	นร.ช่วยกันคิดและพัฒนาโครงงานขึ้น	

ระหว่�งทำ�โครงง�นครูจะสร้�งเงื่อนไขและ 

ตั้งคำ�ถ�มเพื่อให้ นร.นำ�หลักปรัชญ�ม�ใช้

-	 ในแต่ละปี	 รร.จะจัดเวทีให้	 นร.นำาเสนอโครงงาน		

เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน	และรับการประเมินผล

-	 นร.	ทำางานเป็นระบบข้ึน	มีจิตสาธารณะ	

ให้ความสนใจ	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มากขึน้	เชน่	เดก็เกง่เดมิไมร่บัเดก็เรยีน

อ่อนเข้ากลุ่ม	 เปลี่ยนเป็นให้ความ	

ช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อนมากขึ้น

-	 นร.	เหน็ความสำาคญัและอยากอนรุกัษ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-	 ครู เปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ 		

โดยเปล่ียนบทบาทจากผู้สอนเป็น	

ผูอ้ำานวยความสะดวกในการเรยีนรู้

-	 ครูสร้างเงื่อนไขและตั้งคำาถามให้

นร.นำาหลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไขมาใช้
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14. โคกเพชรวิทย�ค�ร

รร.ขยายโอกาสในชนบท	 ชุมชน	

มีอาชีพเกษตรกรรม	ทำาไร่อ้อย	ไร่มัน	

และร้านค้า	ผู้ปกครองฐานะยากจน	

ออกไปทำางานรับจ้างต่างถิ่น	 ทำาให้	

นร.มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรม		

ส่งผลต่อการเรียน	 และอัตราการ

ศึกษาต่อค่อนข้างต่ำา รร.ตั้งอยู่ใกล้

เขื่อน	 มีฝายน้ำาล้นหน้า	 รร.	 และ

สามารถนำามาใช้ทำากิจกรรมเกษตร

ใน	รร.

เม่ือผูบ้รหิารเขา้ใจในหลกัปรชัญา	

จึงศรัทธา	และนำามาต่อยอดการ

บริหารจัดการการศึกษาใน	 รร.	

เพื่อ

-	 พัฒนาคุณลักษณะนิ สัยให้ 	

นร.มวีนิยัในตน	และพฒันาผล

สมัฤทธิท์างการศกึษาของ	นร.

-	 ปลูกฝังให้	 นร.มีวิถีพอเพียง		

มีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเอง	

และกลับไปขยายผลต่อที่บ้าน

-	 ส่งครูไปเรียนรู้และรับการอบรมต่างๆ	 สร้างทีมครูแกนนำา	

ในการขยายผลสู่เพื่อนครู

-	 ครูแกนนำาพัฒนานร.ด้วยเคร่ืองมือต่างๆ	 เพื่อกระตุ้นให้ฝึกคิด	

เช่น	เล่นเกม	แสดงบทบาทสมมติ	และนำาเสนองาน	โดยครูแกนนำา

ตั้งคำาถามชวนคิด	เมื่อ	นร.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	กล้าแสดงออก	

ครูอื่นๆ	จึงสนใจเข้ามาเป็นทีมงาน

-	 ดึงชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดทำาวิสัยทัศน์ร่วมกับคณะ	

ผู้บริหารและครู	 เพราะต้องการให้ชุมชนเข้าใจ	 นำาหลักปรัชญา

และความรู้ต่างๆ	กลับไปใช้ที่บ้าน	และช่วยกันพัฒนานร.

-	 ผูบ้รหิารเชญิคณะครจูาก	รร.เทศบาลวดัปา่เรไร	และ	ดร.ฤทธไิกร	

ไชยงาม	จาก	ม.มหาสารคาม	มาให้ความรู้	และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ

ครูทั้ง	รร.	และมีการประเมินความก้าวหน้าร่วมกันเป็นระยะ	

-	 ผู้บริหารทำาตัวเป็นแบบอย่างให้ความรู้ครู	 ท้ังเรื่องหลักปรัชญา	

และกระบวนการจัดการเรียนรู้	ตรวจแผนของครู	ติดตามและให้

คำาแนะนำาครู

-	 เน้นพัฒนาสมาธินักเรียน	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน

เรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษา	

-	 นร.สว่นใหญ่จะไดเ้รยีนรู	้และซมึซบัจากการทำากิจกรรม

ในฐ�นก�รเรียนรู้ที่อิงกับวิถีชีวิตเกษตรของชุมชน	

ซึ่งออกแบบไว้ให้ใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า	 เชื่อมโยง

และครบวงจร	ซึง่ครจูะตัง้คำาถามกระตุน้ให	้นร.นำาหลกั

ปรัชญามาใช้ในการทำากิจกรรม	ในการแก้ปัญหา	และ

มีการถอดบทเรียนหลังการทำางาน

-	 สอนให้	 นร.สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มี

อยู่ด้วยการ	ดึงครูภูมิปัญญา	หรือหน่วยราชการมาให้

ความรู้	เกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตของ	นร.	เพื่อที่	นร.	

จะได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาอาชีพ	

บนพื้นฐานของชุมชน

-	 การจัดการเรียนการสอนปกติจะเชื่อมโยงบทเรียนกับ

ฐานการเรยีนรู	้เพือ่ให	้นร.สามารถนำาความรูต้ามทฤษฎี

มาใช้จริง	

-	 นร.มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น	มีวินัย	สามารถ

ทำางานร่วมกันได้ดี	 มีจิตอาสา	 รุ่นพี่

ดูแลรุ่นน้อง	และรัก	รร.

-	 นร.เหน็คณุคา่สิง่ของ	เชน่	รบัประทาน

อาหารเหลือทิ้งน้อยลง	

-	 นร.นำาสิ่งที่เรียนรู้จาก	 รร.กลับไปทำาที่

บ้าน	 เช่น	 การเล้ียงกบ	 การทำาบัญชี

รบั-จา่ย	และขยายผลสูค่นในครอบครวั	

ทำาให้มีรายได้	 เห็นประโยชน์ของ

เศรษฐกจิพอเพียง	และนำามาใชม้ากขึน้

-	 ครเูปลีย่นวธิกีารสอนจากเดมิทีเ่คย

สอนตามประสบการณ์มาเป็นการ

เช่ือมโยงบทเรียนกับฐานการเรียนรู้	

และออกแบบให้	 นร.ได้นำาหลัก

ปรัชญามาใช้เป็นหลักคิดก่อนทำา

กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	 และหลัง

กิจกรรมมีการถอดบทเรียน

-	 ครูมีความรอบคอบ	 ทำางานมี

ประสิทธิภาพ	และมีความสุขขึ้น

-	 บุคลากรของ	รร.มีความร่วมมือกัน

มากขึ้น	ฟังความเห็นซึ่งกันและกัน	

ทำาใหผู้้บรหิารและครูมสีมัพนัธภาพ

ที่ดีต่อกัน
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15. ชุมชนบ้�นห้วยค้อมิตรภ�พ 

ที่ 206

รร.ขยายโอกาสในชุมชนกึ่งเมือง	

ก่ึงชนบท	นร.ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน	

พ่อแม่ทำางานรับจ้างในโรงงาน

อุตสาหกรรมการเกษตร	เด็กมีปัญหา

ครอบครวัแตกแยก	บางวนัเดก็ไมไ่ด้

มา	รร.	เพราะต้องไปรับจ้าง

รร.น้อมนำาหลักปรัชญามาเป็น

แนวทางในการ

-	 ฝึกให้	 นร.รู้คิดว่าควรหรือไม่

ควรทำ าอะไร 	 เพื่ อพัฒนา

พฤติกรรมของ	นร.

-	 ฝกึให	้นร.พึง่ตวัเองดา้นอาชพี	

เพื่อแก้ไขความยากจน	

-	 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองท่ียากจน	

เข้ามาเรียนรู้	 ทำาการเกษตร

ร่วมกับลูกในพื้นที่ของ	 รร.	

และสามารถนำาผลผลิตที่ได้

กลับไปบริโภคที่บ้าน

-	 ผอ.สวัสด์ิ	มะลาหอม	และครูเบญจมาศ	สิงห์น้อย	ดึงชุมชนเข้ามา

มสีว่นรว่มในการจดัการศกึษารว่มกนัปลกูฝงัให	้นร.เปน็คนด	ีและ

พัฒนา	รร.กับชุมชนให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ	กัน	

-	 ผู้บริหารคัดเลือกครูแกนนำ�ที่มีใจ มีคว�มเป็นผู้นำ�ต�ม

ธรรมช�ต ิส�ม�รถสอนเพือ่นใหเ้ข�้ใจไดง้�่ย โดยเฉพ�ะเปน็

คนท้องถิ่น	เพื่อจะสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่อง

-	 สนับสนุนให้ครูแกนนำาเข้ารับการอบรม	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่างสม่ำาเสมอ	นำาสิ่งที่เรียนรู้กลับมาใช้และขยายผลสู่เพื่อนครู

-	 สรา้งความเขา้ใจรว่มกนันำาหลกัปรชัญามาใชจ้ดัการเรยีนรูเ้พือ่ให	้

นร.เกิดอุปนิสัย	 “พอเพียง”	 มีการติดตามความก้าวหน้า		

โดยผอ.จะชวนครูถอดบทเรียน	 วิเคราะห์	 และแลกเปลี่ยนถึง	

ผลทีเ่กิดขึน้ในเชิงพฤตกิรรม	เพือ่ให้ครไูดท้บทวน	และพฒันาการ

ทำางานของตน

-	 รร.มีกติการ่วมกันว่าครูเก่าจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ครูใหม่	ทำาความ

เข้าใจในหลักปรัชญา	 และนำาสู่การออกแบบการเรียนการสอน	

ให้ได้ในระยะเวลา	๑-๒	เดือน

-	 เน้นปลูกฝัง นร.ในลักษณะทำ�ให้เห็น พ�ทำ� พูดคุย 

แลกเปลีย่นทำ�คว�มเข�้ใจซึง่กนัและกัน ฝกึใหน้ร.คดิ

เชื่อมโยงการกระทำาของตนกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	

หรือต้ังคำ�ถ�มให้ นร.คิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์	

ต่อตนเองและผู้อื่น	

-	 การจดัการเรยีนรูบ้รูณาการสหวทิยาการ	“ขา้วเพ่ือชวีติ”	

ให้	 นร.ได้ทำากิจกรรมเกี่ยวกับข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ

สำาคัญ	 และสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมของ	

คนไทยตลอดทั้งปี

-	 กิจกรรม	 “ค่ายลูกเสือพอเพียงร้อยเรียงสู่อาเซียน”		

ที่ผู้บริหารและครูช่วยกันออกแบบกิจกรรม	 โดยความ

ร่วมมือของผู้ปกครอง	 นร.และชุมชน	 ที่ไม่เพียงทำาให้

รร.ส�ม�รถบริห�รจัดก�รงบประม�ณอย่�งคุ้มค่�

และครูได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่านั้น	 แต่	นร.ต้อง

ว�งแผนเตรยีมพรอ้มจดักจิกรรม	เชน่	เตรยีมปลกูผกั

ไว้เพื่อใช้ในกิจกรรมค่าย	 ซึ่งเอื้อให้	 นร.ได้ฝึกความ	

รับผิดชอบ	 และมีการเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมเพื่อ	

สานสัมพันธ์ในครอบครัว	

-	 ปญัหาพฤตกิรรมของ	นร.	เชน่	ทะเลาะ

วิวาท	ปัญหาชู้สาว	หมดไป	เปล่ียนเป็น	

การได้รับคำาชมจากผู้ปกครองในเรื่อง

กิริยามารยาท

-	 นร.มีความเป็นตัวของตัวเอง	 ใส่ใจ	

ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้น

-	 นร.กล้าพูด	 กล้าทำา	 มีเหตุผล	 และ	

มีมุมมองใหม่ๆ	 กว้างกว่าเดิม	 และ	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	 ONET	

สูงขึ้น

-	 ผู้บริหาร	 ครู 	 นร.	 และชุมชน		

มสีว่นในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

ของ	 รร.ให้มีบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้

-	 ครอบครัวที่มาเรียนรู้ 	 และทำา	

การเกษตรในพื้นที่ของ	 รร.มีความ

เป็นอยู่ ดี ข้ึ น 	 และมีผู้ เข้ า ร่ วม

โครงการมากขึ้น

-	 ครูนำากระบวนการถอดบทเรียน	

มาใช้	และร่วมเรียนรู้ไปกับ	นร.

-	 ครูมีความภูมิใจที่สามารถทำาให้		

นร.มีความสุข	 และเป็นผู้ขยายผล	

หลักปรัชญาให้กับ	รร.ต่างๆ

16. เชียงขวัญพิทย�คม

รร.มัธยมศึกษาในชนบท	 ชุมชนมี

อาชีพเกษตรกรรม	 ฐานะยากจน		

ผู้ปกครองออกไปทำางานต่างถิ่น	

นร.ส่วนใหญ่พลาดหวังจาก	 รร.	

ในเมอืง	นร.	บางสว่นจงึมพีฤติกรรม

เสี่ยง

มุ่ งสร้างนักเรียนให้ เป็นคนดี		

มคีณุธรรม	คดิเปน็	และเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของ	นร.

-	 ผอ.ระวี	 ขุณิกากรณ์	 ทำาตนเป็นแบบอย่าง	 คัดเลือกครูแกนนำา	

ที่มีใจ	มีความกระตือรือร้นช่วยขยายผลสู่เพื่อนครู	ด้วยการชวน

วิเคราะห์หลักสูตร	 เพ่ือให้เห็นว่าการใช้หลักปรัชญาในการจัด	

การเรียนรู้อยู่ในหลักสูตร	 เป็นงานที่ครูต้องทำาอยู่แล้ว	 เมื่อนำา	

หลกัปรชัญามาใชจ้ะทำาใหง้านมคีณุภาพยิง่ขึน้	และทำาความเขา้ใจ

ให้ตรงกันว่าเป้าหมายอยู่ที่	นร.มีอุปนิสัย	“พอเพียง”

-	 กำาหนดเป็นนโยบายว่าครูทุกคนต้องนำาหลักปรัชญาสู่การจัด	

การเรียนการสอน	เพื่อให้	นร.คิดเป็น	ทำาเป็น	

-	 ครูฉลาด	ปาโส	ครูแกนนำา	คิด	“ชุดคำ�ถ�มหัวใจแห่งก�รเรียนรู้” 

ใช้เป็นเคร่ืองมือสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาด้วยการถอดบทเรียน

จากประสบการณ์จริง	เพื่อให้ครูนำามาใช้กับ	นร.	และขยายผลสู่

ภายนอก

-	 ผอ.เน้นการขยายผลสู่ภายนอกในลักษณะของการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การทำางาน	 เพื่อให้ครูพัฒนาตนเอง	 ให้มีความพร้อม	

ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอด	และเรียนรู้จากผู้อื่น

-	 ครูนำากระบวนการจิตศึกษาและสมาธิเคลื่อนไหวมาใช้

เตรียมความพร้อมนร.ในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน

-	 ครูตั้ งคำ าถามถอดบทเรียนเกี่ ยว กับการดำา เนิน	

ชีวิตประจำาวัน	 โดยเฉพาะเมื่อ	นร.ทำาผิด	 เพื่อให้	นร.	

ใคร่ครวญและวิเคราะห์ตนเอง	ชวนให้	นร.คิดว่าทำาไม

จึงทำา	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร	 และครูจะใช้

คำาถามถอดบทเรียนการทำางานหลังกิจกรรมต่างๆ	

อยา่งสม่ำาเสมอ	ทำาให	้นร.เขา้ใจ	และตระหนกัถงึการนำา

หลักปรัชญามาใช้

-	 ให้ความสำาคัญกับการตั้งคำ�ถ�มเพื่อฝึกให้ นร.นำ� 

หลักปรัชญ�ม�ใช้ในข้ันตอนของกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

เชน่	โครงงานยวุวจิยัประวัตศิาสตร	์ทีใ่ห	้นร.ฝกึนำาหลกั

ปรชัญาไปใชใ้นสถานการณจ์ริง	ทัง้การสบืคน้จากชมุชน	

ที่ได้ฝึกทั้งการเตรียมตัวเพื่อให้ได้ข้อมูล	 การวางตัว		

วิธีการตั้งคำาถาม	การนำาปัญหามาวิเคราะห์หาข้อสรุป	

ไปจนถึงการชวนชุมชนช่วยกันแก้ไขปัญหา	

-	 พฤตกิรรมไมพ่งึประสงคข์อง	นร.ลดลง	

เชน่	การววิาทชกตอ่ยกนัเอง	และววิาท

กับนร.ต่างรร.หมดไป

-	 นร.มีเหตุผล	มีความรับผิดชอบ	มีวินัย	

และมจีติอาสา	ไดร้บัคำาชมจากอาจารย์

ในมหาวิทยาลัยว่า	 นร.จาก	 รร.	

เชียงขวัญพิทยาคมมีน้ำาใจช่วยเหลือ

กิจกรรมของคณะเป็นอย่างดี

-	 ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของ	นร.สงูข้ึน	

ผลสอบ	 O-NET	 ผ่านทุกวิชาและมี

คะแนนสูงขึ้น	

-	 ครเูปลีย่นจากการเนน้สอนวชิาการ

มาเป็นให้ความสำาคัญกับการพัฒนา	

คุณลักษณะ	นร.	

-	 ครูส่วนใหญ่นำา	 “ชุดคำาถามหัวใจ

แห่งการเรียนรู้”	ของครูฉลาดมาใช้	

เพื่อให้	นร.เข้าใจหลักปรัชญา	และ

นำากระบวนการถอดบทเรียนหลัง

กิจกรรมการเรียนรู้มาใช้กับ	นร.

-	 ครูทำางานละเอียดรอบคอบข้ึน		

และมีศรัทธาในตัวเอง
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15. ชุมชนบ้�นห้วยค้อมิตรภ�พ 

ที่ 206

รร.ขยายโอกาสในชุมชนกึ่งเมือง	

ก่ึงชนบท	นร.ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน	

พ่อแม่ทำางานรับจ้างในโรงงาน

อุตสาหกรรมการเกษตร	เด็กมีปัญหา

ครอบครวัแตกแยก	บางวนัเดก็ไมไ่ด้

มา	รร.	เพราะต้องไปรับจ้าง

รร.น้อมนำาหลักปรัชญามาเป็น

แนวทางในการ

-	 ฝึกให้	 นร.รู้คิดว่าควรหรือไม่

ควรทำ าอะไร 	 เพื่ อพัฒนา

พฤติกรรมของ	นร.

-	 ฝกึให	้นร.พึง่ตวัเองดา้นอาชพี	

เพื่อแก้ไขความยากจน	

-	 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองท่ียากจน	

เข้ามาเรียนรู้	 ทำาการเกษตร

ร่วมกับลูกในพื้นที่ของ	 รร.	

และสามารถนำาผลผลิตที่ได้

กลับไปบริโภคที่บ้าน

-	 ผอ.สวัสด์ิ	มะลาหอม	และครูเบญจมาศ	สิงห์น้อย	ดึงชุมชนเข้ามา

มสีว่นรว่มในการจดัการศกึษารว่มกนัปลกูฝงัให	้นร.เปน็คนด	ีและ

พัฒนา	รร.กับชุมชนให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ	กัน	

-	 ผู้บริหารคัดเลือกครูแกนนำ�ที่มีใจ มีคว�มเป็นผู้นำ�ต�ม

ธรรมช�ต ิส�ม�รถสอนเพือ่นใหเ้ข�้ใจไดง้�่ย โดยเฉพ�ะเปน็

คนท้องถิ่น	เพื่อจะสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่อง

-	 สนับสนุนให้ครูแกนนำาเข้ารับการอบรม	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อย่างสม่ำาเสมอ	นำาสิ่งที่เรียนรู้กลับมาใช้และขยายผลสู่เพื่อนครู

-	 สรา้งความเขา้ใจรว่มกนันำาหลกัปรชัญามาใชจ้ดัการเรยีนรูเ้พือ่ให	้

นร.เกิดอุปนิสัย	 “พอเพียง”	 มีการติดตามความก้าวหน้า		

โดยผอ.จะชวนครูถอดบทเรียน	 วิเคราะห์	 และแลกเปลี่ยนถึง	

ผลทีเ่กิดขึน้ในเชิงพฤตกิรรม	เพือ่ให้ครไูดท้บทวน	และพฒันาการ

ทำางานของตน

-	 รร.มีกติการ่วมกันว่าครูเก่าจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ครูใหม่	ทำาความ

เข้าใจในหลักปรัชญา	 และนำาสู่การออกแบบการเรียนการสอน	

ให้ได้ในระยะเวลา	๑-๒	เดือน

-	 เน้นปลูกฝัง นร.ในลักษณะทำ�ให้เห็น พ�ทำ� พูดคุย 

แลกเปล่ียนทำ�คว�มเข�้ใจซึง่กนัและกัน ฝกึใหน้ร.คดิ

เชื่อมโยงการกระทำาของตนกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น	

หรือตั้งคำ�ถ�มให้ นร.คิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์	

ต่อตนเองและผู้อื่น	

-	 การจัดการเรยีนรูบ้รูณาการสหวทิยาการ	“ขา้วเพ่ือชวีติ”	

ให้	 นร.ได้ทำากิจกรรมเกี่ยวกับข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ

สำาคัญ	 และสอดคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมของ	

คนไทยตลอดทั้งปี

-	 กิจกรรม	 “ค่ายลูกเสือพอเพียงร้อยเรียงสู่อาเซียน”		

ที่ผู้บริหารและครูช่วยกันออกแบบกิจกรรม	 โดยความ

ร่วมมือของผู้ปกครอง	 นร.และชุมชน	 ที่ไม่เพียงทำาให้

รร.ส�ม�รถบริห�รจัดก�รงบประม�ณอย่�งคุ้มค่�

และครูได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่านั้น	 แต่	นร.ต้อง

ว�งแผนเตรยีมพรอ้มจดักจิกรรม	เชน่	เตรยีมปลกูผกั

ไว้เพื่อใช้ในกิจกรรมค่าย	 ซึ่งเอื้อให้	 นร.ได้ฝึกความ	

รับผิดชอบ	 และมีการเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมเพื่อ	

สานสัมพันธ์ในครอบครัว	

-	 ปญัหาพฤตกิรรมของ	นร.	เชน่	ทะเลาะ

วิวาท	ปัญหาชู้สาว	หมดไป	เปล่ียนเป็น	

การได้รับคำาชมจากผู้ปกครองในเรื่อง

กิริยามารยาท

-	 นร.มีความเป็นตัวของตัวเอง	 ใส่ใจ	

ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้น

-	 นร.กล้าพูด	 กล้าทำา	 มีเหตุผล	 และ	

มีมุมมองใหม่ๆ	 กว้างกว่าเดิม	 และ	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	 ONET	

สูงขึ้น

-	 ผู้บริหาร	 ครู 	 นร.	 และชุมชน		

มสีว่นในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม

ของ	 รร.ให้มีบรรยากาศแห่งการ

เรียนรู้

-	 ครอบครัวที่มาเรียนรู้ 	 และทำา	

การเกษตรในพื้นที่ของ	 รร.มีความ

เ ป็นอยู่ ดี ขึ้ น 	 และมีผู้ เข้ า ร่ วม

โครงการมากขึ้น

-	 ครูนำากระบวนการถอดบทเรียน	

มาใช้	และร่วมเรียนรู้ไปกับ	นร.

-	 ครูมีความภูมิใจที่สามารถทำาให้		

นร.มีความสุข	 และเป็นผู้ขยายผล	

หลักปรัชญาให้กับ	รร.ต่างๆ

16. เชียงขวัญพิทย�คม

รร.มัธยมศึกษาในชนบท	 ชุมชนมี

อาชีพเกษตรกรรม	 ฐานะยากจน		

ผู้ปกครองออกไปทำางานต่างถิ่น	

นร.ส่วนใหญ่พลาดหวังจาก	 รร.	

ในเมอืง	นร.	บางสว่นจงึมพีฤติกรรม

เสี่ยง

มุ่ งสร้างนักเรียนให้ เป็นคนดี		

มคีณุธรรม	คดิเปน็	และเพ่ือแกไ้ข

ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของ	นร.

-	 ผอ.ระวี	 ขุณิกากรณ์	 ทำาตนเป็นแบบอย่าง	 คัดเลือกครูแกนนำา	

ที่มีใจ	มีความกระตือรือร้นช่วยขยายผลสู่เพื่อนครู	ด้วยการชวน

วิเคราะห์หลักสูตร	 เพ่ือให้เห็นว่าการใช้หลักปรัชญาในการจัด	

การเรียนรู้อยู่ในหลักสูตร	 เป็นงานที่ครูต้องทำาอยู่แล้ว	 เมื่อนำา	

หลกัปรชัญามาใชจ้ะทำาใหง้านมคีณุภาพยิง่ขึน้	และทำาความเขา้ใจ

ให้ตรงกันว่าเป้าหมายอยู่ที่	นร.มีอุปนิสัย	“พอเพียง”

-	 กำาหนดเป็นนโยบายว่าครูทุกคนต้องนำาหลักปรัชญาสู่การจัด	

การเรียนการสอน	เพื่อให้	นร.คิดเป็น	ทำาเป็น	

-	 ครูฉลาด	ปาโส	ครูแกนนำา	คิด	“ชุดคำ�ถ�มหัวใจแห่งก�รเรียนรู้” 

ใช้เป็นเคร่ืองมือสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาด้วยการถอดบทเรียน

จากประสบการณ์จริง	เพื่อให้ครูนำามาใช้กับ	นร.	และขยายผลสู่

ภายนอก

-	 ผอ.เน้นการขยายผลสู่ภายนอกในลักษณะของการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การทำางาน	 เพื่อให้ครูพัฒนาตนเอง	 ให้มีความพร้อม	

ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอด	และเรียนรู้จากผู้อื่น

-	 ครูนำากระบวนการจิตศึกษาและสมาธิเคลื่อนไหวมาใช้

เตรียมความพร้อมนร.ในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน

-	 ครูตั้ งคำ าถามถอดบทเรียนเกี่ ยว กับการดำา เนิน	

ชีวิตประจำาวัน	 โดยเฉพาะเมื่อ	นร.ทำาผิด	 เพื่อให้	นร.	

ใคร่ครวญและวิเคราะห์ตนเอง	ชวนให้	นร.คิดว่าทำาไม

จึงทำา	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร	 และครูจะใช้

คำาถามถอดบทเรียนการทำางานหลังกิจกรรมต่างๆ	

อยา่งสม่ำาเสมอ	ทำาให	้นร.เขา้ใจ	และตระหนกัถงึการนำา

หลักปรัชญามาใช้

-	 ให้ความสำาคัญกับการตั้งคำ�ถ�มเพื่อฝึกให้ นร.นำ� 

หลักปรัชญ�ม�ใช้ในข้ันตอนของกิจกรรมก�รเรียนรู้ 

เชน่	โครงงานยวุวจิยัประวัตศิาสตร	์ทีใ่ห	้นร.ฝกึนำาหลกั

ปรชัญาไปใช้ในสถานการณจ์ริง	ทัง้การสบืคน้จากชมุชน	

ท่ีได้ฝึกท้ังการเตรียมตัวเพื่อให้ได้ข้อมูล	 การวางตัว		

วิธีการตั้งคำาถาม	การนำาปัญหามาวิเคราะห์หาข้อสรุป	

ไปจนถึงการชวนชุมชนช่วยกันแก้ไขปัญหา	

-	 พฤตกิรรมไมพ่งึประสงคข์อง	นร.ลดลง	

เชน่	การววิาทชกตอ่ยกนัเอง	และววิาท

กับนร.ต่างรร.หมดไป

-	 นร.มีเหตุผล	มีความรับผิดชอบ	มีวินัย	

และมจีติอาสา	ไดร้บัคำาชมจากอาจารย์

ในมหาวิทยาลัยว่า	 นร.จาก	 รร.	

เชียงขวัญพิทยาคมมีน้ำาใจช่วยเหลือ

กิจกรรมของคณะเป็นอย่างดี

-	 ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของ	นร.สงูข้ึน	

ผลสอบ	 O-NET	 ผ่านทุกวิชาและมี

คะแนนสูงขึ้น	

-	 ครเูปลีย่นจากการเนน้สอนวชิาการ

มาเป็นให้ความสำาคัญกับการพัฒนา	

คุณลักษณะ	นร.	

-	 ครูส่วนใหญ่นำา	 “ชุดคำาถามหัวใจ

แห่งการเรียนรู้”	ของครูฉลาดมาใช้	

เพื่อให้	นร.เข้าใจหลักปรัชญา	และ

นำากระบวนการถอดบทเรียนหลัง

กิจกรรมการเรียนรู้มาใช้กับ	นร.

-	 ครูทำางานละเอียดรอบคอบขึ้น		

และมีศรัทธาในตัวเอง
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โรงเรียน/บริบท เป้าหมายของการขับเคลื่อน วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน การเปลี่ยนแปลงของนร. การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

17.เทศบ�ลวัดป่�เรไร

รร.ขยายโอกาสในเมือง	 สังกัด

เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็	ตัง้อยูภ่ายใน

บริเวณวัดป่าเรไร	 ผู้ปกครอง	 นร.		

มี ฐ าน ะป านกล า ง ถึ ง ย า ก จน	

ประกอบอาชีพหลากหลาย	 เช่น	

รับจ้างทั่วไป	เกษตรกร

ผู้บริหารและคณะครูมีแนวคิด

ร่วมกันนำาหลักปรัชญามาใช้ใน	

รร.ควบคู่ไปกับแนวทางวิถีพุทธ	

เพื่อพัฒนา	 นร.ให้	 “มีความสุข		

มีความมั่น ใจ	 และภูมิ ใจใน	

ตัวเอง”	

-	 ผอ.ธนิตา	 กุลสุวรรณ	 ให้ครูทุกคนเข้ารับอบรม	 เรียนรู้	 ดูงาน		

เพื่อจะได้เข้าใจไปพร้อมๆ	 กัน	 โดยเน้นปลูกฝังแนวคิดให้กับ	

ครูรุ่นเก่าท่ีสมัครใจก่อน	 เมื่อเห็นผลแล้วจึงขยายผลสู่ครูอ่ืนๆ		

ทั้ง	รร.

-	 เชิญผู้บริหารและครู	 จาก	 รร.เชียงขวัญพิทยาคมมาเป็นพี่เลี้ยง

ทำาให้ครูเข้าใจหลักคิด	และเห็นแนวทางการบูรณาการหลักปรัชญา

กับการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 โดยเฉพาะการ

ทำาใหค้รแูละ	นร.เขา้ใจชดัขึน้จากการถอดบทเรยีน	และนำาผลจาก

การเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงการทำางานได้	

-	 ผอ.ธนิตาเน้นเร่ืองการทำ�ตัวเป็นแบบอย่�ง	ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง

ให้ครู	ครูเป็นแบบอย่างให้ศิษย์	เน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกัน เสมือนญ�ติพี่น้องในครอบครัว

เดียวกัน

-	 ผอ.ธนิตา	 บริหารจัดการและออกแบบกิจกรรม	

การเรยีนรูท้ีเ่ชือ่มร้อยและสอดรบักนั	ภายใตบ้รรยากาศ

ทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูแ้ละปลกูฝงัหลกัปรชัญาใหอ้ยูใ่นวถิี

การดำาเนินชีวิตใน	รร.	

-	 นร.ไดเ้รยีนรูจ้ากการฝกึปฏบิตั	ิครสูอดแทรกก�รสอน

หลักปรัชญ�ด้วยคำ�ถ�มชวนคิดชวนคุย เพื่อให้

นักเรียนได้ข้อคิด และซึมซับคำ�สอนคร	ูเพื่อให้	นร.	

“กิน	 อยู่	 ดู	 ฟัง”	 เป็น	 เช่น	 ร้านค้าสวัสดิการพอเพียง		

ที่ยึดหลัก	 “ให้ผู้เรียนมีสุขภาพดีมากกว่าการสร้าง	

ผลกำาไร”	ซึ่ง	นร.ได้ฝึกการเลือกบริโภค	เรียนรู้ขั้นตอน

การผลิต	ทำาบัญชีรับ-จ่าย	ฝึกจำาหน่ายของดีมีคุณภาพ

และเป็นประโยชน์ในราคาที่สมเหตุสมผล	

-	 เปิดโอกาสให้	 นร.ได้มีส่วนร่วมคิดและทำากิจกรรมช่วง

พักเท่ียง	คือ	กิจกรรม	“ผู้เรียนดีวิถีพอเพียง”	ครูจะผลัดเวร

กันรับผิดชอบ	และมอบหมายให้	นร.จัดกิจกรรมสอดแทรก

คุณธรรมและหลักปรัชญา	 เช่น	 เล่นเกม	 ร้องเพลงท่ี

ปลกูจติสำานกึความรกัชาต	ิศาสนา	และพระมหากษตัรยิ	์

และเตรียมความพร้อมสมองก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายต่อไป	

นร.จึงเรียนรู้อย่างสนุก	ซึมซับสิ่งดีๆ	ไปโดยไม่รู้ตัว

-	 นร.สามารถจัดการกับความอยากของ

ตนเอง	ลดความก้าวร้าว	มีความรับผิดชอบ	

มีวินัยมากขึ้น	และเรียนได้ดีขึ้น

-	 นร.เร่ิมนำาหลักปรัชญามาใช้ก่อนตัดสินใจ	

เช่น	 เร่ืองการใช้จ่าย	 การจัดสรรเวลา		

มกีารคดิทบทวนและตัง้คำาถามกอ่นทำา	

ทำาให้ทำางานได้รอบคอบมากขึ้น

-	 เกิดภาวะผู้นำาใน	 นร.รุ่นพี่	 และเป็น

แบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้อง

-	 ครูเข้าใจเด็กมากข้ึน	 ใจเย็นลง	

จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของ

นร.และเน้นให้	 นร.พัฒนาตัวเอง

มากกว่าแข่งขันกับเพื่อน

-	 ครูเปลี่ยนพฤติกรรมตนเพื่อเป็น

แบบอย่างให้กับ	 นร.	 เช่น	 เลิกดื่ม

น้ำาอัดลมและกาแฟ

-	 ครูที่เคยต่อต้าน	 เมื่อเข้าใจได้ปรับ

วิธีการสอนจากบอกหรือบังคับให้

นร.ทำาตาม	มาเป็นการทำากิจกรรม

ร่ วมกับ เด็กและคุยกัน	 ทำ า ให้

นร.เรยีนรูไ้ด้ดข้ึีน	ตัง้ใจเรยีนมากขึน้	

ครูจึงมีความสุขขึ้น

18.โนนสังวิทย�ค�ร

รร.มัธยมศึกษาก่ึงเมืองก่ึงชนบท	อยู่ติด

เขือ่นอุบลรตัน	์สภาพแวดล้อมของป่า

และน้ำาอุดมสมบูรณ์	 ชุมชนส่วนใหญ่

ทำาอาชีพเกษตรกรรม	และประมงน้ำาจืด	

ผู้ปกครองมีฐานะค่อนข้างยากจน

ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูทุกคนนำา

หลักปรัชญาและหลักการทรงงาน

มาใชใ้นการพฒันาอปุนสิยั	๕	ดา้น

ให้กับ	นร.	คือ	มีระเบียบวินัย	ใฝ่รู้

ใฝเ่รยีน	รกัความเปน็ไทย	ประหยดั

อดออม	และรักษ์สิ่งแวดล้อม

-	 ผอ.สุเมธ	ปานะถึก	พาครูดูงานท่ี	รร.ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ	เข้าร่วม

เรียนรู้	อบรมแลกเปลี่ยนความรู้กับ	รร.ต่างๆ	และนำาความรู้ที่ได้

กลับมาแลกเปลี่ยนกัน	เพื่อนำามาพัฒนาการเรียนการสอน

-	 ครูแกนนำาจัดอบรมให้ความรู้ความหมายของหลักปรัชญา		

ชวนเพื่อนครูวิเคราะห์หลักสูตร	 และแลกเปล่ียนเรื่องออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับหลักปรัชญา

-	 มีศูนย์การเรียนรู้	 เช่น	 กัลยาณวัตร	 และเชียงขวัญพิทยาคม	

มาช่วยเติมเต็ม

-	 มีหลักสูตรเสริมสร้�งอุปนิสัย “พอเพียง”	 ให้	 นร.	

ทำากิจกรรมโดยนำาหลักการทรงงาน	 และหลักปรัชญา

มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย	๕	ด้าน

ให้กับ	นร.

-	 ให้	นร.ฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ในข้ันตอนการทำาโครงงาน	

โดยครูมีบทบ�ทเป็นผู้สนับสนุนกระบวนก�รเรียนรู	้

กระตุ้นความคิด	และเปิดโอกาสให้นร.แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง

-	 ในการจัดการเรียนการสอนปกติ	ครูเกือบทุกวิชาจะให้	

นร.ถอดบทเรียนหลังจากการทำางานเช่ือมกับหลัก		

๓	ห่วง	๒	เงื่อนไข	เพื่อให้	นร.เข้าใจและเห็นคุณค่าของ

หลักปรัชญา

-	 นร.มรีะเบยีบวนิยัมากขึน้	เชน่	รูจ้กัเข้า

แถวซื้ออาหาร	เข้าเรียนตรงเวลา	และ

ส่งงานทันตามกำาหนด

-	 นร.รู้จักตัวเอง	และนำาหลักปรัชญามา

ใช้จัดระบบของชี วิตตัว เองทำาให้

สามารถทำาสิง่ทีย่ากๆ	ไดป้ระสบความ

สำาเร็จ

-	 นร.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน	

สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

-	 ครูและบุคลากรของ	 รร.	 นำาหลัก

ปรชัญามาใช้ในชีวิต	ลดการฟุง้เฟอ้	

ส่งผลให้เป็นหนี้ลดลง	 มีความสุข

และมีหลักธรรมในการดำาเนินชีวิต

-	 ครูใช้ชุดคำาถาม	และการถอดบทเรียน

ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
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17.เทศบ�ลวัดป่�เรไร

รร.ขยายโอกาสในเมือง	 สังกัด

เทศบาลเมอืงรอ้ยเอด็	ตัง้อยูภ่ายใน

บริเวณวัดป่าเรไร	 ผู้ปกครอง	 นร.		

มี ฐ า น ะป านกล า ง ถึ ง ย า ก จน	

ประกอบอาชีพหลากหลาย	 เช่น	

รับจ้างทั่วไป	เกษตรกร

ผู้บริหารและคณะครูมีแนวคิด

ร่วมกันนำาหลักปรัชญามาใช้ใน	

รร.ควบคู่ไปกับแนวทางวิถีพุทธ	

เพื่อพัฒนา	 นร.ให้	 “มีความสุข		

มีความมั่น ใจ	 และภูมิ ใจใน	

ตัวเอง”	

-	 ผอ.ธนิตา	 กุลสุวรรณ	 ให้ครูทุกคนเข้ารับอบรม	 เรียนรู้	 ดูงาน		

เพื่อจะได้เข้าใจไปพร้อมๆ	 กัน	 โดยเน้นปลูกฝังแนวคิดให้กับ	

ครูรุ่นเก่าท่ีสมัครใจก่อน	 เมื่อเห็นผลแล้วจึงขยายผลสู่ครูอ่ืนๆ		

ทั้ง	รร.

-	 เชิญผู้บริหารและครู	 จาก	 รร.เชียงขวัญพิทยาคมมาเป็นพี่เลี้ยง

ทำาให้ครูเข้าใจหลักคิด	และเห็นแนวทางการบูรณาการหลักปรัชญา

กับการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 โดยเฉพาะการ

ทำาใหค้รแูละ	นร.เขา้ใจชดัขึน้จากการถอดบทเรยีน	และนำาผลจาก

การเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงการทำางานได้	

-	 ผอ.ธนิตาเน้นเร่ืองการทำ�ตัวเป็นแบบอย่�ง	ผู้บริหารเป็นแบบอย่าง

ให้ครู	ครูเป็นแบบอย่างให้ศิษย์	เน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลกัน เสมือนญ�ติพี่น้องในครอบครัว

เดียวกัน

-	 ผอ.ธนิตา	 บริหารจัดการและออกแบบกิจกรรม	

การเรยีนรูท้ีเ่ช่ือมร้อยและสอดรบักนั	ภายใตบ้รรยากาศ

ทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูแ้ละปลกูฝงัหลกัปรชัญาใหอ้ยูใ่นวถิี

การดำาเนินชีวิตใน	รร.	

-	 นร.ไดเ้รยีนรูจ้ากการฝกึปฏบิตั	ิครสูอดแทรกก�รสอน

หลักปรัชญ�ด้วยคำ�ถ�มชวนคิดชวนคุย เพื่อให้

นักเรียนได้ข้อคิด และซึมซับคำ�สอนคร	ูเพื่อให้	นร.	

“กิน	 อยู่	 ดู	 ฟัง”	 เป็น	 เช่น	 ร้านค้าสวัสดิการพอเพียง		

ท่ียึดหลัก	 “ให้ผู้เรียนมีสุขภาพดีมากกว่าการสร้าง	

ผลกำาไร”	ซึ่ง	นร.ได้ฝึกการเลือกบริโภค	เรียนรู้ขั้นตอน

การผลิต	ทำาบัญชีรับ-จ่าย	ฝึกจำาหน่ายของดีมีคุณภาพ

และเป็นประโยชน์ในราคาที่สมเหตุสมผล	

-	 เปิดโอกาสให้	 นร.ได้มีส่วนร่วมคิดและทำากิจกรรมช่วง

พักเท่ียง	คือ	กิจกรรม	“ผู้เรียนดีวิถีพอเพียง”	ครูจะผลัดเวร

กันรับผิดชอบ	และมอบหมายให้	นร.จัดกิจกรรมสอดแทรก

คุณธรรมและหลักปรัชญา	 เช่น	 เล่นเกม	 ร้องเพลงท่ี

ปลกูจิตสำานกึความรกัชาต	ิศาสนา	และพระมหากษตัรยิ	์

และเตรียมความพร้อมสมองก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายต่อไป	

นร.จึงเรียนรู้อย่างสนุก	ซึมซับสิ่งดีๆ	ไปโดยไม่รู้ตัว

-	 นร.สามารถจัดการกับความอยากของ

ตนเอง	ลดความก้าวร้าว	มีความรับผิดชอบ	

มีวินัยมากขึ้น	และเรียนได้ดีขึ้น

-	 นร.เร่ิมนำาหลักปรัชญามาใช้ก่อนตัดสินใจ	

เช่น	 เร่ืองการใช้จ่าย	 การจัดสรรเวลา		

มกีารคดิทบทวนและตัง้คำาถามกอ่นทำา	

ทำาให้ทำางานได้รอบคอบมากขึ้น

-	 เกิดภาวะผู้นำาใน	 นร.รุ่นพี่	 และเป็น

แบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้อง

-	 ครูเข้าใจเด็กมากข้ึน	 ใจเย็นลง	

จัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของ

นร.และเน้นให้	 นร.พัฒนาตัวเอง

มากกว่าแข่งขันกับเพื่อน

-	 ครูเปลี่ยนพฤติกรรมตนเพื่อเป็น

แบบอย่างให้กับ	 นร.	 เช่น	 เลิกดื่ม

น้ำาอัดลมและกาแฟ

-	 ครูที่เคยต่อต้าน	 เมื่อเข้าใจได้ปรับ

วิธีการสอนจากบอกหรือบังคับให้

นร.ทำาตาม	มาเป็นการทำากิจกรรม

ร่วมกับ เด็กและคุยกัน	 ทำ า ให้

นร.เรยีนรูไ้ด้ดีข้ึน	ตัง้ใจเรยีนมากขึน้	

ครูจึงมีความสุขขึ้น

18.โนนสังวิทย�ค�ร

รร.มัธยมศึกษาก่ึงเมืองก่ึงชนบท	อยู่ติด

เขือ่นอุบลรตัน	์สภาพแวดลอ้มของปา่

และน้ำาอุดมสมบูรณ์	 ชุมชนส่วนใหญ่

ทำาอาชีพเกษตรกรรม	และประมงน้ำาจืด	

ผู้ปกครองมีฐานะค่อนข้างยากจน

ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูทุกคนนำา

หลักปรัชญาและหลักการทรงงาน

มาใชใ้นการพฒันาอปุนสิยั	๕	ดา้น

ให้กับ	นร.	คือ	มีระเบียบวินัย	ใฝ่รู้

ใฝเ่รียน	รักความเปน็ไทย	ประหยดั

อดออม	และรักษ์สิ่งแวดล้อม

-	 ผอ.สุเมธ	ปานะถึก	พาครูดูงานท่ี	รร.ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ	เข้าร่วม

เรียนรู้	อบรมแลกเปลี่ยนความรู้กับ	รร.ต่างๆ	และนำาความรู้ที่ได้

กลับมาแลกเปลี่ยนกัน	เพื่อนำามาพัฒนาการเรียนการสอน

-	 ครูแกนนำาจัดอบรมให้ความรู้ความหมายของหลักปรัชญา		

ชวนเพื่อนครูวิเคราะห์หลักสูตร	 และแลกเปลี่ยนเรื่องออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับหลักปรัชญา

-	 มีศูนย์การเรียนรู้	 เช่น	 กัลยาณวัตร	 และเชียงขวัญพิทยาคม	

มาช่วยเติมเต็ม

-	 มีหลักสูตรเสริมสร้�งอุปนิสัย “พอเพียง”	 ให้	 นร.	

ทำากิจกรรมโดยนำาหลักการทรงงาน	 และหลักปรัชญา

มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย	๕	ด้าน

ให้กับ	นร.

-	 ให้	นร.ฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ในข้ันตอนการทำาโครงงาน	

โดยครูมีบทบ�ทเป็นผู้สนับสนุนกระบวนก�รเรียนรู	้

กระตุ้นความคิด	และเปิดโอกาสให้นร.แสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง

-	 ในการจัดการเรียนการสอนปกติ	ครูเกือบทุกวิชาจะให้	

นร.ถอดบทเรียนหลังจากการทำางานเชื่อมกับหลัก		

๓	ห่วง	๒	เงื่อนไข	เพื่อให้	นร.เข้าใจและเห็นคุณค่าของ

หลักปรัชญา

-	 นร.มรีะเบยีบวนิยัมากขึน้	เชน่	รูจ้กัเขา้

แถวซื้ออาหาร	เข้าเรียนตรงเวลา	และ

ส่งงานทันตามกำาหนด

-	 นร.รู้จักตัวเอง	และนำาหลักปรัชญามา

ใช้จัดระบบของชี วิตตัว เองทำาให้

สามารถทำาสิง่ทีย่ากๆ	ไดป้ระสบความ

สำาเร็จ

-	 นร.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	

สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

-	 ครูและบุคลากรของ	 รร.	 นำาหลัก

ปรชัญามาใชใ้นชีวติ	ลดการฟุง้เฟอ้	

ส่งผลให้เป็นหน้ีลดลง	 มีความสุข

และมีหลักธรรมในการดำาเนินชีวิต

-	 ครูใช้ชุดคำาถาม	และการถอดบทเรียน

ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
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19.บ้�นคูเมือง (อ่อนอนุเคร�ะห์)

รร.ขยายโอกาส	 ต้ังอยู่ในชุมชนก่ึง

เมืองกึ่งชนบท	อาชีพหลักในชุมชน	

คือ	ทำานา	ทำาสวน	และรับจ้างทั่วไป	

มีฐานะยากจน	เมื่อว่างเว้นจากการ

ทำางานมักจะจับกลุ่มเล่นการพนัน	

ดื่มสุรา	 สูบบุหรี่	 เล่นเกม	 และเป็น

แบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆ

จัดการศึกษาโดยเน้นชีวิตเป็น	

ตัวตั้งพัฒนา	 นร.	 โดยให้ความ

สำาคัญกับ	 “ความดี”	 เป็นที่หนึ่ง	

“ความสุข”	เป็นที่สอง	และที่สาม

คือกระบวนการพัฒนาให้	นร.ได้	

“เรียนรู้ตลอดเวลา”

-	 ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ได้แก่	ชุมชน	ครู	และ	นร.	

โดยมี	นร.เป็นศูนย์กลาง

-	 มีระบบติดต�มคว�มก้�วหน้�	 โดยจัดประชุมครูทุกสัปดาห์		

เนน้คยุเรือ่งงานทีท่ำาในแตล่ะรอบสปัดาห	์สรปุวา่ง�นอะไรดแีลว้  

ง�นอะไรทีต่อ้งปรบัปรงุ และจะพฒัน�ง�นใหด้ขีึน้ไดอ้ย�่งไร 

มีกระบวนก�รอย่�งไร	

-	 ทีมขับเคลื่อนมีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารประมาณสัปดาห์ละ	

๒	ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยน	เสนอแนะ	และพัฒนาการทำางาน

-	 เตรียมพร้อม	 นร.ก่อนเข้าเรียนในช่วงเช้าด้วยกิจกรรม

บริหารสมอง	(Brain	Gym)	และให้เลือกทำาสิ่งประดิษฐ์

ที่	นร.สนใจเพื่อฝึกให้	นร.มีสมาธิจดจ่ออยู่ในเรื่องหนึ่ง

เรื่องใด	และมีผลพลอยได้คือ	รายได้จากการจำาหน่าย

สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ

-	 ปลกูฝังการนำาหลกัปรชัญามาใชใ้นฐ�นฝกึทกัษะอ�ชพี

ที่หลากหลาย	 เพื่อให้	 นร.เลือกปฏิบัติจริงในช่ัวโมง

สุดท้ายของวัน	 โดยมีครูคอยต้ังคำาถามชวนให้	 นร.	

นำาหลักปรัชญามาใช้ระหว่างการทำางาน	 และมีการ	

ถอดบทเรียนการทำางานหลังทำากิจกรรม

-	 นร.มีพฤติกรรมดีขึ้น	 เช่น	 มีระเบียบ

วินัย	 ใจเย็น	 รู้จักแบ่งปัน	 สามัคคี		

มีความซื่อสัตย์	ฯลฯ

-	 ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์	 เช่น	

การสบูบหุรี	่การขาดเรยีน	การทะเลาะ

วิวาทลดลง

-	 นร.มีสมาธิมากขึ้น	 มีเหตุผล	 รู้จัก

วางแผนอย่างเป็นขั้นตอน	 มีทักษะ	

ในการคดิวเิคราะห	์และสือ่สารไดด้ขีึน้

-	 ครูนำาหลักปรัชญามาใช้ในการ

วางแผน	และเตรยีมการสอน	ทำาให้

การจดัการเรยีนรูมี้ประสิทธิภาพข้ึน

-	 ครูปรับการสอนจากการบอกสอน

เป็นการเปิดโอกาสให้	 นร.ได้คิด		

ได้แสดงออก	 ใช้คำาพูดเชิงบวกกับ		

นร.	 ตั้ งคำาถามชวนคิด	 ทำาให้

สัมพันธภาพระหว่างครูและ	 นร.	

ดีขึ้น	ครูมีความสุขมากขึ้น

20.บ้�นเป้�วิทย�

รร.มธัยมศกึษา	อยูบ่นทีล่าดชายเขา

ใกล้ป่าและแหล่งน้ำา	มีความอุดมสมบูรณ์	

ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	

อยูภ่ายใตก้ารดแูลของ	อปท.จึงไดรั้บ

การสนบัสนนุจาก	อปท.เปน็อยา่งด	ี

และมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน	

พฒันา	นร.ตามศักยภาพ	และนำา

หลักปรัชญามาใช้จนเกิดเป็น

อุปนิสัย	 เน้นให้	 นร.เห็นคุณค่า

และสามารถนำาทรัพยากร	 หรือ

วัตถุดิบในท้องถ่ินมาพัฒนาเป็น

อาชีพ

-	 ผู้บริหารใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	 จัดประชุมครูทั้ง	 รร.เพื่อขอ

ความเห็นว่าต้องการพัฒนา	รร.เป็นศูนย์การเรียนรู้หรือไม่	ซึ่งครู

ส่วนใหญ่ต้องการ	จึงจัดต้ังครูแกนนำา	นร.แกนนำา	ผู้ปกครองแกนนำา	

ทำาความเข้าใจ	 และร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาไปด้วยกัน	

เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

-	 ศกึษาดูงานที	่รร.ลำาปลายมาศพฒันา	ทีม่ลูนิธริว่มกบัมหาวทิยาลยั

พี่เลี้ยงจัดขึ้น	เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครู	ได้เห็นแนวทางและได้

เครือ่งมอืออกแบบการเรยีนรูที้ห่ลากหลาย	เชน่	จติวทิยาเชงิบวก	

การให้นักเรียนสร้างความรู้เอง	 และการใช้คำาถามกระตุ้นคิด	

เป็นต้น

-	 พัฒนาครูด้วยการแลกเปล่ียน	 เรียนรู้	 ดูงานกับศูนย์การเรียนรู้	

และ	 รร.เครือข่ายอย่างสม่ำาเสมอ	 เพื่อนำามาพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของ	รร.

-	 จัดให้มีการถอดบทเรียนส่ิงท่ีไปเรียนรู้มา	 และการทำางานของ	

ครูแกนนำาเล่าสู่กันฟังอยู่เป็นประจำา

-	 เตรียมความพร้อมให้ครู	 และ	 นร.ก่อนเรียนด้วย

กิจกรรมจิตศึกษาและการนั่งสมาธิหลังเคารพธงชาติ	

ในช่วงเช้า

-	 ครูสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาให้นักเรียนด้วยการ

ตีความหลัก	 ๓	 ห่วง	 ๒	 เงื่อนไขกับเนื้อหาในบทเรียน	

หรือผ่านกระทำาของ	 นร.	 เช่น	 ครูภาษาไทยให้	 นร.	

วิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครอย่างละเอียดว่าได้ใช้หรือ

ไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร	 โดยให้	 นร.วิเคราะห์

ออกมาในรูปแบบของแผนผังความคิด	

-	 ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำาถาม	หรือสร้าง

เงื่อนไขให้	 นร.นำาหลัก	 ๓	 ห่วง	 ๒	 เงื่อนไขมาใช้คิด

วิเคราะห์ก่อนทำากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	และเช่ือมโยง

สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง	 เช่นครูวิทยาศาสตร์ตั้ง

คำาถามชวนให้	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้คิดผลิตสื่อ	

การเรียนรู้เองจากวัสดุท่ีมีอยู่รอบตัว	 ทำาให้	 นร.ได้ทั้ง	

ความเข้าใจเนื้อหาวิชาและได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

-	 ครมูกีระบวนการใหเ้ดก็รูจ้กัตนเอง	และครรููจ้กัเดก็	ดว้ย

การชวนนักเรียนวิเคราะห์ตนเอง	วาดภาพฝันในอนาคต	

และวางแผนการเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

-	 นร.นำาหลกัปรชัญามาใช้พจิารณาเรือ่ง

การใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว	

ทำาให้ครอบครัวท่ีเคยทะเลาะกัน		

กลับมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น	 มีเงินออม

มากขึ้น

-	 นร.รู้จักตัวเอง	 เชื่อว่าหลักปรัชญา	

เป็นภูมิคุ้มกันในชีวิต	 และนำามาใช้ใน

การวางแผนชีวิต	 ทำาให้มีความมั่นใจ	

และกล้าตัดสินใจ	 เช่น	 เรียนไปด้วย

ทำางานไปด้วย

-	 ครูนำามาวิเคราะห์สภาพปัญหา	

ในการจัดการเรียนการสอน	 และ

พฤตกิรรม	นร.นำาสู่การปรบัเปลีย่น

วิธีการจัดการเรียนรู้

-	 ค รู ใช้ คำ า ถ ามที่ ส อดคล้ อ งกั บ	

หลักปรัชญา	 และนำาวิธีการถอด	

บทเรียนมาใช้มากขึ้น
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19.บ้�นคูเมือง (อ่อนอนุเคร�ะห์)

รร.ขยายโอกาส	 ตั้งอยู่ในชุมชนก่ึง

เมืองกึ่งชนบท	อาชีพหลักในชุมชน	

คือ	ทำานา	ทำาสวน	และรับจ้างทั่วไป	

มีฐานะยากจน	เมื่อว่างเว้นจากการ

ทำางานมักจะจับกลุ่มเล่นการพนัน	

ดื่มสุรา	 สูบบุหรี่	 เล่นเกม	 และเป็น

แบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆ

จัดการศึกษาโดยเน้นชีวิตเป็น	

ตัวตั้งพัฒนา	 นร.	 โดยให้ความ

สำาคัญกับ	 “ความดี”	 เป็นที่หนึ่ง	

“ความสุข”	เป็นที่สอง	และที่สาม

คือกระบวนการพัฒนาให้	นร.ได้	

“เรียนรู้ตลอดเวลา”

-	 ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ได้แก่	ชุมชน	ครู	และ	นร.	

โดยมี	นร.เป็นศูนย์กลาง

-	 มีระบบติดต�มคว�มก้�วหน้�	 โดยจัดประชุมครูทุกสัปดาห์		

เนน้คยุเรือ่งงานทีท่ำาในแตล่ะรอบสปัดาห	์สรปุวา่ง�นอะไรดแีลว้  

ง�นอะไรทีต่อ้งปรบัปรงุ และจะพฒัน�ง�นใหด้ขีึน้ไดอ้ย�่งไร 

มีกระบวนก�รอย่�งไร	

-	 ทีมขับเคลื่อนมีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารประมาณสัปดาห์ละ	

๒	ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยน	เสนอแนะ	และพัฒนาการทำางาน

-	 เตรียมพร้อม	 นร.ก่อนเข้าเรียนในช่วงเช้าด้วยกิจกรรม

บริหารสมอง	(Brain	Gym)	และให้เลือกทำาสิ่งประดิษฐ์

ที่	นร.สนใจเพื่อฝึกให้	นร.มีสมาธิจดจ่ออยู่ในเรื่องหนึ่ง

เรื่องใด	และมีผลพลอยได้คือ	รายได้จากการจำาหน่าย

สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ

-	 ปลกูฝังการนำาหลกัปรชัญามาใชใ้นฐ�นฝกึทกัษะอ�ชพี

ที่หลากหลาย	 เพื่อให้	 นร.เลือกปฏิบัติจริงในช่ัวโมง

สุดท้ายของวัน	 โดยมีครูคอยตั้งคำาถามชวนให้	 นร.	

นำาหลักปรัชญามาใช้ระหว่างการทำางาน	 และมีการ	

ถอดบทเรียนการทำางานหลังทำากิจกรรม

-	 นร.มีพฤติกรรมดีขึ้น	 เช่น	 มีระเบียบ

วินัย	 ใจเย็น	 รู้จักแบ่งปัน	 สามัคคี		

มีความซื่อสัตย์	ฯลฯ

-	 ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์	 เช่น	

การสบูบหุรี	่การขาดเรยีน	การทะเลาะ

วิวาทลดลง

-	 นร.มีสมาธิมากขึ้น	 มีเหตุผล	 รู้จัก

วางแผนอย่างเป็นขั้นตอน	 มีทักษะ	

ในการคดิวเิคราะห	์และสือ่สารไดด้ขีึน้

-	 ครูนำาหลักปรัชญามาใช้ในการ

วางแผน	และเตรยีมการสอน	ทำาให้

การจดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพขึน้

-	 ครูปรับการสอนจากการบอกสอน

เป็นการเปิดโอกาสให้	 นร.ได้คิด		

ได้แสดงออก	 ใช้คำาพูดเชิงบวกกับ		

นร.	 ตั้ งคำาถามชวนคิด	 ทำาให้

สัมพันธภาพระหว่างครูและ	 นร.	

ดีขึ้น	ครูมีความสุขมากขึ้น

20.บ้�นเป้�วิทย�

รร.มธัยมศกึษา	อยูบ่นท่ีลาดชายเขา

ใกล้ป่าและแหล่งน้ำา	มีความอุดมสมบูรณ์	

ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก	

อยู่ภายใต้การดแูลของ	อปท.จงึไดร้บั

การสนบัสนนุจาก	อปท.เปน็อยา่งด	ี

และมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน	

พฒันา	นร.ตามศักยภาพ	และนำา

หลักปรัชญามาใช้จนเกิดเป็น

อุปนิสัย	 เน้นให้	 นร.เห็นคุณค่า

และสามารถนำาทรัพยากร	 หรือ

วัตถุดิบในท้องถ่ินมาพัฒนาเป็น

อาชีพ

-	 ผู้บริหารใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	 จัดประชุมครูท้ัง	 รร.เพ่ือขอ

ความเห็นว่าต้องการพัฒนา	รร.เป็นศูนย์การเรียนรู้หรือไม่	ซึ่งครู

ส่วนใหญ่ต้องการ	จึงจัดต้ังครูแกนนำา	นร.แกนนำา	ผู้ปกครองแกนนำา	

ทำาความเข้าใจ	 และร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาไปด้วยกัน	

เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

-	 ศกึษาดูงานที	่รร.ลำาปลายมาศพฒันา	ทีม่ลูนิธริว่มกบัมหาวทิยาลยั

พี่เลี้ยงจัดขึ้น	เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครู	ได้เห็นแนวทางและได้

เครือ่งมอืออกแบบการเรยีนรูที้ห่ลากหลาย	เชน่	จติวทิยาเชงิบวก	

การให้นักเรียนสร้างความรู้เอง	 และการใช้คำาถามกระตุ้นคิด	

เป็นต้น

-	 พัฒนาครูด้วยการแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้	 ดูงานกับศูนย์การเรียนรู้	

และ	 รร.เครือข่ายอย่างสม่ำาเสมอ	 เพื่อนำามาพัฒนาการจัดการ

ศึกษาของ	รร.

-	 จัดให้มีการถอดบทเรียนสิ่งที่ไปเรียนรู้มา	 และการทำางานของ	

ครูแกนนำาเล่าสู่กันฟังอยู่เป็นประจำา

-	 เตรียมความพร้อมให้ครู	 และ	 นร.ก่อนเรียนด้วย

กิจกรรมจิตศึกษาและการนั่งสมาธิหลังเคารพธงชาติ	

ในช่วงเช้า

-	 ครูสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาให้นักเรียนด้วยการ

ตีความหลัก	 ๓	 ห่วง	 ๒	 เงื่อนไขกับเนื้อหาในบทเรียน	

หรือผ่านกระทำาของ	 นร.	 เช่น	 ครูภาษาไทยให้	 นร.	

วิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครอย่างละเอียดว่าได้ใช้หรือ

ไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร	 โดยให้	 นร.วิเคราะห์

ออกมาในรูปแบบของแผนผังความคิด	

-	 ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำาถาม	หรือสร้าง

เงื่อนไขให้	 นร.นำาหลัก	 ๓	 ห่วง	 ๒	 เงื่อนไขมาใช้คิด

วิเคราะห์ก่อนทำากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	และเช่ือมโยง

สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง	 เช่นครูวิทยาศาสตร์ต้ัง

คำาถามชวนให้	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้คิดผลิตสื่อ	

การเรียนรู้เองจากวัสดุท่ีมีอยู่รอบตัว	 ทำาให้	 นร.ได้ทั้ง	

ความเข้าใจเนื้อหาวิชาและได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา

-	 ครมูกีระบวนการใหเ้ดก็รูจ้กัตนเอง	และครรููจ้กัเดก็	ดว้ย

การชวนนักเรียนวิเคราะห์ตนเอง	วาดภาพฝันในอนาคต	

และวางแผนการเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

-	 นร.นำาหลกัปรชัญามาใช้พจิารณาเรือ่ง

การใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว	

ทำาให้ครอบครัวท่ีเคยทะเลาะกัน		

กลับมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น	 มีเงินออม

มากขึ้น

-	 นร.รู้จักตัวเอง	 เชื่อว่าหลักปรัชญา	

เป็นภูมิคุ้มกันในชีวิต	 และนำามาใช้ใน

การวางแผนชีวิต	 ทำาให้มีความมั่นใจ	

และกล้าตัดสินใจ	 เช่น	 เรียนไปด้วย

ทำางานไปด้วย

-	 ครูนำามาวิเคราะห์สภาพปัญหา	

ในการจัดการเรียนการสอน	 และ

พฤตกิรรม	นร.นำาสู่การปรบัเปลีย่น

วิธีการจัดการเรียนรู้

-	 ค รู ใช้ คำ า ถ ามที่ ส อดคล้ อ งกั บ	

หลักปรัชญา	 และนำาวิธีการถอด	

บทเรียนมาใช้มากขึ้น
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21.บ้�นสำ�โรง

รร.ขยายโอกาสในเขตชุมชนชนบท	

มีอาชีพเกษตรกรรม	 พื้นที่แห้งแล้ง	

ผู้ปกครองออกไปหารายได้ในต่างถ่ิน	

นร.อาศัยอยูก่ับปู่ย่าตายาย	ทำาใหม้ี

พฤติกรรมเสี่ยง

พฒันาทกัษะชวีติ	ให	้นร.สามารถ

เรียนรู้ที่จะสร้างความรู้ได้ด้วย

ตนเอง	 เพื่อให้	 นร.เป็นคนดี	

สามารถพัฒนาอาชีพที่มั่นคง

จากทนุทีม่ใีนทอ้งถิน่	เพือ่ไมต่อ้ง

ออกไปเป็นแรงงานต่างถิ่น

-	 ปญัหาจากความไมเ่ขา้ใจของครู	ทำาใหค้รมูองวา่การจดัการเรยีน

การสอนบรูณาการหลกัปรชัญาเปน็ภาระงานเพิม่	การขบัเคลือ่น

จึงเริ่มจากการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง	 โดยผู้บริหารสนับสนุน

ให้ครูเข้าร่วมอบรม	แลกเปล่ียนเรียนรู้	 ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้

ทีม่บีรบิททีค่ลา้ยคลงึกัน	เชน่	โรงเรยีนบ้านคเูมอืง	และลองนำาสิง่

ที่เรียนรู้มาปรับใช้	 เช่น	 กิจกรรมนั่งสมาธิตอนเช้าหน้าห้องเรียน	

เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแต่ละวัน	 และได้รับความ

รว่มมอืจากคณะครโูรงเรยีนสำาโรงทาบวทิยาคมเปน็พีเ่ลีย้งพาทำา

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา

-	 กำาหนดเป็นนโยบายให้ครูนำาหลักปรัชญามาใช้จัดการเรียนรู้		

มีการติดตาม	และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง	โดยจัดประชุมเดือนละ	

๒-๓	 คร้ัง	 เพ่ือให้คณะครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้	 นำาเสนอและ

วิเคราะห์แผน	 และติดตามผลการสอน	 โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม	

ให้ความเห็น

-	 นำาเครือ่งมอืการถอดบทเรยีน	ทัง้ความสำาเรจ็	และความลม้เหลว	

มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำางานให้ดีขึ้น

-	 ครูใช้วิธีต้ังคำาถามท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาวิชาและวัยของ	นร.	

โดยเฉพาะการใชค้ำ�ถ�มกระตุน้ให ้นร.คดิและปฏบิตัิ

โดยใช้เหตุผล	 ด้วยการสอดแทรกในสถานการณ์จริง

หรอืในกจิกรรมการเรยีนการสอนตามปกต	ิและก�รใช้

กระบวนก�รโครงง�นสำ�หรับเด็กมัธยม

-	 ให้	นร.ฝึกปฏิบัติในฐานการเรียนรู้	๖	ฐาน	 ซ่ึงประกอบ	

ไปด้วยหลากหลายมิติ	ท้ังศิลปะวัฒนธรรม	สังคม	และ

อาชีพ	 ฐานการเรียนรู้เด่น	 คือ	 ผ้าผะเหวด	 ที่เป็น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นแฝงคติธรรมทางพุทธศาสนา	ที่	นร.	

ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา	 ฝึกนำาเสนอและเล่าเรื่อง

ดว้ยการวาดภาพ	เปน็การฝกึสมาธ	ิและไดพ้ฒันาความ

สามารถทางศิลปะ	ซ่ึงบางคนสามารถนำาไปเป็นอาชีพได้	

นร.มีเหตุผล	 สามารถแก้ไขปัญหาใน	

ชีวิตประจำาวันได้	 ไม่หนีปัญหา	 เริ่มมี

ความเชือ่มัน่ในตนเอง	มคีวามรบัผดิชอบ

มากข้ึน	มรีะเบยีบวนิยัดขีึน้	มคีวามอดทน	

และมีน้ำาใจต่อผู้อื่น	

-	 ครูนำาหลักปรัชญามาพิจารณาวิถี

การดำาเนินชีวิตและปรับปรุงตน	

เช่น	 เลิกการพนัน	 หันมาใช้เวลา

ปลูกผักทำาสวนครัวแทน	 ทำาให้	

หนี้สินลดลง

-	 ครูใจเย็นลง	 ฟังกันมากข้ึน	 ลด

เงือ่นไขในการทำางานรว่มกนั	ทำาให้

บรรยากาศในการทำางานดีขึ้น

-	 ครูเอาใจใส่	นร.มากข้ึน	ปรับการสอน

จากครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการ	

ต้ังคำาถาม	 ทำาใ ห้สัมพันธภาพ

ระหว่างครูกับ	นร.ดีขึ้น

22. บ้�นหนองหญ้�ปล้อง

รร.ประถมศึกษาขนาดเล็กอยู่ใน

ชุมชนชนบท	 มีอาชีพเกษตรกรรม		

ผู้ปกครองมีฐานะยากจน	 เมื่อหมด

ฤดทูำานาจะออกไปทำางานหารายได้

ต่างถิ่น

ผู้บริหาร	ครู	ผู้ปกครอง	และชุมชน

ร่วมมือกันพัฒนา	 รร.ในทุกด้าน	

เร่ิมจากการแก้ไขปัญหาทุพโภชนา	

ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อม	

และร่วมกันพัฒน� รร.ให้ นร. 

ได้เรียนรู้อย่�งเต็มศักยภ�พ 

เป็น ผู้มีความรู้ความสามารถ		

มีคุณธรรมจริยธรรม	อยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข	 โดยเริ่มที่

ความรู้ความเข้าใจ	และแลกเปล่ียน

เรียนรู้กนัเร่ืองการนำาหลกัปรัชญา

ไปใช้ในชีวิตและงาน

-	 กระตุ้นจิตสำ�นึกคว�มเป็นครูก่อนพัฒน�	 เพราะเชื่อว่าหาก	

ครูมีคุณธรรม	 การขับเคล่ือนจะเกิดการเปล่ียนแปลงจริง	 โดย		

ผอ.ทรงศกัดิ	์สริมัย	์ทำาตนเปน็แบบอยา่ง	เพือ่ใหเ้กดิความเช่ือมัน่	

และเป็นผู้ทำาความเข้าใจกับครูเรื่องนโยบายการขับเคลื่อน	 และ

แผนการทำางาน

-	 ฝ่ายวิชาการดูแลให้ครูช่วยกันออกแบบการเรียนรู้บูรณาการ	
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-	 เมื่อ	ผอ.	และครูไปรับความรู้จากภายนอก	จะกลับมาถ่ายทอด

ให้เพ่ือนครูฟังทันที	 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน	 และครูแต่ละคน	

จะได้นำาไปต่อยอดทำางานของตน

-	 ใช้กระบวนการจิตศึกษา	 เตรียมความพร้อมผู้เรียน	

ในการเรียนรู้	

-	 รร.ให้ความสำาคัญกับการนำาหลักปรัชญามาใช้ในฐาน

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต	 และใช้กระบวนการ
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ในการเรียนรู้	

-	 รร.ให้ความสำาคัญกับการนำาหลักปรัชญามาใช้ในฐาน

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต	 และใช้กระบวนการ

โครงงาน	 ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อค้นหาคำาตอบ

ด้วยตนเอง

-	 ครูตั้งคำาถามให้	นร.ได้คิด	ได้เรียนรู้	ได้นำาหลักปรัชญา

มาใชต้ามสถานการณ	์ซึง่มเีคลด็ลบัวา่ครตูอ้งรูจ้กัเดก็ 

เพือ่ส�ม�รถตัง้คำ�ถ�มไดต้รงจดุ ไมป่ดิกัน้คว�มคดิ

ของเด็ก ตั้งคำ�ถ�มปล�ยเปิด และไม่ตัดสิน 

-	 เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้	ครูจะให้	นร.อภิปรายความเห็น

ในเรื่องที่ เพิ่งเรียนจบไป	 ทั้งในเรื่องความรู้	 และ

กระบวนการทำางาน	วาดออกมาในรูปของแผนผังความคิด	

นำาเสนอหน้าห้อง	และอภิปรายความเห็นร่วมกัน

นร.คิดก่อนลงมือทำา	 มีความละเอียด

รอบคอบ	 ผลงานจึงออกมามีคุณภาพดี

ขึ้น	มีความรับผิดชอบมากขึ้น	เช่น	ช่วยผู้

ปกครองทำางานบ้าน	รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง

-	 ครูรู้จัก	นร.มากขึ้น	สามารถพัฒนา

นร.ตามศักยภาพ	และมีสัมพันธภาพ	

ที่ดีต่อกัน

-	 ครูมีการวางแผนในการทำางานที่

รอบคอบมากขึ้น	

-	 ครู	 ผู้ปกครอง	 และชุมชนมีความ

เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน
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23.โพนทองวิทย�ยน

รร.มัธยมศึกษาประจำาอำาเภอก่ึงเมือง	

กึ่งชนบท	 ในบริเวณ	 รร.มีพื้นที่ป่า	

ที่อุดมสมบูรณ์อยู่กว่า	๑๐๐	ไร่	และ

อนุญาตให้คนในชุมชนเข้ามาหา

ของป่า	 ชุมชนโดยรอบมีอาชีพ	

ทำาไร่อ้อย	มันสำาปะหลัง	และทำานา		

ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

ผอ.วัฒนชัย	 ศิลารัตน์	 ได้นำา	

หลักปรัชญามาพัฒนา	 รร.	 และ

ปลูกฝังให้	 นร.มีคุณธรรม	 และ

สำานึกความเป็นไทยบนพ้ืนฐาน

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ด้วยการ

สร�้งกระบวก�รคดิให ้นร. ดว้ย	

PT	 Model	 ซึ่งต่อมา	 ผู้บริหาร	

ท่านใหม่เข้ามาได้ต่อยอดเป็น

โมเดล	KUNSAPDEE

-	 ผอ.วัฒนชัย	 ใช้กลยุทธ์ดึงครูที่มี	 “ใจ”	 ศรัทธา	 และเห็นคุณค่า	

หลักปรัชญาร่วมเป็นแกนนำาขับเคลื่อน	 สนับสนุนให้เข้ารับ	

การอบรม	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ดูงาน	และนำามาใช้	

-	 เพื่อให้การขับเคล่ือนเกิดผลเป็นรูปธรรม	 ผู้บริหารได้ประสาน

ความร่วมมือจาก	๓	ฝ่าย	คือ	ครูแกนนำา	นักเรียนแกนนำา	และ

ปราชญ์ท้องถิ่น	มาเป็นพลังร่วมดำาเนินการ	

-	 มอบหมายให้ครูทุกกลุ่มสาระจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้	

บูรณาการหลักปรัชญา	 และนำาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ

ธรรมชาติของแต่ละรายวิชา

-	 ครูแกนนำาจัดอบรมครูใหม่ทุกภาคเรียน	 ผนวกกับกลยุทธ	

พีส่อนนอ้ง	ชวนคยุชวนทำา	ใหค้ำาแนะนำา	เพือ่ชว่ยใหค้รใูหมเ่ขา้ใจ	

และนำาสู่การจัดการเรียนรู้ได้

-	 ครูส่วนใหญ่จะยึดหลัก	PT	Model	(Process	Transfer)	

กระบวนการถ่ายโอนองค์ความรู้สู่กระบวนการคิด		

ซ่ึงประกอบด้วย	 ๓	 กิจกรรม	 คือการสอนโดยใช้	

โครงง�นบูรณ�ก�ร กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักก�ร

อ�่น และฝกึให ้นร.นำ�หลกัปรชัญ�ม�เปน็กรอบคดิ

กำากับการตัดสินใจในการทำากิจกรรม	ซึ่งรวมถึงการทำา	

โครงงาน	ที่ครูต้องสร้างเงื่อนไข	และตั้งคำาถามช่วยให้	

นร.นำาหลักปรัชญามาใช้	

-	 ปลูกฝังหลักปรัชญาผ่านการทำางานในฐานการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงของ	รร.	เช่น	ฐานปลูกผัก	เลี้ยงสัตว์	

สวนปา่	ตลอดจนชวีติประจำาวนั	ตัง้แต	่นร.เขา้มาใน	รร.	

ครูจะใช้คำาถามชวนให้	 นร.ได้นำาหลักคิดมาวิเคราะห์

การกระทำาของตน	

-	 นร.คิดกว้างขึ้น	 เข้าใจคนอื่นมากขึ้น	

ทำาให้มีความสุขมากขึ้น

-	 นร.รู้จักจัดสมดุลของชีวิต	เช่น	การแบ่ง

เวลาทำากิจกรรมกับการเรียน	การเล่นเกม	

การชว่ยทีบ่า้นทำางาน	ทำาใหม้คีวามสุข	

ได้ทำากิจกรรมแล้วผลการเรียนไม่ตก

-	 นร.ต้ังใจเรียนมากขึ้น	 ไม่หนีเรียน		

มีความรับผิดชอบ	 มุ่งมั่นทำางานให้

ออกมาคุณภาพดี	 ทำาให้ผลการเรียน	

ดีขึ้น

-	 ครูมีความละเอียดรอบคอบขึ้น		

ใช้	Backward	Design	มีการสำารวจ

พื้นที่	สภาพแวดล้อม	วัสดุอุปกรณ์	

เตรียมพร้อมก่อนจัดการเรียน	

การสอน	 เพ่ือสามารถตะล่อม

นร.ได้

24.ศีขรภูมิพิสัย

รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	

ในเมืองท่ีให้ความสำาคัญกับประเพณี

และวัฒนธรรม	เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้

กับปราสาทศีขรภูมิ	 ซึ่งเป็นโบราณ

สถานที่สำาคัญของภาคอีสาน	 เป็น

แหล่งเรียนรู้ใกล้	 รร.	 ผู้ปกครอง	

ส่ วนใหญ่ มีอาชีพ เกษตรกรรม		

มีรายได้ปานกลางถึงยากจน	 นร.		

อยู่กับปู่ย่าตายาย	และมีพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์

ปลูกฝังให้	 นร.เป็นคนดี	 เป็น	

คนเกง่	สามารถเปน็ผูน้ำาในสงัคม	

มีความภูมิใจ	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข

-	 ผอ.แสน	 แหวนวงศ์	 มีหลักในการขับเคล่ือนงานสู่ครู	 ๓	 ข้อคือ		

ใช้ครูเป็น เห็นครูทำ� นำ�ครูได้

-	 แต่งตั้งคณะทำางาน	๒	ชุด	เพื่อเป็นกลไกในการทำางาน	

-	 คณะกรรมการขับเคลื่อน	ประกอบด้วย	ผู้บริหาร	และตัวแทนครู

จากทุกกลุ่มสาระๆ	ละ	๒	คน	 เพื่อรับทราบและขับเคลื่อนงาน

ตามนโยบาย	

-	 ครูแกนนำาท่ีสมัครใจช่วยให้ความรู้	 และช่วยเหลือให้เพื่อนครู

สามารถนำาสู่การจัดการเรียนรู้ได้

-	 ครูแกนนำาจดัอบรมสร้างความเขา้ใจในหลกัปรัชญา	และนำามาใช้

เขียนแผนการสอน	 นำาความรู้ที่ได้จากการอบรมข้างนอก	

มาถ่ายทอดใน	รร.และเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนครู

-	 การขับเคลื่อนสู่	นร.เพื่อให้เกิดอุปนิสัย	“พอเพียง”	กำาหนดอยู่ใน

หลักสูตร	 จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายวิชาการ	 ที่จะทำาให้ครู

สามารถนำาหลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

-	 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน	

ในสายชั้น

-	 โครงก�รจัดก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร	 จัดขึ้นปีละครั้ง	

โดยที่ครูในแต่ละสายช้ันจะมาประชุมร่วมกันเพื่อ

กำาหนดหัวข้อแกนกลางที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม	

และออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ	 เพื่อให้

นักเรียนได้มาเรียนรู้ร่วมกัน	 โดยเน้นการทำางานให้

สอดคล้องกับหลักปรัชญา	ทั้งวิธีคิด	การบริหารจัดการ	

เพื่อให้	นร.ทั้ง	รร.ได้เรียนรู้ร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์

-	 ครจูะปลกูฝงัให	้นร.นำาหลกัปรชัญามาใชใ้นกจิกรรมการ

เรยีนรูใ้นหลกัสตูรปกติ	โดยเฉพาะผา่นการทำาโครงงาน	

เช่น โครงง�นภูมิปัญญ�ท้องถิ่นกับก�รดำ�เนินชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการเรียนรู้	๖	ข้ันตอน	

คือ	 เริ่มคิดสะกิดด้วยคำาถาม	 ขั้นเรียนรู้	 ดู-ทำา	 นำาคิด	

พิชิตปัญหา	ปัญญาเกิด	

-	 นร.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน		

ผล	ONET	สงูข้ึน	สอบตดิคณะดีๆ 	มาก

ขึน้	นร.	ไปแขง่ขนัต่างประเทศไดร้างวัล

กลับมา	

-	 นร.รู้จักตนเอง	 มีความรับผิดชอบ	

มากขึน้	พฤตกิรรมไมพ่งึประสงคล์ดลง

-	 นร.ภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

พร้อมที่จะอนุรักษ์

-	 นำาสิ่งที่เรียนรู้ใน	รร.โดยเฉพาะการคิด

ตามหลกัปรชัญาไปใชใ้นมหาวทิยาลัย

-	 ครูทำางานเป็นทีมมากขึ้น	 มีความ

รอบคอบ	และทำางานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

-	 ครูใหม่รู้สึกภูมิใจที่ได้มาอยู่ที่	รร.นี้
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23.โพนทองวิทย�ยน

รร.มัธยมศึกษาประจำาอำาเภอก่ึงเมือง	

กึ่งชนบท	 ในบริเวณ	 รร.มีพื้นที่ป่า	

ที่อุดมสมบูรณ์อยู่กว่า	๑๐๐	ไร่	และ

อนุญาตให้คนในชุมชนเข้ามาหา

ของป่า	 ชุมชนโดยรอบมีอาชีพ	

ทำาไร่อ้อย	มันสำาปะหลัง	และทำานา		

ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

ผอ.วัฒนชัย	 ศิลารัตน์	 ได้นำา	

หลักปรัชญามาพัฒนา	 รร.	 และ

ปลูกฝังให้	 นร.มีคุณธรรม	 และ

สำานึกความเป็นไทยบนพ้ืนฐาน

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 ด้วยการ

สร�้งกระบวก�รคดิให ้นร. ดว้ย	

PT	 Model	 ซ่ึงต่อมา	 ผู้บริหาร	

ท่านใหม่เข้ามาได้ต่อยอดเป็น

โมเดล	KUNSAPDEE

-	 ผอ.วัฒนชัย	 ใช้กลยุทธ์ดึงครูที่มี	 “ใจ”	 ศรัทธา	 และเห็นคุณค่า	

หลักปรัชญาร่วมเป็นแกนนำาขับเคลื่อน	 สนับสนุนให้เข้ารับ	

การอบรม	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ดูงาน	และนำามาใช้	

-	 เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรม	 ผู้บริหารได้ประสาน

ความร่วมมือจาก	๓	ฝ่าย	คือ	ครูแกนนำา	นักเรียนแกนนำา	และ

ปราชญ์ท้องถิ่น	มาเป็นพลังร่วมดำาเนินการ	

-	 มอบหมายให้ครูทุกกลุ่มสาระจัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้	

บูรณาการหลักปรัชญา	 และนำาไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับ

ธรรมชาติของแต่ละรายวิชา

-	 ครูแกนนำาจัดอบรมครูใหม่ทุกภาคเรียน	 ผนวกกับกลยุทธ	

พีส่อนนอ้ง	ชวนคยุชวนทำา	ใหค้ำาแนะนำา	เพือ่ชว่ยใหค้รใูหมเ่ขา้ใจ	

และนำาสู่การจัดการเรียนรู้ได้

-	 ครูส่วนใหญ่จะยึดหลัก	PT	Model	(Process	Transfer)	

กระบวนการถ่ายโอนองค์ความรู้สู่กระบวนการคิด		

ซึ่งประกอบด้วย	 ๓	 กิจกรรม	 คือการสอนโดยใช้	

โครงง�นบูรณ�ก�ร กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักก�ร

อ�่น และฝกึให ้นร.นำ�หลกัปรชัญ�ม�เปน็กรอบคดิ

กำากับการตัดสินใจในการทำากิจกรรม	ซึ่งรวมถึงการทำา	

โครงงาน	ที่ครูต้องสร้างเงื่อนไข	และตั้งคำาถามช่วยให้	

นร.นำาหลักปรัชญามาใช้	

-	 ปลูกฝังหลักปรัชญาผ่านการทำางานในฐานการเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงของ	รร.	เช่น	ฐานปลูกผัก	เลี้ยงสัตว์	

สวนปา่	ตลอดจนชวีติประจำาวนั	ตัง้แต	่นร.เขา้มาใน	รร.	

ครูจะใช้คำาถามชวนให้	 นร.ได้นำาหลักคิดมาวิเคราะห์

การกระทำาของตน	

-	 นร.คิดกว้างขึ้น	 เข้าใจคนอื่นมากขึ้น	

ทำาให้มีความสุขมากขึ้น

-	 นร.รู้จักจัดสมดุลของชีวิต	เช่น	การแบ่ง

เวลาทำากิจกรรมกับการเรียน	การเล่นเกม	

การชว่ยทีบ่า้นทำางาน	ทำาใหม้คีวามสขุ	

ได้ทำากิจกรรมแล้วผลการเรียนไม่ตก

-	 นร.ตั้งใจเรียนมากขึ้น	 ไม่หนีเรียน		

มีความรับผิดชอบ	 มุ่งม่ันทำางานให้

ออกมาคุณภาพดี	 ทำาให้ผลการเรียน	

ดีขึ้น

-	 ครูมีความละเอียดรอบคอบขึ้น		

ใช้	Backward	Design	มีการสำารวจ

พื้นที่	สภาพแวดล้อม	วัสดุอุปกรณ์	

เตรียมพร้อมก่อนจัดการเรียน	

การสอน	 เพื่อสามารถตะล่อม

นร.ได้

24.ศีขรภูมิพิสัย

รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	

ในเมืองท่ีให้ความสำาคัญกับประเพณี

และวัฒนธรรม	เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้

กับปราสาทศีขรภูมิ	 ซ่ึงเป็นโบราณ

สถานที่สำาคัญของภาคอีสาน	 เป็น

แหล่งเรียนรู้ใกล้	 รร.	 ผู้ปกครอง	

ส่ วนใหญ่มีอา ชีพเกษตรกรรม		

มีรายได้ปานกลางถึงยากจน	 นร.		

อยู่กับปู่ย่าตายาย	และมีพฤติกรรม

ไม่พึงประสงค์

ปลูกฝังให้	 นร.เป็นคนดี	 เป็น	

คนเกง่	สามารถเปน็ผูน้ำาในสงัคม	

มีความภูมิใจ	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	

ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข

-	 ผอ.แสน	 แหวนวงศ์	 มีหลักในการขับเคลื่อนงานสู่ครู	 ๓	 ข้อคือ		

ใช้ครูเป็น เห็นครูทำ� นำ�ครูได้

-	 แต่งตั้งคณะทำางาน	๒	ชุด	เพื่อเป็นกลไกในการทำางาน	

-	 คณะกรรมการขับเคลื่อน	ประกอบด้วย	ผู้บริหาร	และตัวแทนครู

จากทุกกลุ่มสาระๆ	ละ	๒	คน	 เพื่อรับทราบและขับเคลื่อนงาน

ตามนโยบาย	

-	 ครูแกนนำาที่สมัครใจช่วยให้ความรู้	 และช่วยเหลือให้เพื่อนครู

สามารถนำาสู่การจัดการเรียนรู้ได้

-	 ครูแกนนำาจดัอบรมสร้างความเขา้ใจในหลกัปรัชญา	และนำามาใช้

เขียนแผนการสอน	 นำาความรู้ที่ได้จากการอบรมข้างนอก	

มาถ่ายทอดใน	รร.และเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนครู

-	 การขับเคลื่อนสู่	นร.เพื่อให้เกิดอุปนิสัย	“พอเพียง”	กำาหนดอยู่ใน

หลักสูตร	 จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายวิชาการ	 ที่จะทำาให้ครู

สามารถนำาหลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

-	 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน	

ในสายชั้น

-	 โครงก�รจัดก�รเรียนรู้บูรณ�ก�ร	 จัดขึ้นปีละครั้ง	

โดยที่ครูในแต่ละสายช้ันจะมาประชุมร่วมกันเพื่อ

กำาหนดหัวข้อแกนกลางที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม	

และออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ	 เพื่อให้

นักเรียนได้มาเรียนรู้ร่วมกัน	 โดยเน้นการทำางานให้

สอดคล้องกับหลักปรัชญา	ทั้งวิธีคิด	การบริหารจัดการ	

เพื่อให้	นร.ทั้ง	รร.ได้เรียนรู้ร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์

-	 ครจูะปลกูฝังให	้นร.นำาหลกัปรชัญามาใชใ้นกจิกรรมการ

เรยีนรูใ้นหลกัสตูรปกติ	โดยเฉพาะผา่นการทำาโครงงาน	

เช่น โครงง�นภูมิปัญญ�ท้องถ่ินกับก�รดำ�เนินชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการเรียนรู้	๖	ข้ันตอน	

คือ	 เริ่มคิดสะกิดด้วยคำาถาม	 ขั้นเรียนรู้	 ดู-ทำา	 นำาคิด	

พิชิตปัญหา	ปัญญาเกิด	

-	 นร.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น		

ผล	ONET	สงูข้ึน	สอบตดิคณะดีๆ 	มาก

ขึน้	นร.	ไปแขง่ขนัต่างประเทศไดร้างวัล

กลับมา	

-	 นร.รู้จักตนเอง	 มีความรับผิดชอบ	

มากขึน้	พฤตกิรรมไมพ่งึประสงคล์ดลง

-	 นร.ภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

พร้อมที่จะอนุรักษ์

-	 นำาสิ่งที่เรียนรู้ใน	รร.โดยเฉพาะการคิด

ตามหลกัปรชัญาไปใชใ้นมหาวทิยาลยั

-	 ครูทำางานเป็นทีมมากขึ้น	 มีความ

รอบคอบ	และทำางานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

-	 ครูใหม่รู้สึกภูมิใจที่ได้มาอยู่ที่	รร.นี้
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25.สน�มบิน

รร.ขยายโอกาสขนาดใหญ่พิเศษใน

เมืองใหญ่	อยู่ท่ามกลางศูนย์ราชการ	

และแหล่ ง ก า ร ค้ าของ จั งห วัด		

ผู้ปกครองหลากหลายอาชีพ

พัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพ		

มีความรู้ความสามารถ	 จัดการ

เรยีนรูใ้ห	้นร.เปน็คนด	ีมคีณุธรรม	

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	

จิตใจ	 และสติปัญญา	 สามารถ

ดำาเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีความสุข

ครูแกนนำาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลัก	A๔	คือ

-	 Awareness	 สร้างความตระหนัก	 ด้วยการจัดประชุมบุคลากร	

ทั้ง	รร.	ให้มีความเข้าใจ	และนำาหลักปรัชญามาใช้ในงาน

-	 Attempt	 พยายามช่วยเหลือ	 สนับสนุนให้ครูสามารถนำา	

หลักปรัชญาสู่การเรียนการสอน	 เช่น	 ครูแกนนำาผลัดเปลี่ยนกัน

มาให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนกับเพื่อนครู

-	 Achievement	 ติดตามความสำาเร็จ	 ด้วยการให้	 นร.นำาเสนอ	

ผลงานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา	เมื่อสิ้นภาคเรียน

- Accredit	 ช่ืนชมให้กำาลังใจ	 เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

ระบบการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง

-	 ครูจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัย	

-	 เด็กอนุบาลจะไม่เน้นสอนทฤษฏี	 แต่เน้นให้ได้ปฏิบัติ

จริงผ่านการทำากิจกรรมเพื่อพัฒนาร่างกาย	 อารมณ์	

และสังคม	

-	 ครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 สอนให้	 นร.เข้าใจ

นิยามของหลักปรัชญา	และนำามาคิดวิเคราะห์

-	 จดักจิกรรมนอกหอ้งเรยีนควบคูไ่ปกบัการเรยีนการสอน

ปกติ	 เช่น	 ชุมนุมเครื่องบินพับ	 ครูจะกระตุ้นให้	 นร.	

นำาหลักปรัชญามาใช้ในการพับเครื่องบินกระดาษ		

ทำาให้	นร.ประสบความสำาเร็จในการแข่งขัน

-	 นร.เรียนรู้อย่างสนุก	 เด็กเล็กสามารถ

ตอบคำาถามได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล		

มีทักษะกระบวนการคิดตามวัย

-	 นร.มีสมาธิในการทำางานมากขึ้น

ครูเปิดใจเรียนรู้และมีความสุขกับ	

การทำางาน

26.สำ�โรงท�บวิทย�คม

รร.มัธยมศึกษา	 -	 ปวช.ขนาดใหญ่

ชุมชนที่อยู่ใกล้	 รร.มีหลากหลาย

วัฒนธรรม	เช่น	เขมร	ลาว	ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นชาวกูย	ที่มีวัฒนธรรมประเพณี

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ	 ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร	 และ

รับจ้างทั่วไป	มีฐานะปานกลาง

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		

มีทักษะชีวิตสู่สากล	 ดำารงตน	

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

-	 ครูที่ศรัทธาในหลักปรัชญารวมตัวกันเป็น	 “กลุ่มก่อก�รดี”  

ร่วมกันกำาหนดนโยบาย	 และวางกลยุทธ์ขับเคล่ือน	 โดยใช้หลัก		

“๕	 ส.	 พอเพียง”	 คือ	 สร้างศรัทธา	 สร้างแกนนำา	 สร้างโอกาส		

สร้างผลงานเชิงประจักษ์	สร้างเครือข่าย	

-	 ครูแกนนำา	“สร้�งศรัทธ�”	ด้วยการพาครูศึกษาหลักการทรงงาน	

ไปดูงาน	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	

-	 ผู้บริหารวางโครงสร้างและกลไกการทำางานผ่าน	๓	ระดับ	

•	 ระดับบริห�ร	 กำาหนดนโยบาย	 เป้าหมาย	 ยุทธศาสตร์		

นิ เทศติดตาม	 และสนับสนุนให้ค รูทำ างานได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ

•	 ระดบัแกนนำ�	เปน็กลไกหลกั	เช่ือมประสานการทำางานระหวา่ง

ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานอยูใ่น

กรอบงานที่วางแผนไว้

•	 ระดับปฏิบัติก�ร	 ทุกฝ่ายนำาสู่การปฏิบัติในงานประจำา	

อย่างเป็นระบบ	ประเมินผล	และสร้างเครือข่ายขยายผล

-	 ครแูกนนำาทำาหนา้ทีเ่ปน็	“พีเ่ลีย้ง”	ทีค่อยรบัฟงัปญัหา	รว่มหาทาง

แก้ไข	 นิเทศติดตาม	 ท้ังแบบเป็นทางการและใช้วิธีสังเกตว่า	

เพื่อนครูไม่เข้าใจจุดไหน	 อย่างไร	 แล้วค่อยๆ	 ให้คำาปรึกษา	

อย่างกัลยาณมิตร	ท่ีสำาคัญจะใช้วิธียกย่องเชิดชู	สร้างขวัญกำาลังใจ

อย่างสม่ำาเสมอ

-	 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบท	

ของชุมชนและความสนใจของ	 นร.	 ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้

กระบวนการทำาโครงงาน	 โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้	 นร.	

สำ�รวจและสืบค้นคว�มรู้ด้วยตนเอง	 นำาความรู้ใน

ห้องเรียนมาวิเคร�ะห์สภ�พปัญห�ชุมชน	 ร่วมกัน

สืบค้นองค์คว�มรู้ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 สรุป 

องค์คว�มรู้ ร่วมกัน	 นำาเสนอโครงงานสื่อส�ร 

ต่อสาธารณะ

-	 ครใูช้ชดุคำาถามพฒันากระบวนการคิดตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกขั้นตอนของการทำา	

โครงงาน	 และใช้การถอดบทเรียนให้	 นร.ได้ทบทวน

กระบวนการทำางานว่าได้ใช้หลักปรัชญาตรงไหน		

หรือไม่	 ผลลัพธ์เป็นอย่างไร	 เพื่อที่	 นร.จะได้เข้าใจ	

วิธีการใช้หลักปรัชญา	 และยังเป็นการฝึกให้	 นร.รู้จัก	

การสือ่สาร	ทัง้การเขยีนและพูด	ฝกึความกลา้แสดงออก	

ขณะเดียวกนั	ครสูามารถประเมนิผลการสอนไดด้ว้ยวา่

นร.ได้เรียนรู้หรือไม่	 แค่ไหน	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน	

การพัฒนาการออกแบบการสอนได้ต่อไป

-	 นร.เข้าใจตนเองมากขึ้น	 มองเห็น

ศักยภาพของตน	 และรู้เท่าทันตนเอง	

ทำาให้มีความมั่นใจในการตัดสินใจ	

มากขึ้น

-	 นร.เกิดความสุขใจจากการแบ่งปัน	

ทำาให้คิดถึงตัวเองน้อยลงและคำานึงถึง

สังคมส่วนรวมมากขึ้น

-	 นร.ทบทวนตนเอง	 และรู้ว่าควรจะ

ทำาตัวอย่างไร

-	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้วางแผน	

และจัดระบบชีวิตได้ดีขึ้น

-	 ครูแกนนำามีความคิดที่รอบคอบ	

เปน็ระบบ	คิดกว้าง	และละเอยีดข้ึน	

วิเคราะห์ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่	

พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเองโดย

อัตโนมัติ	ทำาให้การทำางานรื่นไหล	

-	 ครูคิดถึงผลกระทบต่อคนอ่ืนมากข้ึน	

และทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ	

นร.
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25.สน�มบิน

รร.ขยายโอกาสขนาดใหญ่พิเศษใน

เมืองใหญ่	อยู่ท่ามกลางศูนย์ราชการ	

และแหล่ ง ก า รค้ า ของจั งหวั ด		

ผู้ปกครองหลากหลายอาชีพ

พัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพ		

มีความรู้ความสามารถ	 จัดการ

เรยีนรูใ้ห	้นร.เปน็คนด	ีมคีณุธรรม	

เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย	

จิตใจ	 และสติปัญญา	 สามารถ

ดำาเนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมีความสุข

ครูแกนนำาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลัก	A๔	คือ

-	 Awareness	 สร้างความตระหนัก	 ด้วยการจัดประชุมบุคลากร	

ทั้ง	รร.	ให้มีความเข้าใจ	และนำาหลักปรัชญามาใช้ในงาน

-	 Attempt	 พยายามช่วยเหลือ	 สนับสนุนให้ครูสามารถนำา	

หลักปรัชญาสู่การเรียนการสอน	 เช่น	 ครูแกนนำาผลัดเปลี่ยนกัน

มาให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนกับเพื่อนครู

-	 Achievement	 ติดตามความสำาเร็จ	 ด้วยการให้	 นร.นำาเสนอ	

ผลงานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา	เมื่อสิ้นภาคเรียน

- Accredit	 ชื่นชมให้กำาลังใจ	 เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา

ระบบการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง

-	 ครูจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัย	

-	 เด็กอนุบาลจะไม่เน้นสอนทฤษฏี	 แต่เน้นให้ได้ปฏิบัติ

จริงผ่านการทำากิจกรรมเพื่อพัฒนาร่างกาย	 อารมณ์	

และสังคม	

-	 ครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 สอนให้	 นร.เข้าใจ

นิยามของหลักปรัชญา	และนำามาคิดวิเคราะห์

-	 จัดกจิกรรมนอกหอ้งเรยีนควบคูไ่ปกบัการเรยีนการสอน

ปกติ	 เช่น	 ชุมนุมเคร่ืองบินพับ	 ครูจะกระตุ้นให้	 นร.	

นำาหลักปรัชญามาใช้ในการพับเคร่ืองบินกระดาษ		

ทำาให้	นร.ประสบความสำาเร็จในการแข่งขัน

-	 นร.เรียนรู้อย่างสนุก	 เด็กเล็กสามารถ

ตอบคำาถามได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล		

มีทักษะกระบวนการคิดตามวัย

-	 นร.มีสมาธิในการทำางานมากขึ้น

ครูเปิดใจเรียนรู้และมีความสุขกับ	

การทำางาน

26.สำ�โรงท�บวิทย�คม

รร.มัธยมศึกษา	 -	 ปวช.ขนาดใหญ่

ชุมชนที่อยู่ใกล้	 รร.มีหลากหลาย

วัฒนธรรม	เช่น	เขมร	ลาว	ซ่ึงส่วนใหญ่

เป็นชาวกูย	ที่มีวัฒนธรรมประเพณี

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ	 ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร	 และ

รับจ้างทั่วไป	มีฐานะปานกลาง

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน		

มีทักษะชีวิตสู่สากล	 ดำารงตน	

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

-	 ครูที่ศรัทธาในหลักปรัชญารวมตัวกันเป็น	 “กลุ่มก่อก�รดี”  

ร่วมกันกำาหนดนโยบาย	 และวางกลยุทธ์ขับเคลื่อน	 โดยใช้หลัก		

“๕	 ส.	 พอเพียง”	 คือ	 สร้างศรัทธา	 สร้างแกนนำา	 สร้างโอกาส		

สร้างผลงานเชิงประจักษ์	สร้างเครือข่าย	

-	 ครูแกนนำา	“สร้�งศรัทธ�”	ด้วยการพาครูศึกษาหลักการทรงงาน	

ไปดูงาน	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	

-	 ผู้บริหารวางโครงสร้างและกลไกการทำางานผ่าน	๓	ระดับ	

•	 ระดับบริห�ร	 กำาหนดนโยบาย	 เป้าหมาย	 ยุทธศาสตร์		

นิ เทศติดตาม	 และสนับสนุนใ ห้ครูทำ างานได้อ ย่าง มี

ประสิทธิภาพ

•	 ระดบัแกนนำ�	เปน็กลไกหลกั	เช่ือมประสานการทำางานระหวา่ง

ระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิาร	เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงานอยูใ่น

กรอบงานที่วางแผนไว้

•	 ระดับปฏิบัติก�ร	 ทุกฝ่ายนำาสู่การปฏิบัติในงานประจำา	

อย่างเป็นระบบ	ประเมินผล	และสร้างเครือข่ายขยายผล

-	 ครแูกนนำาทำาหนา้ทีเ่ปน็	“พีเ่ลีย้ง”	ทีค่อยรบัฟงัปญัหา	รว่มหาทาง

แก้ไข	 นิเทศติดตาม	 ทั้งแบบเป็นทางการและใช้วิธีสังเกตว่า	

เพื่อนครูไม่เข้าใจจุดไหน	 อย่างไร	 แล้วค่อยๆ	 ให้คำาปรึกษา	

อย่างกัลยาณมิตร	ท่ีสำาคัญจะใช้วิธียกย่องเชิดชู	สร้างขวัญกำาลังใจ

อย่างสม่ำาเสมอ

-	 ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบท	

ของชุมชนและความสนใจของ	 นร.	 ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้

กระบวนการทำาโครงงาน	 โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้	 นร.	

สำ�รวจและสืบค้นคว�มรู้ด้วยตนเอง	 นำาความรู้ใน

ห้องเรียนมาวิเคร�ะห์สภ�พปัญห�ชุมชน	 ร่วมกัน

สืบค้นองค์คว�มรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 สรุป 

องค์คว�มรู้ร่วมกัน	 นำาเสนอโครงงานสื่อส�ร 

ต่อสาธารณะ

-	 ครใูช้ชุดคำาถามพฒันากระบวนการคิดตามหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกขั้นตอนของการทำา	

โครงงาน	 และใช้การถอดบทเรียนให้	 นร.ได้ทบทวน

กระบวนการทำางานว่าได้ใช้หลักปรัชญาตรงไหน		

หรือไม่	 ผลลัพธ์เป็นอย่างไร	 เพื่อที่	 นร.จะได้เข้าใจ	

วิธีการใช้หลักปรัชญา	 และยังเป็นการฝึกให้	 นร.รู้จัก	

การสือ่สาร	ทัง้การเขยีนและพูด	ฝกึความกลา้แสดงออก	

ขณะเดยีวกนั	ครสูามารถประเมนิผลการสอนไดด้ว้ยวา่

นร.ได้เรียนรู้หรือไม่	 แค่ไหน	 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน	

การพัฒนาการออกแบบการสอนได้ต่อไป

-	 นร.เข้าใจตนเองมากขึ้น	 มองเห็น

ศักยภาพของตน	 และรู้เท่าทันตนเอง	

ทำาให้มีความมั่นใจในการตัดสินใจ	

มากขึ้น

-	 นร.เกิดความสุขใจจากการแบ่งปัน	

ทำาให้คิดถึงตัวเองน้อยลงและคำานึงถึง

สังคมส่วนรวมมากขึ้น

-	 นร.ทบทวนตนเอง	 และรู้ว่าควรจะ

ทำาตัวอย่างไร

-	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้วางแผน	

และจัดระบบชีวิตได้ดีขึ้น

-	 ครูแกนนำามีความคิดที่รอบคอบ	

เปน็ระบบ	คดิกวา้ง	และละเอยีดขึน้	

วิเคราะห์ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่	

พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเองโดย

อัตโนมัติ	ทำาให้การทำางานรื่นไหล	

-	 ครูคิดถึงผลกระทบต่อคนอ่ืนมากข้ึน	

และทำาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ	

นร.
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27. อนุบ�ลประช�รัฐส�มัคคี

รร.ประถมศึกษากึ่งเมืองกึ่งชนบท	

ใกล้โบราณสถาน	 ชุมชนมีอาชีพ

เกษตรกรรม	ค้าขาย	รับจ้างโรงงาน

อุตสาหกรรม	 และประกอบอาชีพ

อิสระ	 นร.มาจากหลายหมู่บ้าน	

ฐานะและความเป็นอยู่ของ	 นร.	

แตกตา่งกนั	มีทัง้ฐานะด	ีและยากจน	

ไปจนถงึเดก็ครอบครวัแตกแยกและ

ขาดโอกาส

ขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาเพือ่แกไ้ข

ปัญห�ก�รข�ดคว�มส�มัคคี

ของบุคล�กรใน รร. เพื่อให้ครู

สามารถทำางานร่วมกันในการ

พฒันา	นร.ใหเ้ปน็คนดขีองสงัคม	

และมีความสุขกับการเรียนรู้

-	 ผอ.ธรีเชษฐ	์ปอ้งจนัมณสีกลุ	ขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาดว้ยหลักการ	

๕	นิ้วมือ	คือ	เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	ได้แก่	ผู้บริหาร	ครู	

นร.	ผู้ปกครอง	กรรมการสถานศึกษาและชุมชน	ที่ต้องประสาน

กันในการทำางานด้วยความรักสามัคคี

-	 ประกาศแต่งตั้งทีมขับเคลื่อน	โดยมีผอ.เป็นหัวหน้าทีม	รอง	ผอ.	

เป็นแกนนำา	และทีมขับเคลื่อนมีทั้งหมด	๑๕	คน	ประกอบด้วย	

หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้าสาย	หัวหน้ากลุ่มสาระ	และครูจิตอาสา

-	 ให้ความรู้	สร้างความตระหนัก	และพัฒนาครูแกนนำาด้วยการจัด

ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์	

-	 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู	 เดือนละ	 ๑-๒	 ครั้ง		

เพือ่นำาเสนอผลงานการบรูณาการหลกัปรชัญา	วา่เกดิผลกับ	นร.	

อย่างไร	

-	 สนบัสนนุให้ครรูุน่ใหมอ่อกแบบการเรยีนรูบ้รูณาการหลกัปรชัญา	

โดยมี	ผอ.	เป็นผู้ตรวจแผนและให้คำาแนะนำา	

-	 การเรียนการสอนปกติ	 เน้นให้	 นร.ทำาโครงงาน		

สอดแทรกด้วยคำาถาม	๓	ข้อ	คือ

	 ๑.	ทำ�ทำ�ไม	 ก่อนจะทำาอะไร	 ต้องรู้วัตถุประสงค์	

	 และเป้าหมาย

	 ๒.	ทำ�อย่�งไร	 ในขั้นตอนนี้	 จะมีขั้นตอนย่อยอยู่		

	 ๔	ขั้น	คือ

	 	 -	 ขั้นศึกษาหาความรู้	 เพื่อให้เกิดความรอบรู้	 โดย	

	 	 ใช้ศาสตร์พระราชา	 ศาสตร์สากล	 และศาสตร์	

	 	 ภูมิปัญญา

	 	 -	 ขั้นวางแผน	โดยใช้	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไข

	 	 -	 ขั้นวิเคราะห์แผน	 เพื่อให้เกิดความรอบคอบ		

	 	 ระมัดระวัง	

	 	 -	 ขั้นลงมือปฏิบัติ	 ทำาตามขั้นตอนที่วางแผนที่มี	

	 	 การตรวจสอบอย่างดีแล้ว

	 ๓.	ทำ�แล้วได้อะไร	เพ่ือประเมินผลว่าทำาแล้วมีผลคุ้มค่า	

	 หรือไม่

-	 นร.นำาหลักคิดมาปรับใช้	 โดยเฉพาะ

เกีย่วกบัการใชจ้า่ยเงนิ	เริม่จากคดิกอ่น

ว่าสิ่งของที่จะซื้อน้ันมีประโยชน์หรือ	

ให้โทษอย่างไร	 ต่อตัวเอง	 เลือกซื้อ

อาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น	

-	 นร.	มีความรับผิดชอบต่อตัวเองมากข้ึน	

เช่น	ไม่ยืมเงินเพื่อน	คิดอย่างเป็นเหตุ

เป็นผลมากขึ้น	 มีความรับผิดชอบ		

ตัง้ใจเรยีน	สภุาพเรยีบรอ้ย	ไมร่งัแกกนั	

สนุกกับการเรียนมากขึ้น

-	 บรรยากาศการทำางานของผู้บรหิาร	

ครู	 และชุมชนมีความร่วมมือกัน

สภาพแวดล้อมของ	 รร.	 เป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย	ทำางานเปน็ระบบ	

มีคุณภาพและมีความสุขขึ้น

-	 ครปูรบัปรงุการสอน	กระตุน้ให้	นร.	

คิดมากขึ้น	รับฟังความคิดเห็น	นร.	

ไม่เน้นเนื้อหาเหมือนเม่ือก่อน	

ทำาให้	นร.	มีส่วนร่วมมากขึ้น

ภ�คกล�ง ปริมณฑล และตะวันออก

28. คลองพิทย�ลงกรณ์

รร.ประถมศึกษา	สังกัด	กทม.	อยู่ใน

ชุมชนเลก็ๆ	ยา่นชานเมอืง	มตีน้ทนุ	

ที่สำาคัญ	คือ	ป่าชายเลน	ผู้ปกครอง

มีอาชีพประมง	 เลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง	

มีฐานะปานกลาง	 ความเป็นชุมชน

เมืองเริ่มคืบคลานเข้ามาในพื้นที่	

ทำาให้วิถีชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไป

จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ให	้นร.	มหีลกั

คิ ด เพื่ อสามารถปรั บตั วต่ อ

เปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชุมชน	

สามารถใช้ประโยชน์สิ่งที่มีอยู่

เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ	 พึ่งพา	

ตัวเองได้	 ควบคู่ไปกับการเห็น

คุณค่าและอนุรักษ์ป่าชายเลน	

ซึ่ ง เ ป็นทรัพยากรธรรมชาติ 	

ที่สำาคัญของท้องถิ่น

-	 ผอ.กริชพล	 กล่ินหอม	 ศรัทธาในหลักปรัชญา	 จึงมีแนวคิดที่จะ	

ขับเคล่ือนหลักปรัชญาไปด้วยกันท้ัง	 รร.และชุมชน	 โดยใช้วิธี		

ทำาให้ดู	 อยู่ให้เห็น	 ผู้บริหารทำาตัวเป็นแบบอย่างให้ครูและ	 นร.	

และครูเป็นแบบอย่างให้	นร.

-	 ใหค้วามรูด้ว้ยการสง่ครเูขา้รบัการอบรม	สนบัสนนุและชว่ยใหค้รู

สามารถทำางานได้	

-	 นำาหลักคดิเศรษฐกจิพอเพียงมาใชส้รา้งแหลง่เรยีนรู้ขึน้

ใน	 รร.	 เพื่อให้	 นร.ซึมซับผ่านการลงมือทำากิจกรรม	

ในฐานเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน	 เช่น		

การเลีย้งปลา	เลีย้งหอย	การแปรรปูอาหารจากสตัวน์้ำา		

ผ่านโครงการยุวเกษตร

-	 ครูปลูกฝังหลักปรัชญาด้วยการตั้งคำาถามที่เปิดกว้าง	

ชวนคิดชวนคุยในทุกเรื่อง	 โดยเฉพาะเมื่อทำากิจกรรม

ในฐานการเรียนรู้	 จะต้ังคำาถามท่ีขึ้นกับสถานการณ์		

ไม่ใช้คำาถาม	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไขตรงๆ	แต่สำาหรับ	นร.	

ชั้นมัธยมศึกษาหลังจากการทำากิจกรรมครูจะชวน

วิเคราะห์เชื่อมโยงการกระทำาของ	นร.กับหลักปรัชญา

นร.มีความสุขที่ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน	

และเห็นความสำาคัญของทรัพยากร	

ป่าชายเลน	

สัมพันธภาพระหว่างครูและ	นร.	ดีขึ้น
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27. อนุบ�ลประช�รัฐส�มัคคี

รร.ประถมศึกษาก่ึงเมืองก่ึงชนบท	

ใกล้โบราณสถาน	 ชุมชนมีอาชีพ

เกษตรกรรม	ค้าขาย	รับจ้างโรงงาน

อุตสาหกรรม	 และประกอบอาชีพ

อิสระ	 นร.มาจากหลายหมู่บ้าน	

ฐานะและความเป็นอยู่ของ	 นร.	

แตกตา่งกนั	มทีัง้ฐานะด	ีและยากจน	

ไปจนถงึเดก็ครอบครวัแตกแยกและ

ขาดโอกาส

ขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาเพือ่แกไ้ข

ปัญห�ก�รข�ดคว�มส�มัคคี

ของบุคล�กรใน รร. เพื่อให้ครู

สามารถทำางานร่วมกันในการ

พฒันา	นร.ใหเ้ปน็คนดขีองสงัคม	

และมีความสุขกับการเรียนรู้

-	 ผอ.ธรีเชษฐ	์ปอ้งจนัมณสีกลุ	ขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาดว้ยหลักการ	

๕	นิ้วมือ	คือ	เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย	ได้แก่	ผู้บริหาร	ครู	

นร.	ผู้ปกครอง	กรรมการสถานศึกษาและชุมชน	ที่ต้องประสาน

กันในการทำางานด้วยความรักสามัคคี

-	 ประกาศแต่งตั้งทีมขับเคลื่อน	โดยมีผอ.เป็นหัวหน้าทีม	รอง	ผอ.	

เป็นแกนนำา	และทีมขับเคลื่อนมีทั้งหมด	๑๕	คน	ประกอบด้วย	

หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้าสาย	หัวหน้ากลุ่มสาระ	และครูจิตอาสา

-	 ให้ความรู้	สร้างความตระหนัก	และพัฒนาครูแกนนำาด้วยการจัด

ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์	

-	 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู	 เดือนละ	 ๑-๒	 ครั้ง		

เพือ่นำาเสนอผลงานการบรูณาการหลักปรชัญา	วา่เกดิผลกับ	นร.	

อย่างไร	

-	 สนบัสนนุให้ครรูุน่ใหมอ่อกแบบการเรยีนรูบ้รูณาการหลกัปรชัญา	

โดยมี	ผอ.	เป็นผู้ตรวจแผนและให้คำาแนะนำา	

-	 การเรียนการสอนปกติ	 เน้นให้	 นร.ทำาโครงงาน		

สอดแทรกด้วยคำาถาม	๓	ข้อ	คือ

	 ๑.	ทำ�ทำ�ไม	 ก่อนจะทำาอะไร	 ต้องรู้วัตถุประสงค์	

	 และเป้าหมาย

	 ๒.	ทำ�อย่�งไร	 ในขั้นตอนนี้	 จะมีขั้นตอนย่อยอยู่		

	 ๔	ขั้น	คือ

	 	 -	 ขั้นศึกษาหาความรู้	 เพื่อให้เกิดความรอบรู้	 โดย	

	 	 ใช้ศาสตร์พระราชา	 ศาสตร์สากล	 และศาสตร์	

	 	 ภูมิปัญญา

	 	 -	 ขั้นวางแผน	โดยใช้	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไข

	 	 -	 ขั้นวิเคราะห์แผน	 เพื่อให้เกิดความรอบคอบ		

	 	 ระมัดระวัง	

	 	 -	 ขั้นลงมือปฏิบัติ	 ทำาตามขั้นตอนที่วางแผนที่มี	

	 	 การตรวจสอบอย่างดีแล้ว

	 ๓.	ทำ�แล้วได้อะไร	เพ่ือประเมินผลว่าทำาแล้วมีผลคุ้มค่า	

	 หรือไม่

-	 นร.นำาหลักคิดมาปรับใช้	 โดยเฉพาะ

เกีย่วกบัการใชจ้า่ยเงนิ	เริม่จากคดิกอ่น

ว่าส่ิงของท่ีจะซ้ือน้ันมีประโยชน์หรือ	

ให้โทษอย่างไร	 ต่อตัวเอง	 เลือกซ้ือ

อาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น	

-	 นร.	มีความรับผิดชอบต่อตัวเองมากข้ึน	

เช่น	ไม่ยืมเงินเพื่อน	คิดอย่างเป็นเหตุ

เป็นผลมากขึ้น	 มีความรับผิดชอบ		

ตัง้ใจเรียน	สภุาพเรยีบรอ้ย	ไมร่งัแกกนั	

สนุกกับการเรียนมากขึ้น

-	 บรรยากาศการทำางานของผูบ้รหิาร	

ครู	 และชุมชนมีความร่วมมือกัน

สภาพแวดล้อมของ	 รร.	 เป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย	ทำางานเปน็ระบบ	

มีคุณภาพและมีความสุขขึ้น

-	 ครปูรบัปรงุการสอน	กระตุน้ให	้นร.	

คิดมากขึ้น	รับฟังความคิดเห็น	นร.	

ไม่ เน้นเนื้อหาเหมือนเมื่อก่อน	

ทำาให้	นร.	มีส่วนร่วมมากขึ้น

ภ�คกล�ง ปริมณฑล และตะวันออก

28. คลองพิทย�ลงกรณ์

รร.ประถมศึกษา	สังกัด	กทม.	อยู่ใน

ชุมชนเลก็ๆ	ยา่นชานเมอืง	มตีน้ทนุ	

ที่สำาคัญ	คือ	ป่าชายเลน	ผู้ปกครอง

มีอาชีพประมง	 เลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง	

มีฐานะปานกลาง	 ความเป็นชุมชน

เมืองเริ่มคืบคลานเข้ามาในพื้นที่	

ทำาให้วิถีชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไป

จดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ให	้นร.	มหีลกั

คิ ด เพื่ อสามารถปรั บตั วต่ อ

เปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชุมชน	

สามารถใช้ประโยชน์สิ่งที่มีอยู่

เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ	 พึ่งพา	

ตัวเองได้	 ควบคู่ไปกับการเห็น

คุณค่าและอนุรักษ์ป่าชายเลน	

ซ่ึ ง เ ป็นท รัพยากรธรรมชาติ 	

ที่สำาคัญของท้องถิ่น

-	 ผอ.กริชพล	 กลิ่นหอม	 ศรัทธาในหลักปรัชญา	 จึงมีแนวคิดที่จะ	

ขับเคล่ือนหลักปรัชญาไปด้วยกันทั้ง	 รร.และชุมชน	 โดยใช้วิธี		

ทำาให้ดู	 อยู่ให้เห็น	 ผู้บริหารทำาตัวเป็นแบบอย่างให้ครูและ	 นร.	

และครูเป็นแบบอย่างให้	นร.

-	 ใหค้วามรูด้ว้ยการสง่ครเูขา้รบัการอบรม	สนบัสนนุและชว่ยใหค้รู

สามารถทำางานได้	

-	 นำาหลักคดิเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้สรา้งแหลง่เรยีนรู้ขึน้

ใน	 รร.	 เพื่อให้	 นร.ซึมซับผ่านการลงมือทำากิจกรรม	

ในฐานเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน	 เช่น		

การเลีย้งปลา	เลีย้งหอย	การแปรรปูอาหารจากสตัวน์้ำา		

ผ่านโครงการยุวเกษตร

-	 ครูปลูกฝังหลักปรัชญาด้วยการตั้งคำาถามที่เปิดกว้าง	

ชวนคิดชวนคุยในทุกเร่ือง	 โดยเฉพาะเมื่อทำากิจกรรม

ในฐานการเรียนรู้	 จะตั้งคำาถามท่ีขึ้นกับสถานการณ์		

ไม่ใช้คำาถาม	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไขตรงๆ	แต่สำาหรับ	นร.	

ชั้นมัธยมศึกษาหลังจากการทำากิจกรรมครูจะชวน

วิเคราะห์เชื่อมโยงการกระทำาของ	นร.กับหลักปรัชญา

นร.มีความสุขท่ีได้เรียนรู้นอกห้องเรียน	

และเห็นความสำาคัญของทรัพยากร	

ป่าชายเลน	

สัมพันธภาพระหว่างครูและ	นร.	ดีขึ้น



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

160

โรงเรียน/บริบท เป้าหมายของการขับเคลื่อน วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน การเปลี่ยนแปลงของนร. การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

29. จุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย 

เพชรบุรี

รร.มัธยมศึกษา	 ประจำาขนาดกลาง	

ที่ เป็น	 รร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค	

นร.ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในท้องถิ่น

จังหวดัเพชรบุร	ีแตม่าจาก	๖	จงัหวดั

ใกล้เคียง	 ผู้ปกครองมีฐานะดีและ

พร้อมสนับสนุนการศึกษาของ	

นร.ได้อย่างเต็มที่

พัฒนา 	 นร . ให้ เป็ นนั กวิ จั ย		

นักประดิษฐ์	 นักคิดค้น	 สร้าง	

นร.ให้เป็นผู้มีหลักคิด	 คิดเป็น	

(รู้จักคิด)	 คิดได้	 (คิดได้อย่าง	

ถู กต้อง ) 	 คิดดี ( คิ ดแ ล้ว เ ป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น)	

และคิดอย่�งวิทย�ศ�สตร์ 		

(คิดแล้ ว ไ ด้องค์ความ รู้ ใหม่ )		

บ น ฐ า นหลั ก คิ ด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ	

พอเพียง

-	 ผอ.กัญพิมา	 เช่ือมชิต	 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาด้วยโมเดล	

ปัญจสาขาจาก	๕	สู่	๑	คือ	การนำาหลักปรัชญาไปใช้ในด้านต่างๆ	

ได้แก่	 การบริหารจัดการ	 การจัดการเรียนการสอน	 การจัดการ

แหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		

และความพอเพียงในชีวิตชาวหอ

-	 มีหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นเพ่ือนคู่คิด	 และช่วยขับเคลื่อนสู่ครู	

ทั้ง	รร.	ด้วยการ

•	 อบรมสรา้งความเขา้ใจ	แลว้ให้ครฝูกึวเิคราะห	์วา่โครงการหรอื

งานต่างๆ	ของ	รร.มีการนำาหลักปรัชญามาใช้หรือไม่	อย่างไร		

ถา้ไมจ่ะเพ่ิมเตมิอยา่งไรจงึจะสมบรูณ	์ทำ�ใหค้รเูข�้ใจชดัเจน

ว่�ง�นที่ล้มเหลวคือง�นที่ข�ดหลักปรัชญ� 

•	 สร้างเงื่อนไขให้ครูต้องใช้หลักปรัชญามาวิเคราะห์โครงการ	

และกิจกรรมก่อน	จึงจะมาขออนุมัติได้	

•	 ให้ครูทำาแผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญา	 และนำาแผนไป

ใช้สอนจริง

•	 มกีารตดิตามงานในรปูแบบของการจดัแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ

นำาเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้	 จัดตลาดนัดความรู้	 เปิดบ้าน

วิชาการ

-	 นร.ได้รับการปลูกฝังหลักปรัชญา	 เริ่มด้วยการสร้าง

ความรูค้วามเขา้ใจเชงิทฤษฎกีอ่น	แลว้นำามาใชว้เิคราะห์

ในทุกเรื่องก่อนตัดสินใจกระทำาการใดๆ	 และนำามาใช้

ระหว่างการทำางาน	

-	 ในการเรียนการสอนปกติ	ครูจะสร้างเงื่อนไขให	้นร.นำา

หลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไขมาใช้วิเคราะห์	วางแผนก่อนทำา

กิจกรรม

-	 กระตุ้นให้	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้ในการดำาเนินชีวิต

ใน	รร.และมกีจิกรรมท่ีทำารว่มกนัเพ่ือใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็

ประโยชน	์โดยตอ้งนำาหลกัปรชัญามาวเิคราะห	์วางแผน

รว่มกนั	และเผยแพรข่ยายผลสูรุ่น่นอ้ง	เชน่	กจิกรรมรบั

นอ้งใหมช่ัน้	ม.๑	รุน่พีจ่ะเปน็คนจดักจิกรรมเพือ่ใหน้อ้ง

เข้าใจความหมายของหลักปรัชญา	 และเห็นแนวทาง

การประยุกต์ใช้

-	 นร.	นำาหลกัคดิมาวเิคราะหก์ารทำางาน

ต่างๆ	 ทำาให้ประสบความสำาเร็จ	 และ

เ ห็ น คุ ณ ค่ า ตั ว เ อ ง 	 ข อ ง สั ง ค ม		

สิ่งแวดล้อม	เช่น

•	 ใช้ในการทำาโครงงานวิทย์	 นำาสู่การ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน

แหล่ ง เพาะพันธุ์ ลู กปลาทู ของ	

บ้านเกิด

•	 ใ ช้ เ ป็ น ห ลั ก ใ น แ ก้ โ จ ท ย์ เ ก ม

วทิยาศาสตร	์“วทิยสปัระยทุธ”์	ทำาให้

ชนะการแข่งขัน

-	 ครูนำาหลักปรัชญามาใช้ในการ

ทำางาน	ทำาให้สามารถบรหิารจัดการ

เป็นระบบ	ทำาได้ง่ายขึ้น	ภาระงาน

ที่เคยรุมเร้า	 หนักหน่วงจนทำาให้

เหนื่อยล้า	 ท้อถอย	 แปรเปลี่ยน

เป็นการท้าทาย	

-	 ผอ.กัญพิมาและครูภูมิใจที่ได้เห็น	

นร.	 ที่จบการศึกษาจาก	 รร.	 แล้ว	

กลับมาเล่าว่าตนเองนำาหลักปรัชญา

ไปใช้เป็นหลักคิดอย่างไร

-	 ครูศรัณย์	 แสงนิลาวิวัฒน์	 ได้รับ	

แรงบันดาลใจและตระหนักว่า		

“งานสอนของครูมิใช่เพียงแค่การสอน

วิชาเท่านั้น	แต่เป็นการสอนการใช้

ชีวิตให้กับ	นร.	เพื่อเป็นคนดี”

30. บ้�นหนองไผ่

รร.ขยายโอกาสในชนบท	 ชุมชน	

มีอาชีพเกษตรกรรม	 มีรายได้ต่ำา	

นร.ส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาภาค

บังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ	 คนใน

ชุมชนรับกระแสบริโภคนิยม	จึงเป็น

สภาพแวดลอ้มทีเ่ปน็ภยัตอ่เด็กและ

เยาวชนในพื้นที่

จัดการศึกษาเพื่อให้	นร.มีทักษะ

ชีวิต	ทักษะทางอาชีพท่ีสอดคล้อง

กับบริบทของชุมชน	 สามารถ	

พึ่งตัวเองได้	

-	 ผอ.พนม	จันทร์ดิษฐ์	ดำารงตนเป็นแบบอย่าง	ชวนครูคุยทั้งอย่าง

เปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ	เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ	ตัง้คำาถาม

เพื่อให้ครูนำาหลักปรัชญามาใช้ในการพิจารณาการทำางาน		

การตัดสินใจ	และการใช้ชีวิต

-	 ขับเคลื่อนสู่ครูโดยไม่บังคับ	ส่งไปอบรมเพื่อให้ครูเห็นคุณค่าของ

หลักปรัชญาด้วยตนเอง	 แล้วจึงชวนมาเป็นครูแกนนำาขยายผล	

สู่เพื่อนครูทั้ง	รร.

-	 ปลูกฝังโดย	 นร.ฝึกนำาหลักปรัชญาไปใช้ทำากิจกรรมใน

ฐานการเรยีนรูด้า้นการเกษตรท่ีมอียูห่ลากหลาย	โดยมี

ครูดูแล	แนะนำา	สร้างเงื่อนไขการเรียนรู้	ตั้งคำาถามชวน

ให้	นร.นำาหลัก	๓	ห่วง	๒	 เงื่อนไขมาใช้ในการบริหาร

จดัการฐานตา่งๆ	ทีใ่ห	้นร.มรีายไดจ้ากการทำางาน	เพือ่

จะได้เห็นประโยชน์จากการทำางานของตนอย่างเป็น	

รูปธรรม	และเป็นการช่วยผู้ปกครองไปด้วยในตัว

-	 ครใูห้ความสำาคญักบัการพา	นร.สะทอ้นการเรยีนรูห้ลงั

การทำากิจกรรม	และสรุปเชื่อมโยงให้เห็นความสำาเร็จที่

เกิดจากการนำาหลักปรัชญามาใช้	เช่น	ต้ังคำาถามชวนคุย	

ให้ทำาแผนผังความคิด	 หรือให้	 นร.เขียนเรื่องเล่า		

สิ่งเหล่านี้จะทำาให้	นร.เกิดความเข้าใจ	เห็นคุณค่าของ

หลักปรัชญา	และนำามาใช้จนเกิดเป็นนิสัยในที่สุด

-	 นร.มีผลการเรียนดีขึ้น	สอบเข้า	รร.ดีๆ	

และ เรี ยนต่ อหลั ง จบกา รศึ กษา	

ภาคบังคับมากขึ้น	

-	 นร.มีความเป็นผู้นำามากขึ้น	เมื่อไปอยู่	

รร.ใหมก่เ็ปน็นกัเรยีนแกนนำาในการทำา

กิจกรรมต่างๆ	ของ	รร.	มีความรับผิดชอบ

มากขึ้น	รอบคอบระมัดระวัง	

-	 นร.เห็นคุณค่าของการทำางานด้าน

การเกษตร	นำากลับไปทำาที่บ้าน	ทำาให้

มีเงินออมมากขึ้น

-	 ครูใจเย็นลง	 ระวังคำาพูดกับ	 นร.	

มากขึ้น

-	 เปลี่ยนจากการบอกสอนให้เด็กจำา

มาเป็นผู้สนับสนุนให้	 นร.ค้นหา

ความรู้ เ อ งและคอยดู สั ง เ กต		

ตั้งคำาถามเพื่อให้เด็กแก้ปัญหาได้	

-	 ครูปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการ	

แต่งตัว	 ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ	

ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

-	 รร.เป็นท่ีเรียนรู้และขยายผลสู่

ชุมชนผา่น	นร.ท่ีนำาส่ิงท่ีเรยีนรูก้ลับ

ไปทำาทีบ้่าน	ทำาใหค้วามเปน็อยูข่อง

ชุมชนดีขึ้น
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29. จุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย 

เพชรบุรี

รร.มัธยมศึกษา	 ประจำาขนาดกลาง	

ที่ เป็น	 รร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค	

นร.ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในท้องถิ่น

จงัหวดัเพชรบรุ	ีแตม่าจาก	๖	จงัหวดั

ใกล้เคียง	 ผู้ปกครองมีฐานะดีและ

พร้อมสนับสนุนการศึกษาของ	

นร.ได้อย่างเต็มที่

พัฒนา 	 นร . ให้ เป็ นนั กวิ จั ย		

นักประดิษฐ์	 นักคิดค้น	 สร้าง	

นร.ให้เป็นผู้มีหลักคิด	 คิดเป็น	

(รู้จักคิด)	 คิดได้	 (คิดได้อย่าง	

ถูกต้อง ) 	 คิดดี ( คิ ดแ ล้ว เ ป็น

ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น)	

และคิดอย่�งวิทย�ศ�สตร์ 		

(คิดแ ล้วไ ด้องค์ความ รู้ ใหม่ )		

บ น ฐ า นหลั ก คิ ด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ	

พอเพียง

-	 ผอ.กัญพิมา	 เช่ือมชิต	 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาด้วยโมเดล	

ปัญจสาขาจาก	๕	สู่	๑	คือ	การนำาหลักปรัชญาไปใช้ในด้านต่างๆ	

ได้แก่	 การบริหารจัดการ	 การจัดการเรียนการสอน	 การจัดการ

แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		

และความพอเพียงในชีวิตชาวหอ

-	 มีหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นเพ่ือนคู่คิด	 และช่วยขับเคลื่อนสู่ครู	

ทั้ง	รร.	ด้วยการ

•	 อบรมสรา้งความเขา้ใจ	แลว้ให้ครฝูกึวเิคราะห	์วา่โครงการหรอื

งานต่างๆ	ของ	รร.มีการนำาหลักปรัชญามาใช้หรือไม่	อย่างไร		

ถา้ไมจ่ะเพ่ิมเตมิอยา่งไรจงึจะสมบรูณ	์ทำ�ใหค้รเูข�้ใจชดัเจน

ว่�ง�นที่ล้มเหลวคือง�นที่ข�ดหลักปรัชญ� 

•	 สร้างเงื่อนไขให้ครูต้องใช้หลักปรัชญามาวิเคราะห์โครงการ	

และกิจกรรมก่อน	จึงจะมาขออนุมัติได้	

•	 ให้ครูทำาแผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญา	 และนำาแผนไป

ใช้สอนจริง

•	 มกีารตดิตามงานในรปูแบบของการจดัแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละ

นำาเสนอวิธีการจัดการเรียนรู้	 จัดตลาดนัดความรู้	 เปิดบ้าน

วิชาการ

-	 นร.ได้รับการปลูกฝังหลักปรัชญา	 เริ่มด้วยการสร้าง

ความรูค้วามเขา้ใจเชงิทฤษฎกีอ่น	แลว้นำามาใชว้เิคราะห์

ในทุกเรื่องก่อนตัดสินใจกระทำาการใดๆ	 และนำามาใช้

ระหว่างการทำางาน	

-	 ในการเรียนการสอนปกติ	ครูจะสร้างเงื่อนไขให	้นร.นำา

หลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไขมาใช้วิเคราะห์	วางแผนก่อนทำา

กิจกรรม

-	 กระตุ้นให้	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้ในการดำาเนินชีวิต

ใน	รร.และมกีจิกรรมทีท่ำารว่มกนัเพ่ือใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็

ประโยชน์	โดยตอ้งนำาหลกัปรชัญามาวเิคราะห	์วางแผน

รว่มกนั	และเผยแพรข่ยายผลสูรุ่น่นอ้ง	เชน่	กจิกรรมรบั

นอ้งใหมช่ัน้	ม.๑	รุน่พีจ่ะเปน็คนจัดกจิกรรมเพือ่ใหน้อ้ง

เข้าใจความหมายของหลักปรัชญา	 และเห็นแนวทาง

การประยุกต์ใช้

-	 นร.	นำาหลักคดิมาวเิคราะหก์ารทำางาน

ต่างๆ	 ทำาให้ประสบความสำาเร็จ	 และ

เ ห็ น คุ ณ ค่ า ตั ว เ อ ง 	 ข อ ง สั ง ค ม		

สิ่งแวดล้อม	เช่น

•	 ใช้ในการทำาโครงงานวิทย์	 นำาสู่การ

แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมป่าชายเลน

แหล่ง เพาะพันธุ์ ลู กปลาทูของ	

บ้านเกิด

•	 ใ ช้ เ ป็ น ห ลั ก ใ น แ ก้ โ จ ท ย์ เ ก ม

วทิยาศาสตร	์“วทิยสปัระยทุธ”์	ทำาให้

ชนะการแข่งขัน

-	 ครูนำาหลักปรัชญามาใช้ในการ

ทำางาน	ทำาใหส้ามารถบรหิารจดัการ

เป็นระบบ	ทำาได้ง่ายขึ้น	ภาระงาน

ท่ีเคยรุมเร้า	 หนักหน่วงจนทำาให้

เหน่ือยล้า	 ท้อถอย	 แปรเปลี่ยน

เป็นการท้าทาย	

-	 ผอ.กัญพิมาและครูภูมิใจที่ได้เห็น	

นร.	 ที่จบการศึกษาจาก	 รร.	 แล้ว	

กลับมาเล่าว่าตนเองนำาหลักปรัชญา

ไปใช้เป็นหลักคิดอย่างไร

-	 ครูศรัณย์	 แสงนิลาวิวัฒน์	 ได้รับ	

แรงบันดาลใจและตระหนักว่า		

“งานสอนของครูมิใช่เพียงแค่การสอน

วิชาเท่านั้น	แต่เป็นการสอนการใช้

ชีวิตให้กับ	นร.	เพื่อเป็นคนดี”

30. บ้�นหนองไผ่

รร.ขยายโอกาสในชนบท	 ชุมชน	

มีอาชีพเกษตรกรรม	 มีรายได้ต่ำา	

นร.ส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาภาค

บังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ	 คนใน

ชุมชนรับกระแสบริโภคนิยม	จึงเป็น

สภาพแวดลอ้มทีเ่ปน็ภยัตอ่เด็กและ

เยาวชนในพื้นที่

จัดการศึกษาเพื่อให้	นร.มีทักษะ

ชีวิต	ทักษะทางอาชีพท่ีสอดคล้อง

กับบริบทของชุมชน	 สามารถ	

พึ่งตัวเองได้	

-	 ผอ.พนม	จันทร์ดิษฐ์	ดำารงตนเป็นแบบอย่าง	ชวนครูคุยทั้งอย่าง

เปน็ทางการและไมเ่ปน็ทางการ	เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ	ตัง้คำาถาม

เพื่อให้ครูนำาหลักปรัชญามาใช้ในการพิจารณาการทำางาน		

การตัดสินใจ	และการใช้ชีวิต

-	 ขับเคลื่อนสู่ครูโดยไม่บังคับ	ส่งไปอบรมเพื่อให้ครูเห็นคุณค่าของ

หลักปรัชญาด้วยตนเอง	 แล้วจึงชวนมาเป็นครูแกนนำาขยายผล	

สู่เพื่อนครูทั้ง	รร.

-	 ปลูกฝังโดย	 นร.ฝึกนำาหลักปรัชญาไปใช้ทำากิจกรรมใน

ฐานการเรยีนรูด้า้นการเกษตรท่ีมอียูห่ลากหลาย	โดยมี

ครูดูแล	แนะนำา	สร้างเงื่อนไขการเรียนรู้	ตั้งคำาถามชวน

ให้	นร.นำาหลัก	๓	ห่วง	๒	 เงื่อนไขมาใช้ในการบริหาร

จดัการฐานตา่งๆ	ทีใ่ห	้นร.มรีายไดจ้ากการทำางาน	เพือ่

จะได้เห็นประโยชน์จากการทำางานของตนอย่างเป็น	

รูปธรรม	และเป็นการช่วยผู้ปกครองไปด้วยในตัว

-	 ครใูห้ความสำาคญักบัการพา	นร.สะทอ้นการเรยีนรูห้ลงั

การทำากิจกรรม	และสรุปเชื่อมโยงให้เห็นความสำาเร็จที่

เกิดจากการนำาหลักปรัชญามาใช้	เช่น	ต้ังคำาถามชวนคุย	

ให้ทำาแผนผังความคิด	 หรือให้	 นร.เขียนเร่ืองเล่า		

สิ่งเหล่านี้จะทำาให้	นร.เกิดความเข้าใจ	เห็นคุณค่าของ

หลักปรัชญา	และนำามาใช้จนเกิดเป็นนิสัยในที่สุด

-	 นร.มีผลการเรียนดีขึ้น	สอบเข้า	รร.ดีๆ	

และ เรี ยนต่ อหลั ง จบกา รศึ กษา	

ภาคบังคับมากขึ้น	

-	 นร.มีความเป็นผู้นำามากขึ้น	เมื่อไปอยู่	

รร.ใหมก่เ็ปน็นกัเรยีนแกนนำาในการทำา

กิจกรรมต่างๆ	ของ	รร.	มีความรับผิดชอบ

มากขึ้น	รอบคอบระมัดระวัง	

-	 นร.เห็นคุณค่าของการทำางานด้าน

การเกษตร	นำากลับไปทำาที่บ้าน	ทำาให้

มีเงินออมมากขึ้น

-	 ครูใจเย็นลง	 ระวังคำาพูดกับ	 นร.	

มากขึ้น

-	 เปล่ียนจากการบอกสอนให้เด็กจำา

มาเป็นผู้สนับสนุนให้	 นร.ค้นหา

ความรู้ เ อ งและคอยดู สั ง เ กต		

ตั้งคำาถามเพื่อให้เด็กแก้ปัญหาได้	

-	 ค รูป รับเป ล่ียนพฤติกรรมการ	

แต่งตัว	 ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ	

ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

-	 รร.เป็นที่ เรียนรู้และขยายผลสู่

ชมุชนผา่น	นร.ทีน่ำาสิง่ท่ีเรยีนรูก้ลบั

ไปทำาทีบ่า้น	ทำาใหค้วามเปน็อยูข่อง

ชุมชนดีขึ้น
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รร.	 ในโครงการตามพระราชดำาริ	

ประเภทศึกษาสงเคราะห์	 สำาหรับ	

นร.ด้อยโอกาส	 ที่ก่อตั้งและได้รับ

การสนับสนุนจากวัดพระบาทน้ำาพุ	

เพื่อให้	 นร.สามารถดำารงตนอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข

พฒันา	นร.ใหเ้ปน็ผูม้คีณุธรรมนำา

ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

เ พ่ือสามารถพึ่งพาตนเองได้	

พ ร้ อมที่ จ ะ รั บมื อ กั บ ค ว าม

เปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ทั้ งจาก

ภายนอกและภายใน	และสามารถ

ดำารงชี วิตในสังคมได้อย่างมี

ความสุข	 โดยใช้หลัก	 “ความ

เมตตา”	ในการดำาเนินงาน

-	 ผอ.ดำารงค์สิทธิ์	เบ้าศิลป์	เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาสู่บุคลากร

ใน	รร.	ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาและบทบาทหน้าที่

ของบุคลากรแต่ละคน	มีการชวนคุยชวนคิดวิเคราะห์	 เพื่อให้ครู

เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น

-	 สนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้เพิ่มเติม	 ด้วยการให้ผลัดเปลี่ยน

กันออกไปเรียนรู้กับภายนอก	 เมื่อกลับมาต้องนำามาถ่ายทอด	

ให้บุคลากรใน	รร.ฟัง	และนำามาทดลองใช้ในชีวิตและงาน

-	 เน้นให้	 นร.นำาความรู้ภาคทฤษฎีจากในห้องเรียนไป

ลงมือปฏิบัติจริง	 เพ่ือฝึกทักษะ	 ๓	 ว.	 คือ	 วิชาการ	

วิชาชีพ	และวิชาชีวิต	

-	 ครูให้	นร.	ฝึกทักษะ	๓	ว.	ไปพร้อมๆ	กับการนำาหลัก

ปรชัญามาใช	้ในการดำาเนนิกจิกรรม	และบรหิารจดัการ

แหล่งเรียนรู้ที่	รร.จัดไว้เป็นหมู่บ้าน	๕	แห่งคือ	หมู่บ้าน

การปลูกพืชไร้ดิน	 หมู่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่	 หมู่บ้าน

เกษตรปศุสัตว์แบบผสมผสาน	หมู่บ้านเกษตรตามแนว

พระราชดำาริ	หมู่บ้านข้าววิถีไทย	โดยทุกคนจะมีหน้าที่

ต้องรับผิดชอบ	รุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้องในการทำากิจกรรมร่วมกัน	

และครูมีบทบาทเป็นผู้สังเกตให้คำาแนะนำาปรึกษา		

ถอดบทเรียน	 นร.หลังทำากิจกรรมด้วยคำาถามที่

สอดคล้องกับหลักปรัชญา	 เพื่อให้	 นร.เข้าใจและเห็น

ความสำาคัญของหลักปรัชญา

-	 นร.มีวิถีการดำ ารงชีวิตดีขึ้ น 	 เช่น		

มีความรับผิดชอบ	มีระเบียบวินัยมากข้ึน		

เห็นคุณค่าของส่ิงของ	รู้จักออม	เป็นต้น

-	 นร.	มีทักษะในการทำางานร่วมกับผู้อื่น	

คือ	 คิดเป็น	 ทำาเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	

ทำางานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน	

ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัอย่างเหน็ไดช้ดั

-	 เมื่อ	นร.ทำาผิด	ครูจะเริ่มหันมาดูว่า	

นร.คนนั้นมีพื้นฐานเป็นอย่างไร	

แล้วค่อยๆ	 บอก	 ค่อยๆ	 สอน		

ให้คิดตามหลักปรัชญา	 ตามความ

เหมาะสมแทนการว่ากล่าว

-	 ครูแกนนำาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

เลิกเหล้าเบียร์	เพ่ือทำาตัวเป็นตัวอย่าง

แก่เพื่อนครูและ	 นร.	 ทำาให้หนี้สิน	

ลดลง	มีเงินออม

32. โยธินบูรณะ

รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	

ในเมือง	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็น

ข้าราชการ	นักธุรกิจ	และประชาชน

บริเวณใกล้เคียงที่มีศักยภาพในการ

สนับสนุน	นร.	และมีความคาดหวัง

กับ	 รร.สูง เป็น	 รร.ท่ีจัดการเรียน	

การสอนแบ่งเป็น	 ๔	 โครงการ	 คือ	

หลักสูตรมาตรฐานสากล	 โครงการ

ภาคภาษาอังกฤษ	โครงการนานาชาติ	

โครงการห้องเรียนพิเศษ

เป้าหมายการปลูกฝังหลักปรัชญา

ลงสู่	 นร.	 คือ	 คิดดี	 มีเหตุผล		

สร้างตนให้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

-	 ขับเคล่ือนแบบ	 Bottom	 up	 ให้ครูปริศนา	 ตันติเจริญ	 เป็น	

ผูร้บัผดิชอบคิดโดยอิสระ	โดยผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนนุดา้นตา่งๆ	

ทัง้งบประมาณ	การจดักจิกรรม	การศกึษาดงูาน	ตลอดจนกำาหนด

เป็นนโยบาย

-	 เริ่มจากการทำาวิจัยพบว่า	 นร.มีความพร้อมค่อนข้างมาก	 โดย

เฉพาะดา้นวตัถ	ุจงึทดลองนำาหลกัปรชัญามาเปน็แนวทางพฒันา

พฤติกรรมผู้เรียนให้มีวินัย	๔	ด้าน	คือ	ด้านการบริโภค	ด้านการ

เรียนและการใช้เวลาว่าง	 ด้านพฤติกรรม	 ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยทดลองทำากับกลุ่มเล็กๆ	

ก่อน	 เร่ิมจากการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวินัย	 นร.ด้วย	

หลักปรัชญา	พร้อมๆ	กับสร้างการรับรู้ผ่านการทำางานของ	นร.	

เช่น	ครูให้โจทย์	นร.ไปสำารวจว่าใครใช้หลักปรัชญาในการดำาเนิน

ชีวิตบ้าง	อย่างไร	

-	 ครูให้	 นร.เรียนรู้และนำาหลักปรัชญามาใช้ในการดำาเนินกิจกรรม	

และขยายผลสูเ่พือ่น	นร.ทัง้ภายในและนอกรร.ผา่นชมุนมุ	MOYO	

(เยาวชนพอเพียง)	ซ่ึงได้รับการตอบรับจาก	นร.เป็นอย่างดี	

-	 เมือ่เริม่เหน็ความสำาเรจ็ที	่นร.แลว้	จงึขยายผลสูเ่พือ่นคร	ูดว้ยการ

หาแนวร่วมประเภท	 “หัวไว	 ใจสู้”	 ในกลุ่มสาระต่างๆ	 ที่สนใจ		

“พาคิด	 พาทำา”	 แบบกัลยาณมิตร	 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้		

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้	

-	 ครูปริศนาและคณะผู้รับผิดชอบ	 ได้นำาหลักปรัชญามา

ประยุกต์เป็นกระบวนการทำางาน	๔	ขั้นตอน	คือ	“รู้” 

“คิด” “เลือก” “ทำ�”	 โดยในแต่ละขั้นตอนจะอธิบาย

ได้ด้วยหลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไข	ซึ่งปัจจุบันครูของ	รร.	

ได้นำามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้	 ทั้งในการเรียน	

การสอนปกติ	การทำาโครงงาน	และในกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน	ดังนี้	

-	 “รู้”	 จะทำาอะไรต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นก่อน	 รู้ให้รอบ	

รู้ให้กว้าง	 รู้ให้ลึก	 รู้ศักยภาพตัวเองและเพื่อน	 รู้ว่าทำา

แลว้พอดกีบัตวัหรอืไม	่ถา้ไมพ่อดีจะทำาอยา่งไรให้พอดี	

-	 “คิด”	 แบบใช้สติปัญญา	 นำาหลัก	 SWOT	 มาช่วย

วเิคราะหป์ระเมนิความเปน็ไปไดต้า่งๆ	ครคูอยแนะนำา	

ตัง้คำาถาม	เปดิมมุมองใหน้ร.หาทางเลอืกตา่งๆ	และคดิ

ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ

-	 “เลอืก”	ครใูห	้นร.คดิเชือ่มโยงเปน็แผนผังวา่	ถา้เราทำา

สิง่นีแ้ลว้จะเกดิผลอะไรในอนาคตบา้ง	ผลทีเ่กดิขึน้เปน็

ผลดีหรือผลเสียอย่างไร	ถ้าเป็นผลเสียเราจะป้องกันได้ไหม	

อยา่งไร	แลว้ให	้นร.อภปิรายวา่จะทำาหรอืไมเ่พราะอะไร	

และจะเลือกวิธีไหน	 ซึ่งควรเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับ

ความสามารถของตนหรือของกลุ่ม	มีปัจจัยสนับสนุนจาก

ภายนอก	มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด

-	 นร.มีกระบวนการคิด	 นำามาพิจารณา

เรื่องต่างๆ	 โดยอัตโนมัติ	 เช่น	 การ	

คบเพื่อน	 การเลือกคณะที่จะเรียน		

การใช้จ่ายเงิน	การแข่งขันทางวิชาการ		

การแบ่งเวลาเรียนและทำากิจกรรม

-	 นร.รู้จักตัวเอง	 ยอมรับข้อบกพร่อง	

ของตน	 นำาสู่การพัฒนาตัวเองจน

ประสบความสำาเร็จ	เช่น	สามารถเตรียม

ตัวสอบเข้าแพทย์ได้โดยไม่เครียด

เหมือนเมื่อก่อน

-	 นร.ใจเย็นลง	 รับฟังความคิดเห็น	

ซึง่กนัและกนั	พดูคยุกนัดว้ยเหตุผล	ลด

การแข่งขันกัน	 ทำางานร่วมกันได้ดีขึ้น		

มีความสุขร่วมกันเมื่องานสำาเร็จ

-	 นร.ทำางานเป็นระบบ	 มีความละเอียด

รอบคอบขึ้น	ไม่ฟุ่มเฟือย

-	 ครูนำามาใช้จัดระบบการทำางาน	

ทำาให้สามารถทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 จึงมีความสุขกับ	

การทำางาน

-	 ลดการใช้เวลาไปเดนิจบัจา่ยซือ้ของ

จึงมีเวลาทำาประโยชน์มากขึ้น	และ

มีเงินออมเพิ่มขึ้น

-	 ครูลองนำากระบวนการ	 “รู้ 	 คิด		

เลือก	ทำา”	มาใช้กบัตวัเองกอ่น	เช่น		

ในด้านสุขภาพ	จึงเข้าใจว่าใช้ได้กับ

ทุกเรื่องได้ไม่ยาก	 โดยเฉพาะเรื่อง

ความสมเหตุสมผล	ท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน

ของความถูกต้องทางศีลธรรมและ

วิชาการ	 จึงปรับจากการบอกสอน

หลักปรัชญาตามนิยามมาเป็นให้	

นร.ลองนำากระบวนการ	 “รู้	 คิด	

เลือก	ทำา”	มาใช้
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รร.	 ในโครงการตามพระราชดำาริ	

ประเภทศึกษาสงเคราะห์	 สำาหรับ	

นร.ด้อยโอกาส	 ท่ีก่อตั้งและได้รับ

การสนับสนุนจากวัดพระบาทน้ำาพุ	

เพื่อให้	 นร.สามารถดำารงตนอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข

พฒันา	นร.ใหเ้ปน็ผูม้คีณุธรรมนำา

ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

เ พ่ือสามารถพึ่งพาตนเองได้	

พ ร้ อมที่ จ ะ รั บมื อ กั บ ค ว าม

เปล่ียนแปลงต่างๆ	 ทั้ งจาก

ภายนอกและภายใน	และสามารถ

ดำารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี

ความสุข	 โดยใช้หลัก	 “ความ

เมตตา”	ในการดำาเนินงาน

-	 ผอ.ดำารงค์สิทธิ์	เบ้าศิลป์	เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาสู่บุคลากร

ใน	รร.	ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาและบทบาทหน้าที่

ของบุคลากรแต่ละคน	มีการชวนคุยชวนคิดวิเคราะห์	 เพื่อให้ครู

เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น

-	 สนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้เพิ่มเติม	 ด้วยการให้ผลัดเปลี่ยน

กันออกไปเรียนรู้กับภายนอก	 เม่ือกลับมาต้องนำามาถ่ายทอด	

ให้บุคลากรใน	รร.ฟัง	และนำามาทดลองใช้ในชีวิตและงาน

-	 เน้นให้	 นร.นำาความรู้ภาคทฤษฎีจากในห้องเรียนไป

ลงมือปฏิบัติจริง	 เพ่ือฝึกทักษะ	 ๓	 ว.	 คือ	 วิชาการ	

วิชาชีพ	และวิชาชีวิต	

-	 ครูให้	นร.	ฝึกทักษะ	๓	ว.	ไปพร้อมๆ	กับการนำาหลัก

ปรชัญามาใช	้ในการดำาเนนิกจิกรรม	และบรหิารจดัการ

แหล่งเรียนรู้ที่	รร.จัดไว้เป็นหมู่บ้าน	๕	แห่งคือ	หมู่บ้าน

การปลูกพืชไร้ดิน	 หมู่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่	 หมู่บ้าน

เกษตรปศุสัตว์แบบผสมผสาน	หมู่บ้านเกษตรตามแนว

พระราชดำาริ	หมู่บ้านข้าววิถีไทย	โดยทุกคนจะมีหน้าที่

ต้องรับผิดชอบ	รุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้องในการทำากิจกรรมร่วมกัน	

และครูมีบทบาทเป็นผู้สังเกตให้คำาแนะนำาปรึกษา		

ถอดบทเรียน	 นร.หลังทำากิจกรรมด้วยคำาถามที่

สอดคล้องกับหลักปรัชญา	 เพื่อให้	 นร.เข้าใจและเห็น

ความสำาคัญของหลักปรัชญา

-	 นร.มีวิ ถีการดำารง ชี วิตดีขึ้ น 	 เช่น		

มีความรับผิดชอบ	มีระเบียบวินัยมากข้ึน		

เห็นคุณค่าของส่ิงของ	รู้จักออม	เป็นต้น

-	 นร.	มีทักษะในการทำางานร่วมกับผู้อื่น	

คือ	 คิดเป็น	 ทำาเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	

ทำางานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน	

ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัอย่างเหน็ไดช้ดั

-	 เมื่อ	นร.ทำาผิด	ครูจะเริ่มหันมาดูว่า	

นร.คนนั้นมีพื้นฐานเป็นอย่างไร	

แล้วค่อยๆ	 บอก	 ค่อยๆ	 สอน		

ให้คิดตามหลักปรัชญา	 ตามความ

เหมาะสมแทนการว่ากล่าว

-	 ครูแกนนำาปรับเปล่ียนพฤติกรรม	

เลิกเหล้าเบียร์	เพ่ือทำาตัวเป็นตัวอย่าง

แก่เพื่อนครูและ	 นร.	 ทำาให้หนี้สิน	

ลดลง	มีเงินออม

32. โยธินบูรณะ

รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	

ในเมือง	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็น

ข้าราชการ	นักธุรกิจ	และประชาชน

บริเวณใกล้เคียงที่มีศักยภาพในการ

สนับสนุน	นร.	และมีความคาดหวัง

กับ	 รร.สูง เป็น	 รร.ท่ีจัดการเรียน	

การสอนแบ่งเป็น	 ๔	 โครงการ	 คือ	

หลักสูตรมาตรฐานสากล	 โครงการ

ภาคภาษาอังกฤษ	โครงการนานาชาติ	

โครงการห้องเรียนพิเศษ

เป้าหมายการปลูกฝังหลักปรัชญา

ลงสู่	 นร.	 คือ	 คิดดี	 มีเหตุผล		

สร้างตนให้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

-	 ขับเคล่ือนแบบ	 Bottom	 up	 ให้ครูปริศนา	 ตันติเจริญ	 เป็น	

ผูร้บัผดิชอบคิดโดยอิสระ	โดยผูบ้รหิารใหก้ารสนบัสนนุดา้นตา่งๆ	

ทัง้งบประมาณ	การจดักจิกรรม	การศกึษาดงูาน	ตลอดจนกำาหนด

เป็นนโยบาย

-	 เริ่มจากการทำาวิจัยพบว่า	 นร.มีความพร้อมค่อนข้างมาก	 โดย

เฉพาะดา้นวตัถ	ุจงึทดลองนำาหลกัปรชัญามาเปน็แนวทางพฒันา

พฤติกรรมผู้เรียนให้มีวินัย	๔	ด้าน	คือ	ด้านการบริโภค	ด้านการ

เรียนและการใช้เวลาว่าง	 ด้านพฤติกรรม	 ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยทดลองทำากับกลุ่มเล็กๆ	

ก่อน	 เร่ิมจากการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวินัย	 นร.ด้วย	

หลักปรัชญา	พร้อมๆ	กับสร้างการรับรู้ผ่านการทำางานของ	นร.	

เช่น	ครูให้โจทย์	นร.ไปสำารวจว่าใครใช้หลักปรัชญาในการดำาเนิน

ชีวิตบ้าง	อย่างไร	

-	 ครูให้	 นร.เรียนรู้และนำาหลักปรัชญามาใช้ในการดำาเนินกิจกรรม	

และขยายผลสูเ่พือ่น	นร.ทัง้ภายในและนอกรร.ผ่านชุมนุม	MOYO	

(เยาวชนพอเพียง)	ซ่ึงได้รับการตอบรับจาก	นร.เป็นอย่างดี	

-	 เมือ่เริม่เหน็ความสำาเรจ็ที	่นร.แลว้	จงึขยายผลสูเ่พือ่นคร	ูดว้ยการ

หาแนวร่วมประเภท	 “หัวไว	 ใจสู้”	 ในกลุ่มสาระต่างๆ	 ที่สนใจ		

“พาคิด	 พาทำา”	 แบบกัลยาณมิตร	 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		

เชิญวิทยากรมาให้ความรู้	

-	 ครูปริศนาและคณะผู้รับผิดชอบ	 ได้นำาหลักปรัชญามา

ประยุกต์เป็นกระบวนการทำางาน	๔	ขั้นตอน	คือ	“รู้” 

“คิด” “เลือก” “ทำ�”	 โดยในแต่ละขั้นตอนจะอธิบาย

ได้ด้วยหลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไข	ซึ่งปัจจุบันครูของ	รร.	

ได้นำามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้	 ทั้งในการเรียน	

การสอนปกติ	การทำาโครงงาน	และในกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน	ดังนี้	

-	 “รู้”	 จะทำาอะไรต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นก่อน	 รู้ให้รอบ	

รู้ให้กว้าง	 รู้ให้ลึก	 รู้ศักยภาพตัวเองและเพื่อน	 รู้ว่าทำา

แลว้พอดกีบัตวัหรอืไม	่ถา้ไมพ่อดีจะทำาอยา่งไรให้พอดี	

-	 “คิด”	 แบบใช้สติปัญญา	 นำาหลัก	 SWOT	 มาช่วย

วเิคราะหป์ระเมนิความเปน็ไปไดต้า่งๆ	ครคูอยแนะนำา	

ตัง้คำาถาม	เปดิมมุมองใหน้ร.หาทางเลอืกตา่งๆ	และคดิ

ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ

-	 “เลอืก”	ครใูห	้นร.คดิเชือ่มโยงเปน็แผนผงัวา่	ถา้เราทำา

สิง่นีแ้ลว้จะเกดิผลอะไรในอนาคตบา้ง	ผลทีเ่กดิขึน้เปน็

ผลดีหรือผลเสียอย่างไร	ถ้าเป็นผลเสียเราจะป้องกันได้ไหม	

อย่างไร	แลว้ให	้นร.อภปิรายวา่จะทำาหรอืไมเ่พราะอะไร	

และจะเลือกวิธีไหน	 ซึ่งควรเลือกเร่ืองที่เหมาะสมกับ

ความสามารถของตนหรือของกลุ่ม	มีปัจจัยสนับสนุนจาก

ภายนอก	มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด

-	 นร.มีกระบวนการคิด	 นำามาพิจารณา

เรื่องต่างๆ	 โดยอัตโนมัติ	 เช่น	 การ	

คบเพื่อน	 การเลือกคณะที่จะเรียน		

การใช้จ่ายเงิน	การแข่งขันทางวิชาการ		

การแบ่งเวลาเรียนและทำากิจกรรม

-	 นร.รู้จักตัวเอง	 ยอมรับข้อบกพร่อง	

ของตน	 นำาสู่การพัฒนาตัวเองจน

ประสบความสำาเร็จ	เช่น	สามารถเตรียม

ตัวสอบเข้าแพทย์ได้โดยไม่เครียด

เหมือนเมื่อก่อน

-	 นร.ใจเย็นลง	 รับฟังความคิดเห็น	

ซึง่กนัและกนั	พดูคยุกนัดว้ยเหตุผล	ลด

การแข่งขันกัน	 ทำางานร่วมกันได้ดีขึ้น		

มีความสุขร่วมกันเมื่องานสำาเร็จ

-	 นร.ทำางานเป็นระบบ	 มีความละเอียด

รอบคอบขึ้น	ไม่ฟุ่มเฟือย

-	 ครูนำามาใช้จัดระบบการทำางาน	

ทำาให้สามารถทำางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 จึงมีความสุขกับ	

การทำางาน

-	 ลดการใชเ้วลาไปเดินจบัจา่ยซือ้ของ

จึงมีเวลาทำาประโยชน์มากขึ้น	และ

มีเงินออมเพิ่มขึ้น

-	 ครูลองนำากระบวนการ	 “รู้ 	 คิด		

เลอืก	ทำา”	มาใชก้บัตวัเองกอ่น	เชน่		

ในด้านสุขภาพ	จึงเข้าใจว่าใช้ได้กับ

ทุกเรื่องได้ไม่ยาก	 โดยเฉพาะเรื่อง

ความสมเหตุสมผล	ท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน

ของความถูกต้องทางศีลธรรมและ

วิชาการ	 จึงปรับจากการบอกสอน

หลักปรัชญาตามนิยามมาเป็นให้	

นร.ลองนำากระบวนการ	 “รู้	 คิด	

เลือก	ทำา”	มาใช้
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-	 ครูปริศนา	นำาเสนอผู้บริหาร	จัดทำาแผนปฏิบัติการ	และกำาหนด

เป็นนโยบายให้ครูท้ัง	 รร.นำาสู่การจัดการเรียนรู้	 โดยเริ่มจาก

ทำาความเข้าใจกบัครทูัง้	รร.วา่จะขบัเคลือ่นอะไร	อยา่งไร	จากนัน้	

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ	 เพื่อร่วมกันกำาหนดเนื้อหา

สาระ	กระบวนการสอดแทรก	วิธีการวัดและประเมินผล	จากนั้น	

ประสานช้ีแจงแนวทางในการดำาเนินงานกับหัวหน้าระดับชั้น		

ทำาแบบค่อยเป็นค่อยไป	ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	

นำาปัญหามาวิเคราะห์แก้ไข	 เพื่อนำาสู่การพัฒนา	 หากพบว่าดี	

แลว้ก็จะขยายผล	ตอ่ยอดใหด้ขีึน้อกี	เพ่ือใหค้รสูามารถทำางานได้

อย่างเต็มที่

-	 “ทำ�”	ในการลงมือทำากิจกรรมต่างๆ	ให้	นร.นำาเทคนิค	

PDCA	มาใช	้โดยครคูอยสงัเกตการทำางานอยา่งใกลชิ้ด	

ต้ังคำาถามกระตุ้นให้	 นร.คิด	 คอยให้คำาแนะนำาหรือ	

เป็นที่ปรึกษาให้กับ	นร.

-	 ครูจะมีโจทย์ให้	 นร.คิด	 ทั้งก่อน	 ระหว่างทำาและ	

หลงัทำางาน	เพือ่ให	้นร.ไดส้งัเกต	ทบทวน	ปรบัปรงุ	และ

พฒันาการทำางานของตน	โดยเฉพาะจะตอ้งมกีารถอด

บทเรียนหลังทำากิจกรรมเพ่ือสะท้อนการเรียนรู้	เป็นช้ินงาน

ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 สมุดบันทึกการทำางานกลุ่ม		

เรือ่งเลา่	สมดุเลม่เลก็	รปูวาดเลา่เร่ือง	หรอืผงัมโนทศัน์

เพื่อให้	 นร.เข้าใจกระบวนการคิด	 และตัดสินใจที่	

ชัดเจนขึ้น	และได้ฝึกการสื่อสารควบคู่ไปด้วย

33.ล�ซ�ลจนัทบรุ ี(ม�รด�พทิกัษ)์

รร. เอกชน	 อยู่ใกล้ เมือง	 เป็น

รร.คาทอลิกของมูลนิธิลาซาล	 ที่มี

เจตนารมณ์ ให้ โอกาสเด็กและ

เยาวชนทีย่ากไรไ้ดรั้บการศกึษาตาม

อัตภาพ	 นร.ส่วนใหญ่มาจากต่าง

อำาเภอท่ีห่างออกไป	 และบางส่วน

เปน็ลกูหลานคนในชมุชนรอบๆ	รร.	

ผูป้กครองมาจากหลากหลายอาชพี	

หลากหลายฐานะ

ภราดาประภาส	ศรีเจริญ	ขับเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศรัทธา	

ในหลกัปรชัญา	ศรทัธาในศาสนา

คริสต์	ศรัทธาในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

และทำาตนเป็นแบบอย่าง	 โดยมี

ห ลักก า ร ว่ า 	 “ ล าซ าล จัน ท์ 	

ร่วมใจกัน	 สร้างความตระหนัก	

อนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มและธรรมชาต	ิ

สามารถวางแผนเศรษฐ กิจ		

อุทิศตนช่วยเหลือสังคม	 ช่ืนชม

วัฒนธรรมไทย	 เลื่อมใสในทุก

ศาสนา”	ซ่ึงแสดงถึงวิถีพอเพียงของ	

รร.วา่ต้องเกดิจากความตระหนกั

-	 ผูบ้รหิารไมใ่ชว้ธิสีัง่การ	แตจ่ะทำาตนเปน็แบบอย่าง	ใชห้ลกับรหิาร

งานแบบมีส่วนร่วม	 วางแผนร่วมกัน	 เรียนรู้ร่วมกันกับครู	 แก้ไข

ปญัหาและปรบัปรุงโดยปรกึษาหารอืกนั	ทบทวนและประเมนิผล

ร่วมกัน	และเร่ิมนโยบายใหม่ๆ	ด้วยประเด็นท่ีครูสนใจและอยากทำา

-	 ครแูกนนำาจะเปน็ทีป่รกึษาใหก้บัครูทกุคน	คอยชีแ้นะเรือ่งการทำา

แผนการจดัการเรยีนรูบ้รูณาการเศรษฐกจิพอเพยีง	ชว่ยคดิหาวธิี

การแก้ปัญหา	 เพื่อให้ครูทำางานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	 ทั้งดูแล

รับผิดชอบกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ตามความถนัดของครู	

แต่ละคน	เพื่อให้ได้	“ใจ”	ครู

-	 ให้	นร.เรียนรู้หลักปรัชญาด้วยการนำามาใช้ทำากิจกรรม

ในฐานการเรียนรู้ตามความสนใจท่ี	รร.จัดไว้กว่า	๒๐	ฐาน	

โดยมีครูคอยเป็นท่ีปรึกษา	 เช่น	 กิจกรรมเผาถ่านและ

ทำาน้ำาส้มควันไม้	 ที่ต้องใช้เวลาทำากิจกรรมนาน	 ครูจึง

ถือโอกาสทำาเป็นกิจกรรมค่าย	 เพื่อแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมเสี่ยงของ	นร.	และใช้กระบวนการตั้งคำาถาม

ชวนคุย	 เพื่อให้เด็กได้คิดวิเคราะห์พฤติกรรมของตน

และเพื่อน	 ว่าแต่ละการกระทำาเกิดผลกระทบอะไร		

กับใคร	อย่างไร

-	 ให	้นร.เรยีนรูห้ลกัปรชัญาผา่นกระบวนการทำาโครงงาน	

บูรณาการหลักปรัชญา

-	 นร.มคีวามสขุในการเรยีนรูม้ากขึน้	จาก

การไดเ้ลอืกทำากจิกรรมตามความสนใจ	

-	 นร.เกเรนอ้ยลง	เลกิหนเีรยีน	สง่งานคร	ู

ไม่เถียงผู้ปกครอง	และภูมิใจในตัวเอง

-	 นร.มีเป้าหมายในการทำางาน	 ไม่ใช่

เพียงแค่ทำาให้เสร็จ	มีการวางแผนงาน	

และสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น

-	 นร.แกนนำาเม่ือจบออกมาแล้ว	ได้กลับมา

ทำากิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ	

ในหลักปรัชญาให้น้องๆ	และขยายผล

ในมหาวิทยาลัย

ครูส่วนใหญ่มีความสุข	 เพราะเมื่อนำา

หลักปรัชญาไปใช้กับการจัดการเรียน

การสอนแล้ว	งานดีขึ้น	นร.น่ารักขึ้น	

34.ศรีวิชัยวิทย�

รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในชุมชน

เมอืง	ผูป้กครองมอีาชีพหลกั	คอื	ทำา

ไร	่ทำาสวน	และรบัจา้งทัว่ไป	มฐีานะ

ปานกลางถึงยากจน

ผอ.ทิพวรรณ	ย้ิมสวัสด์ิ	ขับเคล่ือน

หลกัปรชัญาดว้ยการตอ่ยอดจาก

การขับเคลื่อน	รร.	วิถีพุทธ	จึงทำา

ทั้ง	 ๒	 เรื่องคู่ขนานกันไป	 เพื่อ

ปอ้งกนัและแกไ้ขพฤติกรรมเสีย่ง

ของ	นร.	ให้เป็นคนดี	มีคุณธรรม	

มีทักษะในการประกอบอาชีพ	

และสามารถดำารงตนอยูใ่นสงัคม

ได้เป็นอย่างดี

-	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 โดยเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้	

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญากับครูทั้ง	รร.	

-	 คณะกรรมการวชิาการของ	รร.วเิคราะหห์ลกัสตูรวา่สอดคลอ้งกบั

หลักปรัชญาอย่างไร	 แล้วทำาคู่มือสรุปแจกครูเพื่อเป็นแนวทาง	

ในการทำางาน

-	 ฝ่ายวิชาการกำาหนดให้ครูทุกคนทำาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณา

การหลักปรัชญา	 อย่างน้อย	 ๑	 แผน	 โดยผอ.ทิพวรรณจะเป็น	

ผู้ตรวจ	 ให้คำาแนะนำา	 ให้ครูนำาไปใช้	 และมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

กันภายในกลุ่มสาระ

-	 ครใูช้ชดุคำาถามกระตุน้ให	้นร.คดิวเิคราะห	์หรอืนำาหลกั

ปรัชญามาใช้กับเรื่องใกล้ตัว	 จัดให้มีประสบการณ์ตรง

แล้วมาร่วมกันวิเคราะห์	 เช่น	 ครูคณิตศาสตร์ให้	 นร.	

นำาความรู้ทางสถิติมาปรับใช้แก้ปัญหาหรือเรียนรู้

สถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน	จากการท่ี	นร.	ทำาโครงงาน

เรียนรู้สถิติกับการสำารวจ	 รร.นำาสู่การแก้ไขปัญหา	

มูลนกพิราบและสุนัขมากินเศษอาหารเหลือในโรงอาหาร	

-	 ฝึกใช้หลักปรัชญาดำาเนินกิจกรรมในฐานการเรียนรู้

ต่างๆ	เช่น

-	 นร.ส่วนใหญ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม	

ในทางที่ดีขึ้น	 ไม่สร้างความเดือดร้อน

ให้ตนเองและผู้อื่น	มีความรับผิดชอบ

ในการทำางานมากขึ้น	

-	 นร.มีทักษะในการแก้ปัญหา	 รู้จักใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 มีจิตอาสา	

และภูมิใจที่ได้ทำาประโยชน์ให้ผู้อื่น

-	 ครท่ีูเคยตอ่ตา้นกลับเห็นประโยชน์

และนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้	

-	 ครูนำาคำาถามกระตุ้นคิดตามหลัก

ปรชัญา	และการถอดบทเรยีนมาใช้

ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น
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-	 ครูปริศนา	นำาเสนอผู้บริหาร	จัดทำาแผนปฏิบัติการ	และกำาหนด

เป็นนโยบายให้ครูทั้ง	 รร.นำาสู่การจัดการเรียนรู้	 โดยเริ่มจาก

ทำาความเข้าใจกบัครทูัง้	รร.วา่จะขบัเคลือ่นอะไร	อยา่งไร	จากนัน้	

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ	 เพื่อร่วมกันกำาหนดเนื้อหา

สาระ	กระบวนการสอดแทรก	วิธีการวัดและประเมินผล	จากนั้น	

ประสานชี้แจงแนวทางในการดำาเนินงานกับหัวหน้าระดับชั้น		

ทำาแบบค่อยเป็นค่อยไป	ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	

นำาปัญหามาวิเคราะห์แก้ไข	 เพื่อนำาสู่การพัฒนา	 หากพบว่าดี	

แลว้ก็จะขยายผล	ตอ่ยอดใหด้ขีึน้อกี	เพ่ือใหค้รสูามารถทำางานได้

อย่างเต็มที่

-	 “ทำ�”	ในการลงมือทำากิจกรรมต่างๆ	ให้	นร.นำาเทคนิค	

PDCA	มาใช	้โดยครคูอยสงัเกตการทำางานอยา่งใกลชิ้ด	

ตั้งคำาถามกระตุ้นให้	 นร.คิด	 คอยให้คำาแนะนำาหรือ	

เป็นที่ปรึกษาให้กับ	นร.

-	 ครูจะมีโจทย์ให้	 นร.คิด	 ทั้งก่อน	 ระหว่างทำาและ	

หลงัทำางาน	เพือ่ให	้นร.ไดส้งัเกต	ทบทวน	ปรบัปรงุ	และ

พฒันาการทำางานของตน	โดยเฉพาะจะตอ้งมกีารถอด

บทเรียนหลังทำากิจกรรมเพ่ือสะท้อนการเรียนรู้	เป็นช้ินงาน

ในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 สมุดบันทึกการทำางานกลุ่ม		

เรือ่งเลา่	สมดุเลม่เลก็	รปูวาดเลา่เร่ือง	หรอืผงัมโนทศัน์

เพ่ือให้	 นร.เข้าใจกระบวนการคิด	 และตัดสินใจท่ี	

ชัดเจนขึ้น	และได้ฝึกการสื่อสารควบคู่ไปด้วย

33.ล�ซ�ลจนัทบรุ ี(ม�รด�พทิกัษ)์

รร. เอกชน	 อยู่ ใก ล้ เมือง	 เ ป็น

รร.คาทอลิกของมูลนิธิลาซาล	 ที่มี

เจตนารมณ์ใ ห้ โอกาสเด็กและ

เยาวชนทีย่ากไรไ้ดรั้บการศกึษาตาม

อัตภาพ	 นร.ส่วนใหญ่มาจากต่าง

อำาเภอท่ีห่างออกไป	 และบางส่วน

เปน็ลกูหลานคนในชมุชนรอบๆ	รร.	

ผูป้กครองมาจากหลากหลายอาชพี	

หลากหลายฐานะ

ภราดาประภาส	ศรีเจริญ	ขับเคล่ือน

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศรัทธา	

ในหลกัปรชัญา	ศรทัธาในศาสนา

คริสต์	ศรัทธาในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

และทำาตนเป็นแบบอย่าง	 โดยมี

ห ลักก า ร ว่ า 	 “ ล าซ าล จัน ท์ 	

ร่วมใจกัน	 สร้างความตระหนัก	

อนรุกัษ์สิง่แวดลอ้มและธรรมชาต	ิ

สามารถวางแผนเศรษฐ กิจ		

อุทิศตนช่วยเหลือสังคม	 ช่ืนชม

วัฒนธรรมไทย	 เลื่อมใสในทุก

ศาสนา”	ซ่ึงแสดงถึงวิถีพอเพียงของ	

รร.วา่ต้องเกดิจากความตระหนกั

-	 ผูบ้รหิารไมใ่ชว้ธิสีัง่การ	แตจ่ะทำาตนเปน็แบบอย่าง	ใชห้ลกับรหิาร

งานแบบมีส่วนร่วม	 วางแผนร่วมกัน	 เรียนรู้ร่วมกันกับครู	 แก้ไข

ปญัหาและปรบัปรุงโดยปรกึษาหารอืกนั	ทบทวนและประเมนิผล

ร่วมกัน	และเร่ิมนโยบายใหม่ๆ	ด้วยประเด็นท่ีครูสนใจและอยากทำา

-	 ครแูกนนำาจะเปน็ทีป่รกึษาใหก้บัครูทกุคน	คอยชีแ้นะเรือ่งการทำา

แผนการจดัการเรยีนรูบ้รูณาการเศรษฐกจิพอเพยีง	ชว่ยคดิหาวธิี

การแก้ปัญหา	 เพื่อให้ครูทำางานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	 ทั้งดูแล

รับผิดชอบกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ตามความถนัดของครู	

แต่ละคน	เพื่อให้ได้	“ใจ”	ครู

-	 ให้	นร.เรียนรู้หลักปรัชญาด้วยการนำามาใช้ทำากิจกรรม

ในฐานการเรียนรู้ตามความสนใจท่ี	รร.จัดไว้กว่า	๒๐	ฐาน	

โดยมีครูคอยเป็นท่ีปรึกษา	 เช่น	 กิจกรรมเผาถ่านและ

ทำาน้ำาส้มควันไม้	 ที่ต้องใช้เวลาทำากิจกรรมนาน	 ครูจึง

ถือโอกาสทำาเป็นกิจกรรมค่าย	 เพื่อแก้ไขปัญหา

พฤติกรรมเสี่ยงของ	นร.	และใช้กระบวนการตั้งคำาถาม

ชวนคุย	 เพื่อให้เด็กได้คิดวิเคราะห์พฤติกรรมของตน

และเพื่อน	 ว่าแต่ละการกระทำาเกิดผลกระทบอะไร		

กับใคร	อย่างไร

-	 ให	้นร.เรยีนรูห้ลกัปรชัญาผา่นกระบวนการทำาโครงงาน	

บูรณาการหลักปรัชญา

-	 นร.มคีวามสขุในการเรยีนรูม้ากขึน้	จาก

การไดเ้ลอืกทำากจิกรรมตามความสนใจ	

-	 นร.เกเรนอ้ยลง	เลกิหนเีรยีน	สง่งานคร	ู

ไม่เถียงผู้ปกครอง	และภูมิใจในตัวเอง

-	 นร.มีเป้าหมายในการทำางาน	 ไม่ใช่

เพียงแค่ทำาให้เสร็จ	มีการวางแผนงาน	

และสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น

-	 นร.แกนนำาเม่ือจบออกมาแล้ว	ได้กลับมา

ทำากิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ	

ในหลักปรัชญาให้น้องๆ	และขยายผล

ในมหาวิทยาลัย

ครูส่วนใหญ่มีความสุข	 เพราะเมื่อนำา

หลักปรัชญาไปใช้กับการจัดการเรียน

การสอนแล้ว	งานดีขึ้น	นร.น่ารักขึ้น	

34.ศรีวิชัยวิทย�

รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในชุมชน

เมอืง	ผูป้กครองมอีาชพีหลกั	คอื	ทำา

ไร	่ทำาสวน	และรบัจา้งทัว่ไป	มฐีานะ

ปานกลางถึงยากจน

ผอ.ทิพวรรณ	ย้ิมสวัสด์ิ	ขับเคล่ือน

หลกัปรชัญาดว้ยการตอ่ยอดจาก

การขับเคลื่อน	รร.	วิถีพุทธ	จึงทำา

ท้ัง	 ๒	 เรื่องคู่ขนานกันไป	 เพื่อ

ปอ้งกนัและแกไ้ขพฤติกรรมเสีย่ง

ของ	นร.	ให้เป็นคนดี	มีคุณธรรม	

มีทักษะในการประกอบอาชีพ	

และสามารถดำารงตนอยูใ่นสงัคม

ได้เป็นอย่างดี

-	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 โดยเชิญผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้	

ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญากับครูทั้ง	รร.	

-	 คณะกรรมการวชิาการของ	รร.วเิคราะหห์ลกัสตูรวา่สอดคลอ้งกบั

หลักปรัชญาอย่างไร	 แล้วทำาคู่มือสรุปแจกครูเพื่อเป็นแนวทาง	

ในการทำางาน

-	 ฝ่ายวิชาการกำาหนดให้ครูทุกคนทำาแผนการจัดการเรียนรู้บูรณา

การหลักปรัชญา	 อย่างน้อย	 ๑	 แผน	 โดยผอ.ทิพวรรณจะเป็น	

ผู้ตรวจ	 ให้คำาแนะนำา	 ให้ครูนำาไปใช้	 และมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

กันภายในกลุ่มสาระ

-	 ครใูช้ชดุคำาถามกระตุน้ให	้นร.คดิวเิคราะห	์หรอืนำาหลกั

ปรัชญามาใช้กับเรื่องใกล้ตัว	 จัดให้มีประสบการณ์ตรง

แล้วมาร่วมกันวิเคราะห์	 เช่น	 ครูคณิตศาสตร์ให้	 นร.	

นำาความรู้ทางสถิติมาปรับใช้แก้ปัญหาหรือเรียนรู้

สถานการณ์ในชีวิตประจำาวัน	จากการท่ี	นร.	ทำาโครงงาน

เรียนรู้สถิติกับการสำารวจ	 รร.นำาสู่การแก้ไขปัญหา	

มูลนกพิราบและสุนัขมากินเศษอาหารเหลือในโรงอาหาร	

-	 ฝึกใช้หลักปรัชญาดำาเนินกิจกรรมในฐานการเรียนรู้

ต่างๆ	เช่น

-	 นร.ส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

ในทางที่ดีขึ้น	 ไม่สร้างความเดือดร้อน

ให้ตนเองและผู้อื่น	มีความรับผิดชอบ

ในการทำางานมากขึ้น	

-	 นร.มีทักษะในการแก้ปัญหา	 รู้จักใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 มีจิตอาสา	

และภูมิใจที่ได้ทำาประโยชน์ให้ผู้อื่น

-	 ครทูีเ่คยตอ่ตา้นกลบัเหน็ประโยชน์

และนำามาใช้ในการจัดการเรียนรู้	

-	 ครูนำาคำาถามกระตุ้นคิดตามหลัก

ปรชัญา	และการถอดบทเรยีนมาใช้

ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น
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-	 ประเมินผลด้วยการให้ครูเขียนเรื่องเล่า	 หรือเรียนรู้ร่วมกัน	

ในการประชุมประจำาเดือน	 โดยผอ.จะเป็นผู้กำาหนดวาระ	

การประชุม	

•	 คลินิกภาษาไทยที่	 “หมออาสา”	 และ	 “คนป่วยที่มี

ปัญหาด้านภาษา”	 ต้องรู้จักตัวเอง	 ฝึกฝนตนให้มี

ความพร้อม	 สามารถวิเคราะห์แยกแยะปัญหา		

แก้ปัญหา	และร่วมกันบริหารจัดการ

•	 บริษัทจำาลองงานสร้างสรรค์ศิลปะ	 ซึ่ง	 นร.ได้ฝึก	

นำาวัสดุเหลือใช้มาผลิตงานศิลปะ	 นร.ได้ฝึกสมาธิ	

ทำางานร่วมกับผู้อื่น	 ตลอดจนการบริหารจัดการ

บริษัทจำาลอง	เป็นต้น

35. สตรีม�รด�พิทักษ์

รร.	 เอกชนขนาดใหญ่	 ในสภาการ

ศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย		

อยู่ในเมือง	 นร.ส่วนใหญ่มาจาก

ครอบครัวชนชั้นกลางที่ มีฐานะ	

ค่อนข้างดี	 ผู้ปกครองมีหลากหลาย

อาชีพ	เช่น	รับราชการ	พ่อค้า	และ

ชาวสวน	 และพร้อมที่จะสนับสนุน	

นร.

-	 รร.	ใชห้ลกัปรชัญาควบคูไ่ปกบั

หลักธรรมคำาสอนทางศาสนา

คริสต์	เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

ของ	 นร.ให้เป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม	มีความรักและเมตตา	

ตอ่ผูอ้ืน่	และมคีวามสขุในชวีติ	

-	 น ร . ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ลั ก ษณ ะ		

“คุณหนู”	จงึนำาหลกัปรชัญามา

ใช้พัฒนานิสัยให้	 นร.สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้

-	 ซิสเตอร์อุบล	ผังรักษ์	ใช้วิธีดำารงตนเป็นแบบอย่างให้กับครู	และ

สนับสนุนครูเข้ารับการอบรม	 ดูงาน	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการ	

หลกัปรชัญา	จากกจิกรรมการเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนทำาอยูแ่ลว้เพือ่สรา้ง

อุปนิสัย	“พอเพียง”	ให้ผู้เรียน	เมื่อครูเข้าใจจึงลดการต่อต้านและ

เริ่มเห็นความสำาคัญ

-	 ซิสเตอร์ลำายงค์	 อุ้นวุ้น	 บริหารจัดการเอื้อให้บุคลากรใน	 รร.	
ขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาอยา่งชดัเจน	ทัง้นโยบายการบริหารจดัการ

ทรัพยากร	 การสนับสนุนทางวิชาการ	 ตลอดจนสนับสนุนให้ครู

และ	นร.	ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัภายนอก	และระหวา่งกนัใน	รร.

-	 มีการประชุมครูทุกวันศุกร์	 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน	 พูดคุย

แลกเปล่ียน	 ติดตามการทำางาน	 ให้คำาปรึกษา	 และให้กำาลังใจ	

ซึ่งกันและกันอย่างกัลยาณมิตร	 รวมทั้งกำาหนดให้ครูใหม่มาเล่า

วิธีทำางานให้ที่ประชุมฟัง

-	 ครแูกนนำาทีผ่า่นการอบรมจากภายนอก	จะนำาความรูค้วามเขา้ใจ

กลับมาขยายผลสู่เพื่อนครูที่	รร.

-	 การขับเคลื่อนในช่วงแรก	ซิสเตอร์อุบลให้	นร.ได้เรียนรู้

และฝึกทักษะต่างๆ	เพ่ือพัฒน�นิสัยให้เด็กทำ�ง�นเป็น	

โดยการนำาหลักปรัชญามาใช้ทำากิจกรรมต่างๆ	 เช่น		

การล้างจานให้สะอาด	 การปลูกข้าว	 และเฝ้าดูแลการ

เจรญิเตบิโตของตน้ขา้ว	เพือ่สรา้งความตระหนกัวา่กวา่

จะมาเป็นข้าว	เห็นคุณค่าของข้าว	จะได้ไม่ทานข้าวเหลือ	

ฐานเรียนรู้วัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 เช่น		

การที่นร.ได้นำาความรู้วิชาเรขาคณิตและคอมพิวเตอร์

มาออกแบบพัฒนาลวดลายเสื่อในฐานทอเสื่อจันทบูร	

ซึ่งต่อมาเป็นการทำางานร่วมกันระหว่าง	 นร.กับชุมชน

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อออกจำาหน่าย

-	 ใช้กระบวนก�รคิดแบบไตร่ตรองก่อนลงมือทำ�		

(See	 Judge	 Act)	 ซ่ึงสอดคล้องกับหลักปรัชญา	 ท่ีต้อง	

รู้ว่าจะใช้ความรู้อะไร	 นำาความรู้ต่างๆ	 มาพิจารณา

ไตร่ตรองก่อน	 และลงมือทำาด้วยความระมัดระวัง		

โดยครูมีบทบาทสำาคัญในการตั้งคำาถาม	 เพื่อให้	 นร.	

คิดลึกซึ้งขึ้นและในหลากหลายแง่มุมมากขึ้น

-	 ครใูชก้ระบวนการ	“ถอดบทเรยีน”	หลงัทำากจิกรรม	หรอื

ในการดำาเนินชีวิตในแต่ละวัน	 โดยให้	 นร.วิเคราะห์ว่า

ไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากกจิกรรม	และไดใ้ชห้ลกัปรชัญาในการ

สร้างความสำาเร็จหรือไม่อย่างไร	 โดยครูปรับคำาถาม	

ถอดบทเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

-	 นร.แกนนำามีความเป็นผู้นำา	 เป็นที่ไว้

วางใจของผู้ปกครอง	 ให้ดูแลตัดสินใจ

เรื่องต่างๆ	 ด้วยตัวเอง	 และเป็นแบบ

อย่างของน้องๆ	ใน	รร.

-	 นร.ทำากิจกรรมได้อย่างรอบคอบ	

สามารถวางแผน	ดำาเนนิการ	และใชง้บ

ประมาณได้อยา่งเหมาะสม	มคีวามรกั

สามัคคี 	 ทำ างานอย่าง เป็นระบบ		

มีระเบียบวินัย	ค่อยๆ	เกิดขึ้นใน	รร.

-	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้พิจารณาการ

ตัดสินใจของตัวเอง	 ทำาให้สามารถ

ทำางานประสบความสำาเร็จและดำาเนิน

ชีวิตอย่างมีความสุข

-	 ครูทำางานด้วยความรอบคอบข้ึน	

ผิดพลาดน้อยลง	 การทำางานและ

การใช้ชี วิตมีประสิทธิภาพมาก	

ยิ่งขึ้น	

-	 ครูมีความรักและสามัคคีกัน
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โรงเรียน/บริบท เป้าหมายของการขับเคลื่อน วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน การเปลี่ยนแปลงของนร. การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

-	 ประเมินผลด้วยการให้ครูเขียนเร่ืองเล่า	 หรือเรียนรู้ร่วมกัน	

ในการประชุมประจำาเดือน	 โดยผอ.จะเป็นผู้กำาหนดวาระ	

การประชุม	

•	 คลินิกภาษาไทยที่	 “หมออาสา”	 และ	 “คนป่วยที่มี

ปัญหาด้านภาษา”	 ต้องรู้จักตัวเอง	 ฝึกฝนตนให้มี

ความพร้อม	 สามารถวิเคราะห์แยกแยะปัญหา		

แก้ปัญหา	และร่วมกันบริหารจัดการ

•	 บริษัทจำาลองงานสร้างสรรค์ศิลปะ	 ซึ่ง	 นร.ได้ฝึก	

นำาวัสดุเหลือใช้มาผลิตงานศิลปะ	 นร.ได้ฝึกสมาธิ	

ทำางานร่วมกับผู้อื่น	 ตลอดจนการบริหารจัดการ

บริษัทจำาลอง	เป็นต้น

35. สตรีม�รด�พิทักษ์

รร.	 เอกชนขนาดใหญ่	 ในสภาการ

ศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย		

อยู่ในเมือง	 นร.ส่วนใหญ่มาจาก

ครอบครัวชนชั้นกลางที่ มีฐานะ	

ค่อนข้างดี	 ผู้ปกครองมีหลากหลาย

อาชีพ	เช่น	รับราชการ	พ่อค้า	และ

ชาวสวน	 และพร้อมที่จะสนับสนุน	

นร.

-	 รร.	ใชห้ลกัปรชัญาควบคูไ่ปกบั

หลักธรรมคำาสอนทางศาสนา

คริสต์	เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

ของ	 นร.ให้เป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม	มีความรักและเมตตา	

ตอ่ผูอ้ืน่	และมคีวามสขุในชวีติ	

-	 น ร . ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ลั ก ษณ ะ		

“คุณหนู”	จงึนำาหลกัปรชัญามา

ใช้พัฒนานิสัยให้	 นร.สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้

-	 ซิสเตอร์อุบล	ผังรักษ์	ใช้วิธีดำารงตนเป็นแบบอย่างให้กับครู	และ

สนับสนุนครูเข้ารับการอบรม	 ดูงาน	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการ	

หลกัปรชัญา	จากกจิกรรมการเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนทำาอยู่แลว้เพือ่สรา้ง

อุปนิสัย	“พอเพียง”	ให้ผู้เรียน	เมื่อครูเข้าใจจึงลดการต่อต้านและ

เริ่มเห็นความสำาคัญ

-	 ซิสเตอร์ลำายงค์	 อุ้นวุ้น	 บริหารจัดการเอื้อให้บุคลากรใน	 รร.	
ขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาอยา่งชดัเจน	ทัง้นโยบายการบริหารจัดการ

ทรัพยากร	 การสนับสนุนทางวิชาการ	 ตลอดจนสนับสนุนให้ครู

และ	นร.	ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัภายนอก	และระหวา่งกนัใน	รร.

-	 มีการประชุมครูทุกวันศุกร์	 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน	 พูดคุย

แลกเปลี่ยน	 ติดตามการทำางาน	 ให้คำาปรึกษา	 และให้กำาลังใจ	

ซึ่งกันและกันอย่างกัลยาณมิตร	 รวมทั้งกำาหนดให้ครูใหม่มาเล่า

วิธีทำางานให้ที่ประชุมฟัง

-	 ครแูกนนำาทีผ่า่นการอบรมจากภายนอก	จะนำาความรูค้วามเขา้ใจ

กลับมาขยายผลสู่เพื่อนครูที่	รร.

-	 การขับเคลื่อนในช่วงแรก	ซิสเตอร์อุบลให้	นร.ได้เรียนรู้

และฝึกทักษะต่างๆ	เพ่ือพัฒน�นิสัยให้เด็กทำ�ง�นเป็น	

โดยการนำาหลักปรัชญามาใช้ทำากิจกรรมต่างๆ	 เช่น		

การล้างจานให้สะอาด	 การปลูกข้าว	 และเฝ้าดูแลการ

เจรญิเตบิโตของตน้ขา้ว	เพือ่สรา้งความตระหนกัวา่กวา่

จะมาเป็นข้าว	เห็นคุณค่าของข้าว	จะได้ไม่ทานข้าวเหลือ	

ฐานเรียนรู้วัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เช่น		

การท่ีนร.ได้นำาความรู้วิชาเรขาคณิตและคอมพิวเตอร์

มาออกแบบพัฒนาลวดลายเสื่อในฐานทอเสื่อจันทบูร	

ซึ่งต่อมาเป็นการทำางานร่วมกันระหว่าง	 นร.กับชุมชน

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อออกจำาหน่าย

-	 ใช้กระบวนก�รคิดแบบไตร่ตรองก่อนลงมือทำ�		

(See	 Judge	 Act)	 ซ่ึงสอดคล้องกับหลักปรัชญา	 ท่ีต้อง	

รู้ว่าจะใช้ความรู้อะไร	 นำาความรู้ต่างๆ	 มาพิจารณา

ไตร่ตรองก่อน	 และลงมือทำาด้วยความระมัดระวัง		

โดยครูมีบทบาทสำาคัญในการต้ังคำาถาม	 เพื่อให้	 นร.	

คิดลึกซึ้งขึ้นและในหลากหลายแง่มุมมากขึ้น

-	 ครใูชก้ระบวนการ	“ถอดบทเรยีน”	หลงัทำากจิกรรม	หรอื

ในการดำาเนินชีวิตในแต่ละวัน	 โดยให้	 นร.วิเคราะห์ว่า

ไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากกจิกรรม	และไดใ้ชห้ลกัปรชัญาในการ

สร้างความสำาเร็จหรือไม่อย่างไร	 โดยครูปรับคำาถาม	

ถอดบทเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

-	 นร.แกนนำามีความเป็นผู้นำา	 เป็นท่ีไว้

วางใจของผู้ปกครอง	 ให้ดูแลตัดสินใจ

เรื่องต่างๆ	 ด้วยตัวเอง	 และเป็นแบบ

อย่างของน้องๆ	ใน	รร.

-	 นร.ทำากิจกรรมได้อย่างรอบคอบ	

สามารถวางแผน	ดำาเนนิการ	และใชง้บ

ประมาณได้อยา่งเหมาะสม	มคีวามรกั

สามัคคี 	 ทำ างานอย่าง เ ป็นระบบ		

มีระเบียบวินัย	ค่อยๆ	เกิดขึ้นใน	รร.

-	 นร.นำาหลักปรัชญามาใช้พิจารณาการ

ตัดสินใจของตัวเอง	 ทำาให้สามารถ

ทำางานประสบความสำาเร็จและดำาเนิน

ชีวิตอย่างมีความสุข

-	 ครูทำางานด้วยความรอบคอบขึ้น	

ผิดพลาดน้อยลง	 การทำางานและ

การใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพมาก	

ยิ่งขึ้น	

-	 ครูมีความรักและสามัคคีกัน
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36. สัตย�ไส

รร.ประจำาเอกชน	 ที่พัฒนา	 นร.ให้

เข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์	

ผ่านการซึมซับจากสภาพแวดล้อม	

ทั้งที่เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดี	

สถานท่ีสงบ	 เป็นธรรรมชาติป่าเขา	

มีสายน้ำาไหลผ่าน	 ตลอดจนวิถีชีวิต

ที่ออกแบบมาให้ใช้ทรัพยากรอย่าง

รู้คุณค่า	เรียบง่ายแต่ใช้ปัญญา	และ

พึ่งพาตนเองได้

ดร.อาจอง	 ชุมสาย	ณ	 อยุธยา		

มีความเช่ือว่า	 เม่ือ	 นร.เป็นคนดี 

แล้ว คว�มเก่งจะต�มม�	แล้วเขา

จะเปน็คนทีม่คีณุคา่ตอ่สงัคมและ

ประเทศชาติ	รร.จึงเน้นการพัฒนา	

นร.	โดยเริม่จาก	“จติใจ”	ดว้ยการ

จัดบรรยากาศ	 และส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้	 นร.ซึมซับสิ่งดีๆ	 ผ่าน	

วิถีชีวิตใน	รร.

-	 ดร.อาจอง	 ใช้หลักคุณค่าความเป็นมนุษย์	 ๕	 ประการ	 ในการ

บริหารทำาให้เป็นที่ศรัทธา	และครูกล้าปรึกษาปัญหา

	 ๑.	ความรักความเมตตา

	 ๒.	หลักความจริง	

	 ๓.	ความประพฤติชอบ	

	 ๔.	ความสงบสุข	

	 ๕.	ความไม่เบียดเบียน

-	 สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้ครูร่วมแรงร่วมใจกันทำางาน		

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน	 ช่วยกันแก้ไขปัญหา	 และดูแล	

ซึ่งกันและกัน

-	 การจัดสภาพแวดล้อม	ท่ีมีผู้บริห�รและครูเป็นแบบอย่�ง

ในก�รดำ�เนินชีวิตที่สงบ	 เรียบง่าย	 เห็นคุณค่า	

ซึ่ ง กันและกัน	 เห็นคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม	 และ

ทรพัยากรธรรมชาต	ิประกอบกบัการสวดมนต	์ทำาสมาธ	ิ

ฟังนิทานคุณธรรมที่ผู้บริหารและครูเล่าและตั้งคำาถาม

ชวนให	้นร.ไดค้ดิวเิคราะห	์และไดเ้รยีนรูห้ลกัการดำาเนนิ

ชีวิตไปด้วยในตัว

-	 รร.จะใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญานด้วย		

๒	คำาถามให้	นร.คิดก่อนลงมือทำาการใดๆ	คือ	“ดีกับ

ตนเองหรือไม่ และดีกับคนอ่ืนหรือไม่” ถ้�ดีท้ัง 2 ข้อ 

จงึทำ� ซึง่ครจูะชว่ยให	้นร.คดิไดล้ะเอยีดและชดัขึน้ดว้ย

การนำาหลกั	๓	หว่ง	๒	เงือ่นไขมาแตกเปน็คำาถามย่อยๆ	

เช่น	ที่ดีนั้นดีอย่างไร	ทำาไม	นร.จึงคิดว่าดี	มีอย่างอื่น	

ที่ดีกว่าหรือไม่	มีผลกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่อย่างไร

-	 การเป็นโรงเรียนประจำาช่วยสนับสนุนให้หลักคิดตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึมซับเข้าไปอยู่ใน

วิถีชีวิตของทุกคนได้ง่าย	 ท้ังครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้

ทัง้จากการปฏบิตัดิว้ยตนเอง	และการเหน็ตวัอยา่งทีอ่ยู่

รอบตัว	โดยผ่านฐานการเรียนรู้	เช่น	เกษตรธรรมชาติ	

พลงังานทดแทน	เปน็ตน้	ครเูปน็ผูก้ระตุน้การเรยีนรูด้ว้ย

การตัง้คำาถาม	ทำาใหน้กัเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละ

ซึมซับหลักคิดเข้าไปอยู่ในวิถีการใช้ชีวิต

-	 นร.คดิถงึผลจากการกระทำาของตวัเอง	

ใจเย็นลง	 มีสติมากขึ้น	 ไม่ทะเลาะกับ

เพื่อน	 นึกถึงผู้อื่น	 มีจิตท่ีอยากช่วย

เหลือผู้อื่นมากขึ้น

-	 นร.แกนนำาสามารถคิดเป็นระบบ		

มีความรอบคอบ	มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น	

ทำาให้มีความสุขมากขึ้น

-	 ครคูดิไดร้อบดา้น	สามารถยกระดบั

ผลงาน	และทำางานได้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

-	 ครูสามารถจัดการกับชีวิตได้ดีข้ึน	

หนี้สินลดลง	และมีความสุขในชีวิต

มากขึ้น

ภ�คใต้

37. กะทู้วิทย�

รร.มัธยมศึกษา	 ในชุมชนเมืองท่ีมี

หลากหลายวัฒนธรรม	มีนักท่องเท่ียว	

ต่ างชาติ 	 แรงงานต่างภูมิภาค	

แรงงานต่างด้าว	 ประชากรเคลื่อน

ย้ายบ่อย	 มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อ	 นร.		

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่น	

หลากวัฒนธรรม	 มารับจ้างทำางาน	

ทำาให้นร.ต้องปรับตัวสูง

รร.มีเปา้หมายพฒันา	นร.ให้เปน็

คนดี 	 มี ความ รู้ 	 มีความคิด

สร้างสรรค์	 รักความเป็นไทย	

สามารถใช้ภาษาและ	เทคโนโลยี

ในการสื่อสารได้ดี	 เพื่ออยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข

-	 ผอ.เริ่มท่ีการพูดคุยกับครู	 ให้ครูเห็นคุณค่าของหลักปรัชญา		

วางเป้าหมายร่วมกัน	 เพื่อให้ครูเข้าใจตรงกัน	 แต่ให้ครูมีอิสระ	

ในการออกแบบการเรียนรู้ของตน

-	 สร้างทีมงาน	แสวงหาความรู้	เพื่อนำามาพัฒนาเพื่อนครูใน	รร.	

-	 ครูแกนนำาจะประชุมร่วมกับครูเป็นกลุ่มเล็กๆ	 เพื่อตรวจสอบ

ความเข้าใจ	ปรึกษาหารือ	พิจารณาร่วมกันถึงรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญา

-	 ครูแต่ละคนจะมีวิธีการบูรณาการหลักปรัชญาที่ 	

แตกต่างกันไป	เช่น	ให้	นร.นำาหลักปรัชญามาวิเคราะห์

พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	 ให้นร.เรียนรู้ผ่านการลงมือทำา

กิจกรรมในฐานการเรียนรู้	 ที่ครูเป็นผู้ดูแลให้รุ่นพี่จัด	

ให้กับรุ่นน้อง	เช่น	สวนพฤกษศาสตร์รร.ฐานจรวดอีโน	

เป็นต้น	และให้นร.เรียนรู้ผ่านการทำาโครงงาน	

-	 ครู ส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการถอดบทเรียนหลัง

กิจกรรม	เพื่อเชื่อมโยงให้	นร.เห็นว่ามีหลักปรัชญาอยู่

ตรงไหน

-	 นร.	 กล้าคิด	 กล้าพูด	 กล้าทำามากข้ึน	

และนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ทำากิจกรรมมากขึ้น

-	 นร.	มีวินัย	เอาใจใส่สภาพแวดล้อมมากข้ึน	

จากเดิม	รร.มีขยะทุกท่ี	ปัจจุบันขยะลดลง

ครูปรับวิธีจัดการเรียนรู้จากบอกสอน

นิยามของหลักปรัชญา	เป็นการชวนให้	

นร.	คิด	ตั้งคำาถามเพื่อให้	นร.นำาหลัก

ปรัชญามาใช้ในการทำากิจกรรม	 และ

ครูเรียนรู้ไปพร้อมๆ	กับ	นร.
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36. สัตย�ไส

รร.ประจำาเอกชน	 ที่พัฒนา	 นร.ให้

เข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์	

ผ่านการซึมซับจากสภาพแวดล้อม	

ทั้งที่เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดี	

สถานที่สงบ	 เป็นธรรรมชาติป่าเขา	

มีสายน้ำาไหลผ่าน	 ตลอดจนวิถีชีวิต

ที่ออกแบบมาให้ใช้ทรัพยากรอย่าง

รู้คุณค่า	เรียบง่ายแต่ใช้ปัญญา	และ

พึ่งพาตนเองได้

ดร.อาจอง	 ชุมสาย	ณ	 อยุธยา		

มีความเช่ือว่า	 เม่ือ	 นร.เป็นคนดี 

แล้ว คว�มเก่งจะต�มม�	แล้วเขา

จะเปน็คนทีม่คีณุคา่ตอ่สงัคมและ

ประเทศชาติ	รร.จึงเน้นการพัฒนา	

นร.	โดยเริม่จาก	“จติใจ”	ดว้ยการ

จัดบรรยากาศ	 และส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้	 นร.ซึมซับสิ่งดีๆ	 ผ่าน	

วิถีชีวิตใน	รร.

-	 ดร.อาจอง	 ใช้หลักคุณค่าความเป็นมนุษย์	 ๕	 ประการ	 ในการ

บริหารทำาให้เป็นที่ศรัทธา	และครูกล้าปรึกษาปัญหา

	 ๑.	ความรักความเมตตา

	 ๒.	หลักความจริง	

	 ๓.	ความประพฤติชอบ	

	 ๔.	ความสงบสุข	

	 ๕.	ความไม่เบียดเบียน

-	 สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้ครูร่วมแรงร่วมใจกันทำางาน		

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน	 ช่วยกันแก้ไขปัญหา	 และดูแล	

ซึ่งกันและกัน

-	 การจัดสภาพแวดล้อม	ท่ีมีผู้บริห�รและครูเป็นแบบอย่�ง

ในก�รดำ�เนินชีวิตที่สงบ	 เรียบง่าย	 เห็นคุณค่า	

ซึ่ ง กันและกัน	 เห็นคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม	 และ

ทรพัยากรธรรมชาต	ิประกอบกบัการสวดมนต	์ทำาสมาธ	ิ

ฟังนิทานคุณธรรมที่ผู้บริหารและครูเล่าและต้ังคำาถาม

ชวนให	้นร.ไดค้ดิวเิคราะห	์และไดเ้รยีนรูห้ลกัการดำาเนนิ

ชีวิตไปด้วยในตัว

-	 รร.จะใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญานด้วย		

๒	คำาถามให้	นร.คิดก่อนลงมือทำาการใดๆ	คือ	“ดีกับ

ตนเองหรือไม่ และดีกับคนอ่ืนหรือไม่” ถ้�ดีท้ัง 2 ข้อ 

จงึทำ� ซึง่ครจูะชว่ยให	้นร.คดิไดล้ะเอยีดและชดัขึน้ดว้ย

การนำาหลกั	๓	หว่ง	๒	เงือ่นไขมาแตกเปน็คำาถามย่อยๆ	

เช่น	ที่ดีนั้นดีอย่างไร	ทำาไม	นร.จึงคิดว่าดี	มีอย่างอื่น	

ที่ดีกว่าหรือไม่	มีผลกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่อย่างไร

-	 การเป็นโรงเรียนประจำาช่วยสนับสนุนให้หลักคิดตาม

แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึมซับเข้าไปอยู่ใน

วิถีชีวิตของทุกคนได้ง่าย	 ท้ังครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้

ท้ังจากการปฏิบัตดิว้ยตนเอง	และการเหน็ตวัอยา่งทีอ่ยู่

รอบตัว	โดยผ่านฐานการเรียนรู้	เช่น	เกษตรธรรมชาติ	

พลงังานทดแทน	เปน็ตน้	ครเูปน็ผู้กระตุน้การเรยีนรูด้ว้ย

การตัง้คำาถาม	ทำาใหน้กัเรยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูแ้ละ

ซึมซับหลักคิดเข้าไปอยู่ในวิถีการใช้ชีวิต

-	 นร.คดิถงึผลจากการกระทำาของตวัเอง	

ใจเย็นลง	 มีสติมากขึ้น	 ไม่ทะเลาะกับ

เพื่อน	 นึกถึงผู้อื่น	 มีจิตท่ีอยากช่วย

เหลือผู้อื่นมากขึ้น

-	 นร.แกนนำาสามารถคิดเป็นระบบ		

มีความรอบคอบ	มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น	

ทำาให้มีความสุขมากขึ้น

-	 ครคูดิไดร้อบดา้น	สามารถยกระดบั

ผลงาน	และทำางานได้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

-	 ครูสามารถจัดการกับชีวิตได้ดีขึ้น	

หนี้สินลดลง	และมีความสุขในชีวิต

มากขึ้น

ภ�คใต้

37. กะทู้วิทย�

รร.มัธยมศึกษา	 ในชุมชนเมืองท่ีมี

หลากหลายวัฒนธรรม	มีนักท่องเท่ียว	

ต่ างชาติ 	 แรงงานต่างภูมิภาค	

แรงงานต่างด้าว	 ประชากรเคล่ือน

ย้ายบ่อย	 มีปัจจัยเส่ียงสูงต่อ	 นร.		

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มาจากต่างถ่ิน	

หลากวัฒนธรรม	 มารับจ้างทำางาน	

ทำาให้นร.ต้องปรับตัวสูง

รร.มีเปา้หมายพฒันา	นร.ให้เปน็

คนดี 	 มี ความ รู้ 	 มีความคิด

สร้างสรรค์	 รักความเป็นไทย	

สามารถใช้ภาษาและ	เทคโนโลยี

ในการสื่อสารได้ดี	 เพื่ออยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข

-	 ผอ.เริ่มที่การพูดคุยกับครู	 ให้ครูเห็นคุณค่าของหลักปรัชญา		

วางเป้าหมายร่วมกัน	 เพื่อให้ครูเข้าใจตรงกัน	 แต่ให้ครูมีอิสระ	

ในการออกแบบการเรียนรู้ของตน

-	 สร้างทีมงาน	แสวงหาความรู้	เพื่อนำามาพัฒนาเพื่อนครูใน	รร.	

-	 ครูแกนนำาจะประชุมร่วมกับครูเป็นกลุ่มเล็กๆ	 เพื่อตรวจสอบ

ความเข้าใจ	ปรึกษาหารือ	พิจารณาร่วมกันถึงรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญา

-	 ครูแต่ละคนจะมีวิธีการบูรณาการหลักปรัชญาที่ 	

แตกต่างกันไป	เช่น	ให้	นร.นำาหลักปรัชญามาวิเคราะห์

พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	 ให้นร.เรียนรู้ผ่านการลงมือทำา

กิจกรรมในฐานการเรียนรู้	 ที่ครูเป็นผู้ดูแลให้รุ่นพี่จัด	

ให้กับรุ่นน้อง	เช่น	สวนพฤกษศาสตร์รร.ฐานจรวดอีโน	

เป็นต้น	และให้นร.เรียนรู้ผ่านการทำาโครงงาน	

-	 ครูส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการถอดบทเรียนหลัง

กิจกรรม	เพื่อเชื่อมโยงให้	นร.เห็นว่ามีหลักปรัชญาอยู่

ตรงไหน

-	 นร.	 กล้าคิด	 กล้าพูด	 กล้าทำามากขึ้น	

และนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

ทำากิจกรรมมากขึ้น

-	 นร.	มีวินัย	เอาใจใส่สภาพแวดล้อมมากข้ึน	

จากเดิม	รร.มีขยะทุกท่ี	ปัจจุบันขยะลดลง

ครูปรับวิธีจัดการเรียนรู้จากบอกสอน

นิยามของหลักปรัชญา	เป็นการชวนให้	

นร.	คิด	ตั้งคำาถามเพื่อให้	นร.นำาหลัก

ปรัชญามาใช้ในการทำากิจกรรม	 และ

ครูเรียนรู้ไปพร้อมๆ	กับ	นร.
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38. บ้�นคลองไคร

รร.ขยายโอกาสในชนบท	 ชุมชน	

มีอาชีพเกษตรกรรม	ทำานา	สวนปาล์ม	

และประมงพื้นบ้าน	 ผู้ปกครอง	

มีฐานะปานกลางถึงยากจน

นำาหลักปรัชญามาพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รยีน	โดยมโีจทย์ว่าครจูะจดัการ

เรียนรู้อย่างไรให้เด็กเข้าใจและ	

นำาหลักปรัชญาไปใช้ได้

-	 ผอ.เรวัต	มะสุวรรณ	เป็นแกนนำาโน้มน้าว	และสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับครูใน	 รร.	 ชวนครูพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรม	

ในฐานการเรียนรู้ท่ีมีอยู่เดิม	 ให้สามารถนำามาสร้างหลักคิด	

ตามหลักปรัชญาให้กับ	นร.

-	 ครแูกนนำามหีนา้ทีถ่า่ยทอดความรูด้ว้ยการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิาร	

ให้คำาปรึกษาในการจัดทำาแผนการสอน	

-	 กำาหนดให้ครูหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นแกนนำาในการถ่ายทอดสู่ครู	

โดยเฉพาะครูที่ย้ายเข้ามาใหม่

-	 สอดแทรกหลักปรัชญาในกจิกรรมการเรยีนรูต้า่งๆ	โดย

เฉพาะในกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของรร.	และในการพูดคุย

เกี่ยวกับชีวิตประจำาวันทั่วไปของนร.	 ที่ครูมักจะใช้

คำาถามที่สอดคล้องกับหลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไขกับ	นร.	

เช่น	 ชวนให้	 นร.วิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ	 ของตน		

ของตัวละครในทีวี

-	 นร.	มีความรับผิดชอบ	เข้าใจจุดประสงค์

ของการเรียน	 จึงต้ังใจเรียน	 และ	

มีจิตอาสามากขึ้น

-	 นร.ส่วนหนึ่งปรับเปล่ียนพฤติกรรม	

รู้คิดมากขึ้น	 ปัญหาการทะเลาะวิวาท

กันในรร.ลดน้อยลง	

ครูเปลี่ยนกรอบคิดเดิมๆ	จากที่คิดว่า	

หลักปรัชญาเป็นเรื่องของการเกษตร	

มา เป็ นหลั ก ในการดำ า เนิ นชี วิ ต		

จึงเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ในฐาน

การเกษตรของรร.	 จากการทำางาน	

เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี	 มาเป็นการให้	

นร.	ไดฝึ้กคดิตามหลกัปรชัญาผ่านการ

ตั้งคำาถาม

39. บ้�นคลองย�ง 

รร.ประถมศึกษาในชนบท	เป็นชุมชน

มุสลิม	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทำาสวน

ยางพารา	 สวนปาล์มน้ำามัน	 เลี้ยง

ปลากระชั งและประมงชายฝั่ ง		

มีฐานะปานกลางถึงยากจน	 รร.		

มีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน

ผอ.เฉลิม	 เรืองทองเมือง	 มี	

เป้าหมายว่าเม่ือ	นร.	จบการศึกษา

แล้ว	 จะสามารถออกไปอยู่ใน

ชุมชนได้อย่างมีความสุข	จึงเน้น

การจัดสภาพแวดล้อมให้	 นร.	

ได้เรียนรู้การนำาหลักปรัชญา	

มาใช้ในการทำากิจกรรมในฐาน	

การเรยีนรูต้า่งๆ	ทีจ่ดัไวใ้หเ้ขา้กบั

วิถีชีวิตของชุมชน	 เพื่อพัฒนา

ทกัษะชวิีต	ทกัษะการทำางาน	และ

ส่งเสริมให้	นร.มีคุณธรรมจริยธรรม	

โดยชุมชนมีส่วนร่วมท่ีจะเข้ามา

ร่วมเรียนรู้	 และจัดการเรียนรู้ให้	

นร.

-	 ผอ.เฉลมิบรหิารจดัการแบบมสีว่นรว่ม	การขบัเคลือ่นหลกัปรชัญา

ก็เช่นกัน	ได้ดึงชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ	กับครูและ	นร.

-	 การขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาทำาแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไปตามธรรมชาต	ิ

ให้ครูออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก	 แล้วนำา

กลับมาพัฒนาต่อยอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรร.

-	 รร.เน้นให้	นร.เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ	จึงมีโอกาส

นำาหลักปรัชญาไปใช้ในการทำางานต่างๆ	เช่น

•	 หลักสูตรท้องถ่ิน	 “มหัศจรรย์ป่าชายเลน”	 เป็น	

โครงงานบูรณาการสหวิทยากร	 ที่มีวัตถุประสงค์ให้

นร.รัก	 และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชน

เพื่อสัมพันธภาพที่ดีของ	นร.และชุมชน

•	 โครงงาน	“ขา้วทกุเมด็มคุีณคา่”	ซึง่ภายหลงัไดพ้ฒันา

เป็นหลักสูตร	 ให้	 นร.ฝึกสังเกต	 สืบค้นหาสาเหตุ	

ของปัญหา	 หาวิธีการแก้ปัญหา	 โดยครู เป็น	

ผู้จัดกระบวนการ	 สร้างเงื่อนไข	 และตั้งคำาถามให้	

นร.ได้หาคำาตอบและเรียนรู้ด้วยตนเอง	

•	 ให้	 นร.ฝึกทักษะชีวิตและทักษะการทำางาน	 ในฐาน

การเรยีนรูต้า่งๆ	ไดอ้ยา่งหลากหลายมติ	ิเชน่	อสิลาม

ศึกษาพาชีวีสดใส	นาข้าวอินทรีย์	วิถีชีวิต....สู่ความ

พอเพียง	 ฐานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพ		

ฐานสิง่ประดษิฐค์ดิสรา้งสรรค	์ฐานปลกูผกัปลอดสาร	

สู่วิถีพอเพียง	เป็นต้น

-	 นร.มีเหตุผลมากขึ้น	 รู้ว่าอะไรควรทำา	

อะไรไมค่วรทำา	โดยเฉพาะในการตดัสนิ

ใจใช้จ่ายเงิน	 ลดการซื้อของท่ีไม่เป็น

ประโยชน์	 ทานข้าวเหลือน้อยลงทั้งที่	

รร.และที่บ้าน	

-	 นร.นำาส่ิงท่ีเรียนรู้ใน	รร.กลับไปทำาท่ีบ้าน	

เชน่	ปลกูผกัทานเอง	ทำาปุย๋น้ำาจลุนิทรยี์

ไว้ใช้เองแทนการใช้สารเคมี

-	 น ร . เ ห็ นคุณค่ า ขอ งป่ า ช าย เ ลน		

มีการร่วมกับชุมชนดูแลป่าชายเลน		

และสืบทอดกิจกรรมสู่รุ่นน้อง

-	 พฤติกรรมเสี่ยงของ	 นร.ลดลง	 และ	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

-	 ผู้บริหารและครูมีความรอบคอบ

และทำางานอย่างเป็นระบบมากขึ้น

-	 ครูปรับการจัดการเรียนรู้ที่เคยเน้น

เนื้อหา	 มาเป็นการให้	 นร.เรียนรู้

จากการปฏิบัติมากข้ึน	 แทนที่จะ

บอกสอนหรือคิดให้	ครูเปิดโอกาส

ให้	นร.ได้คิดเองมากขึ้น
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38. บ้�นคลองไคร

รร.ขยายโอกาสในชนบท	 ชุมชน	

มีอาชีพเกษตรกรรม	ทำานา	สวนปาล์ม	

และประมงพื้นบ้าน	 ผู้ปกครอง	

มีฐานะปานกลางถึงยากจน

นำาหลักปรัชญามาพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รยีน	โดยมโีจทย์ว่าครจูะจดัการ

เรียนรู้อย่างไรให้เด็กเข้าใจและ	

นำาหลักปรัชญาไปใช้ได้

-	 ผอ.เรวัต	มะสุวรรณ	เป็นแกนนำาโน้มน้าว	และสร้างแรงบันดาลใจ

ให้กับครูใน	 รร.	 ชวนครูพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรม	

ในฐานการเรียนรู้ท่ีมีอยู่เดิม	 ให้สามารถนำามาสร้างหลักคิด	

ตามหลักปรัชญาให้กับ	นร.

-	 ครแูกนนำามหีนา้ทีถ่า่ยทอดความรูด้ว้ยการจดัอบรมเชิงปฏบัิตกิาร	

ให้คำาปรึกษาในการจัดทำาแผนการสอน	

-	 กำาหนดให้ครูหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นแกนนำาในการถ่ายทอดสู่ครู	

โดยเฉพาะครูที่ย้ายเข้ามาใหม่

-	 สอดแทรกหลักปรัชญาในกจิกรรมการเรยีนรูต้า่งๆ	โดย

เฉพาะในกิจกรรมฐานการเรียนรู้ของรร.	และในการพูดคุย

เกี่ยวกับชีวิตประจำาวันทั่วไปของนร.	 ที่ครูมักจะใช้

คำาถามที่สอดคล้องกับหลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไขกับ	นร.	

เช่น	 ชวนให้	 นร.วิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ	 ของตน		

ของตัวละครในทีวี

-	 นร.	มีความรับผิดชอบ	เข้าใจจุดประสงค์

ของการเรียน	 จึงตั้งใจเรียน	 และ	

มีจิตอาสามากขึ้น

-	 นร.ส่วนหนึ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

รู้คิดมากขึ้น	 ปัญหาการทะเลาะวิวาท

กันในรร.ลดน้อยลง	

ครูเปลี่ยนกรอบคิดเดิมๆ	จากที่คิดว่า	

หลักปรัชญาเป็นเรื่องของการเกษตร	

มา เป็ นหลั ก ในการดำ า เนิ นชี วิ ต		

จึงเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้ในฐาน

การเกษตรของรร.	 จากการทำางาน	

เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี	 มาเป็นการให้	

นร.	ไดฝ้กึคดิตามหลกัปรชัญาผ่านการ

ตั้งคำาถาม

39. บ้�นคลองย�ง 

รร.ประถมศึกษาในชนบท	เป็นชุมชน

มุสลิม	๑๐๐	เปอร์เซ็นต์	ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทำาสวน

ยางพารา	 สวนปาล์มน้ำามัน	 เล้ียง

ปลากระชังและประมงชายฝั่ ง		

มีฐานะปานกลางถึงยากจน	 รร.		

มีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน

ผอ.เฉลิม	 เรืองทองเมือง	 มี	

เป้าหมายว่าเม่ือ	นร.	จบการศึกษา

แล้ว	 จะสามารถออกไปอยู่ใน

ชุมชนได้อย่างมีความสุข	จึงเน้น

การจัดสภาพแวดล้อมให้	 นร.	

ได้ เรียนรู้การนำาหลักปรัชญา	

มาใช้ในการทำากิจกรรมในฐาน	

การเรยีนรูต้า่งๆ	ทีจ่ดัไวใ้หเ้ขา้กบั

วิถีชีวิตของชุมชน	 เพื่อพัฒนา

ทกัษะชวิีต	ทกัษะการทำางาน	และ

ส่งเสริมให้	นร.มีคุณธรรมจริยธรรม	

โดยชุมชนมีส่วนร่วมท่ีจะเข้ามา

ร่วมเรียนรู้	 และจัดการเรียนรู้ให้	

นร.

-	 ผอ.เฉลมิบรหิารจดัการแบบมสีว่นรว่ม	การขบัเคลือ่นหลกัปรชัญา

ก็เช่นกัน	ได้ดึงชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ	กับครูและ	นร.

-	 การขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาทำาแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไปตามธรรมชาต	ิ

ให้ครูออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก	 แล้วนำา

กลับมาพัฒนาต่อยอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรร.

-	 รร.เน้นให้	นร.เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ	จึงมีโอกาส

นำาหลักปรัชญาไปใช้ในการทำางานต่างๆ	เช่น

•	 หลักสูตรท้องถิ่น	 “มหัศจรรย์ป่าชายเลน”	 เป็น	

โครงงานบูรณาการสหวิทยากร	 ที่มีวัตถุประสงค์ให้

นร.รัก	 และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชน

เพื่อสัมพันธภาพที่ดีของ	นร.และชุมชน

•	 โครงงาน	“ขา้วทกุเมด็มคุีณคา่”	ซึง่ภายหลงัไดพ้ฒันา

เป็นหลักสูตร	 ให้	 นร.ฝึกสังเกต	 สืบค้นหาสาเหตุ	

ของปัญหา	 หาวิธีการแก้ปัญหา	 โดยครูเป็น	

ผู้จัดกระบวนการ	 สร้างเง่ือนไข	 และต้ังคำาถามให้	

นร.ได้หาคำาตอบและเรียนรู้ด้วยตนเอง	

•	 ให้	 นร.ฝึกทักษะชีวิตและทักษะการทำางาน	 ในฐาน

การเรยีนรูต้า่งๆ	ไดอ้ยา่งหลากหลายมติ	ิเชน่	อสิลาม

ศึกษาพาชีวีสดใส	นาข้าวอินทรีย์	วิถีชีวิต....สู่ความ

พอเพียง	 ฐานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพ		

ฐานสิง่ประดษิฐค์ดิสรา้งสรรค	์ฐานปลกูผักปลอดสาร	

สู่วิถีพอเพียง	เป็นต้น

-	 นร.มีเหตุผลมากขึ้น	 รู้ว่าอะไรควรทำา	

อะไรไมค่วรทำา	โดยเฉพาะในการตดัสนิ

ใจใช้จ่ายเงิน	 ลดการซ้ือของท่ีไม่เป็น

ประโยชน์	 ทานข้าวเหลือน้อยลงทั้งที่	

รร.และที่บ้าน	

-	 นร.นำาส่ิงท่ีเรียนรู้ใน	รร.กลับไปทำาท่ีบ้าน	

เชน่	ปลกูผกัทานเอง	ทำาปุย๋น้ำาจลุนิทรยี์

ไว้ใช้เองแทนการใช้สารเคมี

-	 น ร . เ ห็ นคุณค่ า ขอ งป่ า ช าย เ ลน		

มีการร่วมกับชุมชนดูแลป่าชายเลน		

และสืบทอดกิจกรรมสู่รุ่นน้อง

-	 พฤติกรรมเส่ียงของ	 นร.ลดลง	 และ	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

-	 ผู้บริหารและครูมีความรอบคอบ

และทำางานอย่างเป็นระบบมากขึ้น

-	 ครูปรับการจัดการเรียนรู้ที่เคยเน้น

เน้ือหา	 มาเป็นการให้	 นร.เรียนรู้

จากการปฏิบัติมากขึ้น	 แทนที่จะ

บอกสอนหรือคิดให้	ครูเปิดโอกาส

ให้	นร.ได้คิดเองมากขึ้น
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40. บ้�นร้�นตัดผม

รร.ขยายโอกาส	 อยู่ใกล้ชายแดน

ประเทศพม่า	นร.มาจากหลากหลาย

วัฒนธรรม	ไม่มีสัญชาติ	ผู้ปกครอง

ส่ ว น ใ หญ่ มี อ า ชี พ ห ลั ก 	 คื อ	

เกษตรกรรม	 และรับจ้าง	 มีฐานะ

ยากจน	 ถูกกระทบด้วยกระแส

วัตถุนิยมทำาให้มีปัญหาต่างๆ	 ตาม

มาในชุมชน

เป้าหมายจัดการศึกษามุ่งเน้นให้	

นร.ได้เรียนรู้จากการทำางานที่

สอดคล้องกับชีวิตจริง	 เพื่อสร้าง

ทักษะด้านอาชีพโดยใช้หลัก

ปรั ชญา เป็นพื้ นฐานในการ

พัฒนากระบวนการคิด	 เพื่อให้	

นร.เป็นคนดี	 รู้คิด	 และสามารถ

พึ่งตนเองได้

-	 หัวใจในการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของ	 รร.	 คือ	 ทำาให้ครูเข้าใจ	

ยอมรับ	และสามารถนำาหลักปรัชญาสู่การสอนได้	ดังนี้

•	 ส่งครูแกนนำาไปเรียนรู้กับภายนอก	 นำากลับมาพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ของตน	เมื่อมั่นใจให้จัดสาธิตให้เพื่อนครู

•	 เชิญผู้บริหารและครูจากศูนย์การเรียนรู้ห้วยยอดและรัษฎา	

มาให้ความรู้	และเป็นพี่เลี้ยงครูใน	รร.

-	 ผอ.พีระพล	 ภักดีเสนา	 มีนโยบายให้ครูทุกคนนำาหลักปรัชญาสู่

การจดัการเรยีนรู	้นำาวธิกีารและผลทีเ่กดิกบันร.มาแลกเปลีย่นกนั	

และให้ครูผลัดเปล่ียนกันไปดูวิธีการสอนของเพื่อนครูที่มีความ

ก้าวหน้า	 โดย	 ผอ.จะร่วมสังเกตก�รณ์ และนิเทศก�รสอน 

อย่�งน้อยเดือนละครั้ง

-	 ครูจะใช้วิธีการต้ังคำาถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญา

ตามความเหมาะสม	 ทั้งในกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ		

ในฐานกิจกรรม	 ในวิถีชีวิตของ	 รร.มีการถอดบทเรียน	

และสรุปบทเรียนหลังการทำากิจกรรมเพื่อให้	 นร.	

ไดใ้คร่ครวญถึงคว�มรู้สึก วิธีคิด วิธีทำ�ง�นที่ทำ�ให้

ประสบคว�มสำ�เร็จว่�มีหลักปรัชญ�อยู่ตรงไหน

-	 นร.มเีปา้หมายในชวีติ	สามารถจดัการ

กับชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น

-	 นร.คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น		

มีความมั่นใจ	 กล้าพูด	 กล้าแสดงออก		

มีความสุขกับการเรียนรู้มากขึ้น

-	 นร.	มีความภาคภูมิใจในชุมชนของตน	

มีจิตอาสา	 เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน

อย่างสม่ำาเสมอ	

-	 ผู้บริหารเข้ามาอยู่ในห้องเรียนและ

สังเกตการสอนของครู	 บางครั้ง	

ตั้งคำาถามและให้คำาแนะนำา	 ฟังครู

มากข้ึน	ทำาให้ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ครูกับผอ.ดีขึ้น

-	 สอดแทรกในการทำากจิกรรมในฐานการเรยีนรู	้กจิกรรม

ชุนนุม	 ชมรม	 ได้แก่	 ไอศครีมเสริมรายได้	 สมุนไพร

สารพัดประโยชน์	คณิตคิดสร้างสรรค์	ภาษาพาเพลิน	ดนตรี

จิตอาสา	เป็นต้น	โดยฐานการเรียนรู้ดังกล่าวมีเป้าหมายให้	

นร.ได้เรียนรู้วิธีการทำางานร่วมกับผู้อื่น	 ได้ฝึกการนำา

หลักปรัชญามาใช้ในการทำางาน	 โดยครูจะมีบทบาท	

เป็นที่ปรึกษา	 ตั้งคำาถามกระตุ้นให้	 นร.คิด	 หาความรู้		

แก้ปัญหา	เพื่อสามารถทำางานได้อย่างมีคุณภาพ

-	 มกีจิกรรมชว่งพกัเทีย่งเพือ่ให้	นร.ไดฝึ้กการคดิวเิคราะห	์

กล้าแสดงความคิดเห็น	เช่น	สำาหรับ	นร.ประถม	ครูจะ

เลา่นทิานปลกูฝงัคณุธรรมใหฟ้งั	แลว้ตัง้คำาถามชวนคดิ	

สำาหรับ	นร.มัธยม	ให้ผลัดกันมาอ่านข่าว	แล้วชวนกัน

วิเคราะห์ข่าว

-	 นร.	 มีระเบียบวินัย	 รู้หน้าที่	 ทำาตัว

เหมาะสมข้ึน	 ฟังผู้ปกครองมากขึ้น	

ช่วยทำางานบ้าน	 และลดการใช้จ่าย	

ที่ไม่จำาเป็น	

-	 น ร . ทำ า ง าน ร่ ว มกั บผู้ อื่ น ไ ด้ ดี ข้ึ น		

ฟังความเห็นเพื่อน	ลดความขัดแย้ง

-	 ครูเปลี่ยนวิธีก�รสอนจากบอก	

และเปิดหนังสือสอน	 เป็นใช้ก�ร

ตั้งคำ�ถ�มให้เด็กฝึกคิดม�กขึ้น	

และชวนเด็กพูดคุย	 หรือเปิด

โอก�สให้ นร.ตั้งคำ�ถ�ม และไม่

ตัดสิน ครูเข้าใจนร.ทำาให้ความ	

สัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กดีขึ้น		

ครูมีความสุขมากข้ึนจากการที่ 	

นร.มกีารโต้ตอบกบัครมูากขึน้	และ

เก่งขึ้น	
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40. บ้�นร้�นตัดผม

รร.ขยายโอกาส	 อยู่ใกล้ชายแดน

ประเทศพมา่	นร.มาจากหลากหลาย

วัฒนธรรม	ไม่มีสัญชาติ	ผู้ปกครอง

ส่ ว น ใ หญ่ มี อ า ชี พ ห ลั ก 	 คื อ	

เกษตรกรรม	 และรับจ้าง	 มีฐานะ

ยากจน	 ถูกกระทบด้วยกระแส

วัตถุนิยมทำาให้มีปัญหาต่างๆ	 ตาม

มาในชุมชน

เป้าหมายจัดการศึกษามุ่งเน้นให้	

นร.ได้เรียนรู้จากการทำางานที่

สอดคล้องกับชีวิตจริง	 เพื่อสร้าง

ทักษะด้านอาชีพโดยใช้หลัก

ปรั ชญา เป็นพื้ นฐานในการ

พัฒนากระบวนการคิด	 เพื่อให้	

นร.เป็นคนดี	 รู้คิด	 และสามารถ

พึ่งตนเองได้

-	 หัวใจในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ	 รร.	 คือ	 ทำาให้ครูเข้าใจ	

ยอมรับ	และสามารถนำาหลักปรัชญาสู่การสอนได้	ดังนี้

•	 ส่งครูแกนนำาไปเรียนรู้กับภายนอก	 นำากลับมาพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ของตน	เมื่อมั่นใจให้จัดสาธิตให้เพื่อนครู

•	 เชิญผู้บริหารและครูจากศูนย์การเรียนรู้ห้วยยอดและรัษฎา	

มาให้ความรู้	และเป็นพี่เลี้ยงครูใน	รร.

-	 ผอ.พีระพล	 ภักดีเสนา	 มีนโยบายให้ครูทุกคนนำาหลักปรัชญาสู่

การจดัการเรยีนรู	้นำาวธิกีารและผลทีเ่กดิกบันร.มาแลกเปลีย่นกนั	

และให้ครูผลัดเปล่ียนกันไปดูวิธีการสอนของเพื่อนครูที่มีความ

ก้าวหน้า	 โดย	 ผอ.จะร่วมสังเกตก�รณ์ และนิเทศก�รสอน 

อย่�งน้อยเดือนละครั้ง

-	 ครูจะใช้วิธีการตั้งคำาถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญา

ตามความเหมาะสม	 ทั้งในกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ		

ในฐานกิจกรรม	 ในวิถีชีวิตของ	 รร.มีการถอดบทเรียน	

และสรุปบทเรียนหลังการทำากิจกรรมเพื่อให้	 นร.	

ไดใ้คร่ครวญถึงคว�มรู้สึก วิธีคิด วิธีทำ�ง�นที่ทำ�ให้

ประสบคว�มสำ�เร็จว่�มีหลักปรัชญ�อยู่ตรงไหน

-	 นร.มเีปา้หมายในชวีติ	สามารถจดัการ

กับชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น

-	 นร.คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น		

มีความมั่นใจ	 กล้าพูด	 กล้าแสดงออก		

มีความสุขกับการเรียนรู้มากขึ้น

-	 นร.	มีความภาคภูมิใจในชุมชนของตน	

มีจิตอาสา	 เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน

อย่างสม่ำาเสมอ	

-	 ผู้บริหารเข้ามาอยู่ในห้องเรียนและ

สังเกตการสอนของครู	 บางครั้ง	

ตั้งคำาถามและให้คำาแนะนำา	 ฟังครู

มากขึน้	ทำาใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่ง

ครูกับผอ.ดีขึ้น

-	 สอดแทรกในการทำากจิกรรมในฐานการเรยีนรู	้กจิกรรม

ชุนนุม	 ชมรม	 ได้แก่	 ไอศครีมเสริมรายได้	 สมุนไพร

สารพัดประโยชน์	คณิตคิดสร้างสรรค์	ภาษาพาเพลิน	ดนตรี

จิตอาสา	เป็นต้น	โดยฐานการเรียนรู้ดังกล่าวมีเป้าหมายให้	

นร.ได้เรียนรู้วิธีการทำางานร่วมกับผู้อ่ืน	 ได้ฝึกการนำา

หลักปรัชญามาใช้ในการทำางาน	 โดยครูจะมีบทบาท	

เป็นที่ปรึกษา	 ตั้งคำาถามกระตุ้นให้	 นร.คิด	 หาความรู้		

แก้ปัญหา	เพื่อสามารถทำางานได้อย่างมีคุณภาพ

-	 มีกจิกรรมช่วงพักเทีย่งเพือ่ให้	นร.ไดฝ้กึการคดิวเิคราะห	์

กล้าแสดงความคิดเห็น	เช่น	สำาหรับ	นร.ประถม	ครูจะ

เลา่นทิานปลกูฝงัคณุธรรมใหฟ้งั	แลว้ตัง้คำาถามชวนคดิ	

สำาหรับ	นร.มัธยม	ให้ผลัดกันมาอ่านข่าว	แล้วชวนกัน

วิเคราะห์ข่าว

-	 นร.	 มีระเบียบวินัย	 รู้หน้าท่ี	 ทำาตัว

เหมาะสมข้ึน	 ฟังผู้ปกครองมากขึ้น	

ช่วยทำางานบ้าน	 และลดการใช้จ่าย	

ที่ไม่จำาเป็น	

-	 น ร . ทำ า ง าน ร่ ว มกั บผู้ อื่ น ไ ด้ ดี ขึ้ น		

ฟังความเห็นเพื่อน	ลดความขัดแย้ง

-	 ครูเปลี่ยนวิธีก�รสอนจากบอก	

และเปิดหนังสือสอน	 เป็นใช้ก�ร

ต้ังคำ�ถ�มให้เด็กฝึกคิดม�กข้ึน	

และชวนเด็กพูดคุย	 หรือเปิด

โอก�สให้ นร.ตั้งคำ�ถ�ม และไม่

ตัดสิน ครูเข้าใจนร.ทำาให้ความ	

สัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กดีขึ้น		

ครูมีความสุขมากขึ้นจากการที่ 	

นร.มกีารโตต้อบกบัครมูากขึน้	และ

เก่งขึ้น	
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41. รัษฎ�

รร.มธัยมศึกษาประจำาอำาเภอ	อยูใ่น

ชุมชนกึ่ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบท	 นร .	

ส่วนใหญ่มาจาก	๒	จังหวัด	คือ	ตรัง

และนครศรีธรรมราช	 ผู้ปกครอง	

มีอาชีพหลัก	 คือ	 เกษตรกรรม	

ค้าขายและรับจ้าง

ผอ.สาคร	เยา่เฉีย้ง	มคีวามเช่ือวา่	

เมื่อนร.นำาหลักปรัชญามาคิด

พิจารณาสิ่ งต่างๆ	 แล้วจะมี 	

ความคิดที่ ถูกต้อง	 ละเอียด

รอบคอบข้ึน	ย่อมทำาให้พฤติกรรม	

และผลการเรียนดีขึ้น	

-	 ผอ.มีนโยบายให้บุคลากรของ	 รร.นำาหลักปรัชญามาใช้ในการ

ทำางาน	

-	 สนับสนุนให้ครูที่มี “ใจ” เป็นอ�ส�สมัคร	 เริ่มท่ีครู	 ๘	 คน		

เข้าร่วม	 “โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักปรัชญา”		

เพื่อเรียนรู้หลักปรัชญา	นำามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ท่ีสนับสนุนให้	นร.ได้มีโอกาสนำาหลักปรัชญามาใช้สร้างความสำาเร็จ

ในการทำางาน	เมือ่	นร.รูจ้กัการวางแผนทำางาน	มคีวามรบัผดิชอบ	

และมีเหตุผลมากขึ้น	 ทำาให้เพื่อนครูเร่ิมยอมรับ	 จึงขยายผล	

สู่เพื่อนครู	

-	 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ	และช่วยให้ครูสามารถทำางานได้	 โดย

ประสานให้บุคลากรของ	รร.ห้วยยอดมาเป็นพี่เลี้ยง	ในเรื่องการ

ออกแบบการเรียนรู้	 การเขียนแผนบูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง	และการจดักระบวนการถอดบทเรยีนใหค้รแูละ

นร.แกนนำา	เป็นต้น

-	 ครูแกนนำามีหน้าที่ให้คำาแนะนำา	 ช่วยเหลือเพื่อนครูให้สามารถ	

ใช้เครื่องมือต่างๆ	ได้

-	 ผอ.เป็นผู้ตรวจแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ� 

และนิเทศครู

-	 จัดทำาหลักสูตร “รัษฎ�ศึกษ�”	 สำาหรับ	 นร.ชั้นม.๑		

เพื่อปลูกฝังความเป็น	นร.รัษฎา	เพื่อให้	นร.

•	 รู้จักตัวเอง	

•	 รูจ้กัหลกัปรชัญา	เขา้ใจและนำามาใชซ้้ำาๆ	ผา่นการทำา

กิจกรรม	Play	&	Learn	และนำาหลักปรัชญามาใช้ใน	

ทุกข้ันตอนของการเรียนรู้	ทำาความรู้จัก	และทำาความดี

ให้	รร.และสังคม	

-	 หลงัทำากจิกรรม	ครจูะถอดบทเรยีนทกุครัง้	ในชว่งแรกๆ	

ให้	 นร.	 เปรียบเทียบว่าผลจากการทำางานโดยไม่ใช้	

หลักปรัชญาแตกต่างจากการใช้อย่างไร	 ทำาให้	 นร.	

เข้าใจ	 ตระหนักถึงความสำาคัญของหลักปรัชญา		

ต่อจากนั้นให้	นร.	ฝึกนำามาใช้ในทุกขั้นตอน

-	 โครงง�นจิตอ�ส�บนพ้ืนฐ�นของหลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกจิพอเพยีง ฝกึให	้นร.นำาหลกัปรชัญาไปใชส้รา้ง

ความสำาเรจ็ในการทำางาน	โดยมเีปา้หมายใหเ้ดก็คิดเปน็	

ทำาเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 ทำางานร่วมกับผู้อ่ืนได้	 สร้าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง	นร.	รร.	ผู้ปกครอง	และชุมชน	

เพื่อให้	นร.เกิดสำานึกรักท้องถิ่น	

-	 ผอ.สาคร	ใช้หลักปรัชญาแก้ปัญหาพฤติกรรม	นร.	ด้วยการ

ตั้งคำาถามให้	 นร.คิดถึงผลจากการกระทำา	 เพื่อนร.จะ

สามารถตอบได้ด้วยตนเองว่าควร	หรือไม่ควรทำาอะไร

-	 นร.คิดก่อนทำา	 คิดถึงผลกระทบท่ีจะ

ตามมา	ใจยน็ลง	มคีวามรอบคอบมาก

ขึน้	รบัฟงัผูอ้ืน่	เขา้ใจผูอ้ืน่มากขึน้	ปรบั

ตวัเขา้กบัเพือ่น	ครอบครัว	และคนรอบ

ขา้งไดด้ขีึน้	ทำางานประสบความสำาเรจ็

มากขึ้น

-	 นร.มีวินัย	มีความรับผิดชอบ	ใฝ่เรียนรู้	

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผลการ

สอบ	ONET	สูงขึ้น

-	 ครูทำากิจกรรมร่วมกับ	 นร.	 อยู่กับ	

นร.มากขึ้น	 ทำาให้เข้าใจและเข้าถึง

นร.	 สิ่งที่ตามมาคือสัมพันธภาพ

ระหว่างครูกับ	นร.ดีขึ้น

-	 ด้วยตระหนักว่าการเป็นครูแกนนำา

ขับ เคลื่ อน	 และสอน	 นร . ใ ห้ 		

“พอเพียง”	 ได้	 จะต้องทำาตัวเป็น

แบบอย่างที่ ดี	 ทำาให้ครูแกนนำา	

เลิกเหล้า	เลิกบุหรี่

42. ร�ชประช�นุเคร�ะห์ 10

รร.ประถมศึกษาขนาดเล็ก	ตั้งอยู่ใน

พ้ืนท่ีซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบ		

มีทหารคอยอารักขาตลอดเวลา	

สภาพบรรยากาศเชน่นี	้ทำาใหค้รแูละ	

นร.รู้สึกไม่ปลอดภัย	และเป็นสภาพ

ที่ยากต่อการเรียนรู้	 ผู้ปกครองมี

ฐานะยากจน	ไม่มีงานทำา	รายได้ต่ำา	

นร .บางคนกำาพร้ า 	 แต่ครู รู้ จั ก	

นร.และครอบครัว	นร.ทุกคน

เป้าหมายการศึกษาของ	 รร.คือ	

ทำาให้	นร.เป็นคนดี	มีอาชีพ	และ

สามารถดูแลตัวเองได้ 	 โดย

น้อมนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในชีวิต	

-	 ผอ.จร	ประสงค์สุข	ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือทำา	

บนพื้นฐานของความยุติธรรม	และกระจายอำานาจในการทำางาน

-	 ครใูชก้ารประชมุ	และวางแผนในการจดัการเรยีนการสอนรว่มกนั	

ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็นเคร่ืองมือในการ	

ขับเคลื่อนงาน

-	 ผอ.ให้ครูทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆ	กันทั้ง	รร.	โดยให้ความรู้	พาไป

เรียนรู้ข้างนอก	เมื่อได้สิ่งดีๆ	ให้นำากลับมาพัฒนางาน

-	 เลือกครูที่มีศักยภาพสูง	และเป็นที่ยอมรับเป็นแกนนำา

-	 ผอ.ติดตามประเมินผลการทำางาน	 และให้คำาแนะนำาอย่าง

สม่ำาเสมอ	

-	 ครูใช้วิธีตั้งคำาถาม	 ก่อน-ระหว่าง-หลังทำากิจกรรม	 กับ

เด็กเล็กเพื่อให้	 นร.	 “คิด”	 อย่างพอเพียง	 เนียนไปกับ

การทำากิจกรรมต่างๆ	ของ	รร.

-	 จัด	 “ตล�ดนัดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโครงง�น รร. 

สูช่มุชน”	เพือ่ให	้นร.รูศ้กัยภาพ	รูค้วามถนดัของตนเอง	

ได้ฝึกทักษะด้านอาชีพโดยนำาหลักคิดพอเพียงมาใช้ใน

การวางแผนทำางาน	และแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อน	โดยมี

ครูคอยดูแล	 สำาหรับเด็กเล็ก	 ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วม	

ในกิจกรรม	 นอกจากนี้	 ยังมีวัตถุประสงค์ช่วยจุนเจือ

ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำาอีกด้วย

-	 นร.รู้ความสามารถของตนเอง	 มีวินัย	

รู้หน้าที่	กล้าแสดงออก	คิดก่อนใช้จ่าย

-	 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	

โดยใช้คำาถาม	 และสอนให้เด็กคิด

วิเคราะห์มากขึ้น

-	 ครูคิดรอบคอบขึ้น	วางแผนทำางาน

รัดกุมขึ้น	และปฏิบัติต่อผู้อื่นดีขึ้น	
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41. รัษฎ�

รร.มธัยมศึกษาประจำาอำาเภอ	อยูใ่น

ชุ มชน ก่ึ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบท	 นร .	

ส่วนใหญ่มาจาก	๒	จังหวัด	คือ	ตรัง

และนครศรีธรรมราช	 ผู้ปกครอง	

มีอาชีพหลัก	 คือ	 เกษตรกรรม	

ค้าขายและรับจ้าง

ผอ.สาคร	เยา่เฉีย้ง	มคีวามเช่ือวา่	

เมื่อนร.นำาหลักปรัชญามาคิด

พิจารณาส่ิงต่างๆ	 แล้วจะมี 	

ความคิดที่ ถูกต้อง	 ละเอียด

รอบคอบข้ึน	ย่อมทำาให้พฤติกรรม	

และผลการเรียนดีขึ้น	

-	 ผอ.มีนโยบายให้บุคลากรของ	 รร.นำาหลักปรัชญามาใช้ในการ

ทำางาน	

-	 สนับสนุนให้ครูที่มี “ใจ” เป็นอ�ส�สมัคร	 เริ่มท่ีครู	 ๘	 คน		

เข้าร่วม	 “โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักปรัชญา”		

เพื่อเรียนรู้หลักปรัชญา	นำามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ท่ีสนับสนุนให้	นร.ได้มีโอกาสนำาหลักปรัชญามาใช้สร้างความสำาเร็จ

ในการทำางาน	เมือ่	นร.รูจ้กัการวางแผนทำางาน	มคีวามรบัผิดชอบ	

และมีเหตุผลมากขึ้น	 ทำาให้เพื่อนครูเริ่มยอมรับ	 จึงขยายผล	

สู่เพื่อนครู	

-	 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ	และช่วยให้ครูสามารถทำางานได้	 โดย

ประสานให้บุคลากรของ	รร.ห้วยยอดมาเป็นพี่เลี้ยง	ในเรื่องการ

ออกแบบการเรียนรู้	 การเขียนแผนบูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง	และการจดักระบวนการถอดบทเรยีนใหค้รแูละ

นร.แกนนำา	เป็นต้น

-	 ครูแกนนำามีหน้าที่ให้คำาแนะนำา	 ช่วยเหลือเพื่อนครูให้สามารถ	

ใช้เครื่องมือต่างๆ	ได้

-	 ผอ.เป็นผู้ตรวจแผนก�รจัดก�รเรียนรู้ พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ� 

และนิเทศครู

-	 จัดทำาหลักสูตร “รัษฎ�ศึกษ�”	 สำาหรับ	 นร.ชั้นม.๑		

เพื่อปลูกฝังความเป็น	นร.รัษฎา	เพื่อให้	นร.

•	 รู้จักตัวเอง	

•	 รูจ้กัหลกัปรชัญา	เขา้ใจและนำามาใชซ้้ำาๆ	ผา่นการทำา

กิจกรรม	Play	&	Learn	และนำาหลักปรัชญามาใช้ใน	

ทุกข้ันตอนของการเรียนรู้	ทำาความรู้จัก	และทำาความดี

ให้	รร.และสังคม	

-	 หลงัทำากจิกรรม	ครจูะถอดบทเรยีนทกุครัง้	ในชว่งแรกๆ	

ให้	 นร.	 เปรียบเทียบว่าผลจากการทำางานโดยไม่ใช้	

หลักปรัชญาแตกต่างจากการใช้อย่างไร	 ทำาให้	 นร.	

เข้าใจ	 ตระหนักถึงความสำาคัญของหลักปรัชญา		

ต่อจากนั้นให้	นร.	ฝึกนำามาใช้ในทุกขั้นตอน

-	 โครงง�นจิตอ�ส�บนพ้ืนฐ�นของหลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกจิพอเพียง ฝกึให	้นร.นำาหลกัปรชัญาไปใชส้รา้ง

ความสำาเรจ็ในการทำางาน	โดยมเีปา้หมายใหเ้ดก็คิดเปน็	

ทำาเป็น	 แก้ปัญหาเป็น	 ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้	 สร้าง

สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง	นร.	รร.	ผู้ปกครอง	และชุมชน	

เพื่อให้	นร.เกิดสำานึกรักท้องถิ่น	

-	 ผอ.สาคร	ใช้หลักปรัชญาแก้ปัญหาพฤติกรรม	นร.	ด้วยการ

ตั้งคำาถามให้	 นร.คิดถึงผลจากการกระทำา	 เพื่อนร.จะ

สามารถตอบได้ด้วยตนเองว่าควร	หรือไม่ควรทำาอะไร

-	 นร.คิดก่อนทำา	 คิดถึงผลกระทบท่ีจะ

ตามมา	ใจยน็ลง	มคีวามรอบคอบมาก

ขึน้	รบัฟงัผูอ้ืน่	เขา้ใจผูอ้ืน่มากขึน้	ปรบั

ตวัเขา้กบัเพือ่น	ครอบครวั	และคนรอบ

ขา้งไดด้ขีึน้	ทำางานประสบความสำาเรจ็

มากขึ้น

-	 นร.มีวินัย	มีความรับผิดชอบ	ใฝ่เรียนรู้	

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผลการ

สอบ	ONET	สูงขึ้น

-	 ครูทำากิจกรรมร่วมกับ	 นร.	 อยู่กับ	

นร.มากขึ้น	 ทำาให้เข้าใจและเข้าถึง

นร.	 ส่ิงท่ีตามมาคือสัมพันธภาพ

ระหว่างครูกับ	นร.ดีขึ้น

-	 ด้วยตระหนักว่าการเป็นครูแกนนำา

ขับ เคลื่ อน	 และสอน	 นร . ใ ห้ 		

“พอเพียง”	 ได้	 จะต้องทำาตัวเป็น

แบบอย่างที่ ดี	 ทำาให้ครูแกนนำา	

เลิกเหล้า	เลิกบุหรี่

42. ร�ชประช�นุเคร�ะห์ 10

รร.ประถมศึกษาขนาดเล็ก	ตั้งอยู่ใน

พื้นที่ ซ่ึงมีเหตุการณ์ความไม่สงบ		

มีทหารคอยอารักขาตลอดเวลา	

สภาพบรรยากาศเชน่นี	้ทำาใหค้รแูละ	

นร.รู้สึกไม่ปลอดภัย	และเป็นสภาพ

ที่ยากต่อการเรียนรู้	 ผู้ปกครองมี

ฐานะยากจน	ไม่มีงานทำา	รายได้ต่ำา	

นร .บางคนกำาพ ร้า	 แต่ค รู รู้จั ก	

นร.และครอบครัว	นร.ทุกคน

เป้าหมายการศึกษาของ	 รร.คือ	

ทำาให้	นร.เป็นคนดี	มีอาชีพ	และ

สามารถดูแลตัวเองได้ 	 โดย

น้อมนำาหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในชีวิต	

-	 ผอ.จร	ประสงค์สุข	ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือทำา	

บนพื้นฐานของความยุติธรรม	และกระจายอำานาจในการทำางาน

-	 ครใูชก้ารประชมุ	และวางแผนในการจดัการเรยีนการสอนรว่มกนั	

ใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็นเครื่องมือในการ	

ขับเคลื่อนงาน

-	 ผอ.ให้ครูทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆ	กันทั้ง	รร.	โดยให้ความรู้	พาไป

เรียนรู้ข้างนอก	เมื่อได้สิ่งดีๆ	ให้นำากลับมาพัฒนางาน

-	 เลือกครูที่มีศักยภาพสูง	และเป็นที่ยอมรับเป็นแกนนำา

-	 ผอ.ติดตามประเมินผลการทำางาน	 และให้คำาแนะนำาอย่าง

สม่ำาเสมอ	

-	 ครูใช้วิธีตั้งคำาถาม	 ก่อน-ระหว่าง-หลังทำากิจกรรม	 กับ

เด็กเล็กเพื่อให้	 นร.	 “คิด”	 อย่างพอเพียง	 เนียนไปกับ

การทำากิจกรรมต่างๆ	ของ	รร.

-	 จัด	 “ตล�ดนัดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโครงง�น รร. 

สูช่มุชน”	เพือ่ให	้นร.รูศ้กัยภาพ	รูค้วามถนดัของตนเอง	

ได้ฝึกทักษะด้านอาชีพโดยนำาหลักคิดพอเพียงมาใช้ใน

การวางแผนทำางาน	และแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อน	โดยมี

ครูคอยดูแล	 สำาหรับเด็กเล็ก	 ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วม	

ในกิจกรรม	 นอกจากนี้	 ยังมีวัตถุประสงค์ช่วยจุนเจือ

ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำาอีกด้วย

-	 นร.รู้ความสามารถของตนเอง	 มีวินัย	

รู้หน้าที่	กล้าแสดงออก	คิดก่อนใช้จ่าย

-	 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	

โดยใช้คำาถาม	 และสอนให้เด็กคิด

วิเคราะห์มากขึ้น

-	 ครูคิดรอบคอบขึ้น	วางแผนทำางาน

รัดกุมขึ้น	และปฏิบัติต่อผู้อื่นดีขึ้น	
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43.ห้วยยอด

รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	

ประจำาอำาเภออยู่ในชุมชนกึ่งเมือง

กึ่งชนบท	ผู้ปกครองมีอาชีพทำาสวน

ยางพารา	 สวนปาล์ม	 และรับจ้าง	

ทำาสวน	รร.มีทุนทางสิ่งแวดล้อมที่ดี	

เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขา		

มีแหล่งน้ำาท่ีอุดมสมบูรณ์	 สามารถ

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ของ	รร.

สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา		

เพ่ือพัฒนา	นร.ให้เป็นคนดี	คนเก่ง	

มีความสุข	และก้าวสู่สากลอย่าง

รู้เท่าทัน	 บนจิตสำานึกของความ

เป็นไทย	

-	 ผอ.สมจริง	อินทรักเดช	ศรัทธาในหลักปรัชญา	ดำารงตนเป็นแบบ

อย่างและกำาหนดให้ทุกฝ่ายนำาหลักปรัชญามาใช้ในการบริหาร

จัดการ	

-	 ผอ.เริ่มต้นขับเคล่ือนด้วยการเชิญผู้บริหาร	 และคณะครูจาก	

รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี	มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้

ผู้บริหาร	ครู	นร.แกนนำา	และผู้เกี่ยวข้องทั้ง	รร.

-	 แตง่ตัง้คณะทำางาน	“ทมีนำา”	ทีม่ใีจขึน้มารว่มกนักำาหนดยุทธศาสตร	์

และกรอบความคิดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

-	 กำาหนดให้ครูนำาสู่การปฏิบัติและเรียนรู้ไปด้วย	โดยมี	สรส.	และ

ครูแกนนำาช่วยเหลือให้ครูทำางานได้	 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

บูรณาการหลักปรัชญาได้

-	 ขับเคล่ือนด้วยกระบวนการจัดการความรู้	 เปิดใจ	 ถอดบทเรียน	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

-	 โครงงานจติอาสา	เพือ่ยกระดบัสมัฤทธ์ิผลทางการเรยีน

และอุปนิสัยของ	 นร.โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง

และชุมชน	ที่ครูคอยดูแล	สร้างเงื่อนไข	และตั้งคำาถาม	

ให้	 นร.ได้นำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำางานในแต่ละ	

ขั้นตอน	 และหลังกิจกรรม	 ครูให้	 นร.ถอดบทเรียน

กระบวนการทำางาน	และเชื่อมโยงให้	นร.เข้าใจว่าได้ใช้

หลักปรัชญาตรงไหน	อย่างไร	ในการสร้างความสำาเร็จ

-	 ครูได้นำากระบวนการดังกล่าวมาพัฒนาการออกแบบ

การเรียนรู้ให้สามารถตอบโจทย์การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองตามหลกัสตูรมาตรฐานสากลไปในคราวเดยีวกนั

-	 ครนูำาไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูป้กติ	เชน่	กลุม่สาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	ออกแบบให้	นร.นำาไปใช้

วเิคราะหป์ญัหาชวีติและครอบครวั	เรือ่ง	“แนวทางการ

แก้ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง”	 ทำาให้	 นร.เข้าใจ

ตนเองและผู้อื่น	ซึ่งนำาสู่การปรับพฤติกรรมในที่สุด

-	 นร.คิดทบทวนมากขึ้น	 ทั้งการทำา	

ความเขา้ใจตนเอง	และงานทีท่ำา	ทำาให้

การทำางานมีคุณภาพดีขึ้น	 รู้จักใช้

เหตุผล	 คิดอย่างเป็นระบบ	 รู้จักการ

แบง่ปนั	มคีวามสขุในการอยู่รว่มกับผูอ่ื้น

ได้ดีขึ้น	และมีผลการเรียนดีขึ้น	

-	 ครูเข้าใจว่ากระบวนการเรียนรู้ 	

ที่จะเกิดผลต่ออุปนิสัยนั้น	นร.ต้อง

ลงมือทำา	 ต้องใช้เวลาและทำาซ้ำาๆ	

จึงปรับวิธีการจัดการเรียนรู้

-	 ให้ความสำาคัญกับการลงมือทำา		

ครูส่วนใหญ่จึงให้	นร.ทำาโครงงาน	

-	 ใช้ ชุ ด คำ า ถ ามก ระตุ้ น คิ ด ต าม	

หลักปรัชญา	และการถอดบทเรียน

-	 ครูนำาเครื่องมือต่างๆ	 ท่ีเรียนรู้ 	

จากโครงการ	 มาพัฒนารูปแบบ	

การจัดการเรียนรู้ของตน	 เช่น		

กระตุน้กระบวนการคดิวเิคราะห	์ไป

พร้อมๆ	 กับการทำาให้	 นร.รู้จัก	

รบัฟงัความเห็นของผูอ้ืน่	ใชเ้หตผุล

ในการตัดสินใจ	 ด้วยเครื่องมือ	

Think	Pair	Share	เป็นต้น
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รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	

ประจำาอำาเภออยู่ในชุมชนก่ึงเมือง

กึ่งชนบท	ผู้ปกครองมีอาชีพทำาสวน

ยางพารา	 สวนปาล์ม	 และรับจ้าง	

ทำาสวน	รร.มีทุนทางสิ่งแวดล้อมที่ดี	

เนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขา		

มีแหล่งน้ำาที่อุดมสมบูรณ์	 สามารถ

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ของ	รร.

สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา		

เพ่ือพัฒนา	นร.ให้เป็นคนดี	คนเก่ง	

มีความสุข	และก้าวสู่สากลอย่าง

รู้เท่าทัน	 บนจิตสำานึกของความ

เป็นไทย	

-	 ผอ.สมจริง	อินทรักเดช	ศรัทธาในหลักปรัชญา	ดำารงตนเป็นแบบ

อย่างและกำาหนดให้ทุกฝ่ายนำาหลักปรัชญามาใช้ในการบริหาร

จัดการ	

-	 ผอ.เริ่มต้นขับเคลื่อนด้วยการเชิญผู้บริหาร	 และคณะครูจาก	

รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี	มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้

ผู้บริหาร	ครู	นร.แกนนำา	และผู้เกี่ยวข้องทั้ง	รร.

-	 แตง่ตัง้คณะทำางาน	“ทมีนำา”	ทีมี่ใจข้ึนมาร่วมกนักำาหนดยุทธศาสตร	์

และกรอบความคิดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง

-	 กำาหนดให้ครูนำาสู่การปฏิบัติและเรียนรู้ไปด้วย	โดยมี	สรส.	และ

ครูแกนนำาช่วยเหลือให้ครูทำางานได้	 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

บูรณาการหลักปรัชญาได้

-	 ขับเคล่ือนด้วยกระบวนการจัดการความรู้	 เปิดใจ	 ถอดบทเรียน	

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

-	 โครงงานจิตอาสา	เพือ่ยกระดบัสมัฤทธ์ิผลทางการเรยีน

และอุปนิสัยของ	 นร.โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง

และชุมชน	ที่ครูคอยดูแล	สร้างเงื่อนไข	และตั้งคำาถาม	

ให้	 นร.ได้นำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำางานในแต่ละ	

ขั้นตอน	 และหลังกิจกรรม	 ครูให้	 นร.ถอดบทเรียน

กระบวนการทำางาน	และเชื่อมโยงให้	นร.เข้าใจว่าได้ใช้

หลักปรัชญาตรงไหน	อย่างไร	ในการสร้างความสำาเร็จ

-	 ครูได้นำากระบวนการดังกล่าวมาพัฒนาการออกแบบ

การเรียนรู้ให้สามารถตอบโจทย์การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองตามหลกัสตูรมาตรฐานสากลไปในคราวเดยีวกนั

-	 ครนูำาไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูป้กติ	เชน่	กลุม่สาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	ออกแบบให้	นร.นำาไปใช้

วเิคราะหป์ญัหาชวีติและครอบครวั	เรือ่ง	“แนวทางการ

แก้ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง”	 ทำาให้	 นร.เข้าใจ

ตนเองและผู้อื่น	ซึ่งนำาสู่การปรับพฤติกรรมในที่สุด

-	 นร.คิดทบทวนมากขึ้น	 ทั้งการทำา	

ความเขา้ใจตนเอง	และงานทีท่ำา	ทำาให้

การทำางานมีคุณภาพดีขึ้น	 รู้จักใช้

เหตุผล	 คิดอย่างเป็นระบบ	 รู้จักการ

แบ่งปัน	มีความสุขในการอยู่รว่มกับผูอ่ื้น

ได้ดีขึ้น	และมีผลการเรียนดีขึ้น	

-	 ครูเข้าใจว่ากระบวนการเรียนรู้ 	

ที่จะเกิดผลต่ออุปนิสัยนั้น	นร.ต้อง

ลงมือทำา	 ต้องใช้เวลาและทำาซ้ำาๆ	

จึงปรับวิธีการจัดการเรียนรู้

-	 ให้ความสำาคัญกับการลงมือทำา		

ครูส่วนใหญ่จึงให้	นร.ทำาโครงงาน	

-	 ใช้ ชุ ด คำ า ถ ามก ระตุ้ น คิ ด ต าม	

หลักปรัชญา	และการถอดบทเรียน

-	 ครูนำาเครื่องมือต่างๆ	 ที่ เรียนรู้ 	

จากโครงการ	 มาพัฒนารูปแบบ	

การจัดการเรียนรู้ของตน	 เช่น		

กระตุน้กระบวนการคดิวเิคราะห	์ไป

พร้อมๆ	 กับการทำาให้	 นร.รู้จัก	

รบัฟงัความเห็นของผูอ้ืน่	ใชเ้หตผุล

ในการตัดสินใจ	 ด้วยเครื่องมือ	

Think	Pair	Share	เป็นต้น
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ภ�คเหนือ 

1. กงไกรล�ศวิทย� สุโขทัย สพม.๓๘ ๐๕๕-๖๙๑-๒๒๑ ๐๕๕-๖๙๑-๒๔๘ มัธยม	๑	-	๖ ๗๐ ๑,๐๑๕

2. เฉลิมพระเกียรติพะเย� พะเยา สพม.๓๖ ๐๕๔-๔๒๒-๘๓๘ ๐๕๔-๔๒๒-๘๓๙ มัธยม	๑	-	๖ ๖๖ ๗๑๑

3. ด�ร�วิทย�ลัย เชียงใหม่ สช. ๐๕๓-๒๔๑-๐๓๙ ๐๕๓-๒๔๙-๑๕๒ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๔๐๓ ๖,๖๘๓

4. เตรียมอุดมศึกษ�
พัฒน�ก�รเขล�งค์นคร

ลำาปาง สพม.๓๕ ๐๕๔-๒๒๖-๙๓๒ ๐๕๔-๒๒๒-๙๕๔ มัธยม	๑	-	๖ ๑๐๓ ๒,๐๑๖

5. ท�ขุมเงินวิทย�ค�ร ลำาพูน สพม.๓๕ ๐๕๓-๕๗๔-๖๗๔ ๐๕๓-๕๗๔-๘๒๓ มัธยม	๑	-	๖ ๓๕ ๔๙๕

6. เทศบ�ลจ�มเทวี ลำาพูน อปท ๐๕๓-๕๑๑-๗๔๔ 	- อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๗ ๑๗๖

7. บ้�นหนองบัวแดง เชียงราย สพป.เชียงราย	เขต	๑ ๐๘๑-๗๙๖-๙๘๖๘ 	- อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๐ ๑๒๘

8. ปรินส์รอยแยลส์วิทย�ลัย เชียงใหม่ สช. ๐๕๓-๒๔๒-๐๓๘ ๐๕๓-๓๐๖-๔๑๕ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๕๐๖ ๖,๔๒๕

9. แม่พริกวิทย� ลำาปาง สพม.๓๕ ๐๕๔-๒๙๙-๒๗๐ ๐๕๔-๒๙๙-๒๗๑ มัธยม	๑	-	๖ ๒๗ ๔๗๖

10. ร�ชประช�นุเคร�ะห์ 55 ตาก สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๐๕๕-๘๙๕-๕๖๑ ๐๕๕-๘๙๕-๕๖๐ ประถม	๑	-	มัธยม	๖ ๗๒ ๙๓๑

11. ร�ช�นุเคร�ะห์ พะเยา สพป.พะเยา	เขต	๒ ๐๕๔-๔๗๐-๐๑๙ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๒๑ ๓๐๙

12. เสริมง�มวิทย�คม ลำาปาง สพม.๓๕ ๐๕๔-๒๘๖-๑๒๓ ๐๕๔-๒๘๖-๓๓๓ มัธยม	๑	-	๖ ๕๖ ๑,๓๑๓

13. เชียงม่วนวิทย�คม พะเยา สพม.๓๖ ๐๕๔-๔๙๕-๑๒๑ ๐๕๔-๔๙๕-๒๐๐ มัธยม	๑	-	๖ ๔๓ ๕๘๗

14. ดอยหลวงรัชมังคล�ภิเษก เชียงราย สพป.เชียงราย	เขต	๓ ๐๕๓-๗๙๐-๐๘๗ ๐๕๓-๗๙๐-๐๘๗ มัธยม	๑	-	๖ ๒๗ ๔๒๕

15. ดำ�รงร�ษฎร์สงเคร�ะห์ เชียงราย สพม.๓๖ ๐๕๓-๗๑๑-๔๕๐ ๐๕๓-๖๐๐-๑๕๗ มัธยม	๑	-	๖ ๑๔๙ ๒,๗๗๘

16. ทองแสนขันวิทย� อุตรดิตถ์ สพม.๓๙ ๐๕๕-๔๑๘-๐๗๑ ๐๕๕-๔๑๘-๐๖๙ มัธยม	๑	-	๖ ๔๕ ๗๖๕

17. เทศบ�ลสวรรคโลก
ประช�สรรค์

สุโขทัย เทศบาลเมืองสวรรคโลก ๐๕๕-๖๔๒-๓๒๑ ๐๕๕-๖๔๒-๓๒๑ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๑๒๗ ๒,๕๐๐

18. น่�นนคร น่าน	 สพป.น่าน	เขต	๑ ๐๕๔-๗๔๑-๘๐๔ ๐๕๔-๗๔๑-๘๐๕ มัธยม	๑	-	๖ ๓๐ ๕๑๖

19. น้ำ�ดิบวิทย�คม ลำาพูน สพม.๓๕ ๐๕๓-๕๐๘-๕๔๗	 ๐๕๓-๕๐๘-๕๔๖	 มัธยม	๑	-	๖ ๓๕ ๖๙๖

20. บ้�นกองทูล  
(พิทักษ์ร�ษฎร์วิทย�ค�ร)

เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์	เขต	๓ ๐๕๖-๘๑๐-๙๐๑ ๐๕๖-๘๑๐-๙๐๑ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๗ ๒๔๓

21. บ้�นร้องขี้เหล็ก เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่	เขต	๑ ๐๕๓-๔๙๕-๑๙๙ ๐๕๓-๔๙๕-๑๙๙ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๒ ๑๑๙

22. บ้�นวน�หลวง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน	เขต	๑ ๐๕๓-๖๑๗-๑๖๒ ๐๕๓-๖๑๗-๑๖๒ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๘ ๓๐๑

23. บ้�นห้วยผึ้ง เชียงราย สพป.เชียงราย	เขต	๓ ๐๕๓-๗๓๐-๒๖๓ ๐๕๓-๗๓๐-๒๖๓ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๕๐ ๑,๑๗๓

24. แม่สรวยวิทย�คม เชียงราย สพม.๓๖ ๐๕๓-๗๘๖-๐๗๘ ๐๕๓-๖๕๖-๖๓๗ มัธยม	๑	-	๖ ๕๒ ๙๔๒

25. ร่มเกล้�ป�งตอง แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน	เขต	๑ ๐๕๓-๐๗๓-๐๐๐ - อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๒๐ ๑๕๔

26. ร�ช�นุบ�ล น่าน สพป.	น่าน	เขต	๑ ๐๕๔-๗๑๐-๑๑๐ - อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๖๓ ๑,๔๗๗

27. วัดห�งไหล พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก	เขต	๓ ๐๕๔-๘๖๕-๐๘๙ - อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๖ ๒๐๗

28. บ้�นห้วยคอกหมู เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่	เขต	๓ ๐๕๓-๔๖๐-๓๓๙ - อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๓ ๓๑๘

ภาคผนวก ๗
โรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิสยามกัมมาจล
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ภ�คอีส�น

29. กัลย�ณวัตร ขอนแก่น สพม.๒๕ ๐๔๓-๒๒๔-๔๒๗	 ๐๔๓-๒๒๔๑๗๕ มัธยม	๑	-	๖ ๑๘๗ ๓,๗๙๔

30. โคกเพชรวิทย�ค�ร ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ	เขต	๓ ๐๔๔-๘๗๐๔๔๑ ๐๔๔-๘๗๐๔๔๑ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๓ ๒๕๐

31. ชุมชนบ้�นห้วยค้อ
มิตรภ�พ ที่ 206

ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น	เขต	๓ ๐๘๖-๔๕๙-๒๓๔๕ - ประถม	๑	-	มัธยม	๓ ๑๕ ๑๖๘

32. เชียงขวัญพิทย�คม ร้อยเอ็ด สพม.๒๗ ๐๔๓-๕๐๙๐๙๒ ๐๔๓-๕๐๙๐๙๒ มัธยม	๑	-	๖ ๓๐ ๔๔๕

33. เทศบ�ลวัดป่�เรไร ร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ๐๔๓-๕๑๑๔๘๒ ๐๔๓-๕๑๓๓๙๔ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๓๘ ๖๘๕

34. โนนสังวิทย�ค�ร หนองบัวลำาภู สพม.๑๙ ๐๔๒-๓๗๕๓๐๘ ๐๔๒-๓๗๕๑๖๒ มัธยม	๑	-	๖ ๕๗ ๑,๓๕๖

35. บ้�นคูเมือง  
(อ่อนอนุเคร�ะห์)

อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี	เขต	๔ ๐๔๕-๘๕๓๖๓๙	 ๐๔๕-๘๕๓-๖๓๙ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๓๐ ๖๑๓

36. บ้�นเป้�วิทย� ชัยภูมิ อปท.จังหวัดชัยภูมิ ๐๔๔-๘๖๖๐๔๘ ๐๔๔-๘๖๖๐๔๘ มัธยม	๑	-	๖ ๔๘ ๘๔๘

37. บ้�นสำ�โรง อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี	เขต	๓ ๐๔๕-๔๐๖๗๙๖ ๐๔๕-๔๐๖๗๙๖ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๓๒ ๕๕๖

38. บ้�นหนองหญ้�ปล้อง บุรีรัมย์ สพฐ. ๐๔๔-๑๘๗-๐๙๘ 	- อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๘ ๑๒๐

39. โพนทองวิทย�ยน ร้อยเอ็ด สพม.๒๗ ๐๔๓-๕๗๑๓๘๙ ๐๔๓-๕๗๑๖๓๙ มัธยม	๑	-	๖ ๕๐ ๗๒๔

40. ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ สพม.๓๓ ๐๔๔-๕๖๐๐๘๗ ๐๔๔-๕๖๐๐๘๗ มัธยม	๑	-	๖ ๑๐๒ ๒,๔๘๖

41. สน�มบิน ขอนแก่น สพท.ขอนแก่น	เขต	๑ ๐๔๓-๒๓๖๕๐๖ ๐๔๓-๒๓๖๕๐๖ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๑๔ ๒,๖๔๙

42. สำ�โรงท�บวิทย�คม สุรินทร์ สพม.๓๓ ๐๔๔-๕๖๙๑๖๓ ๐๔๔-๕๖๙๓๐๐ มัธยม	๑	-	๖ ๘๑ ๑,๕๑๒

43. อนุบ�ลประช�รัฐส�มัคคี นครราชสีมา สพท.นครราชสีมา	เขต	๔ ๐๔๔-๔๑๙๙๙๔ ๐๔๔-๔๑๔๒๐๓ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๔๓ ๙๓๕

44. กันทรลักษ์วิทย�คม ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ	เขต	๔ ๐๘๙-๖๓๐-๖๐๙๖ 	- มัธยม	๑	-	๖ ๓๘ ๖๒๗

45. โคกตะเคียนวิทย� สุรินทร์ สพม.๓๓ ๐๔๔-๗๑๒-๐๗๑ ๐๔๔-๗๑๒-๐๗๒ มัธยม	๑	-	๖ ๒๗ ๔๓๙

46. ชุมชนบ้�นดอน 
หันน�จ�น

ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น	เขต	๓  ๐๔๓-๔๙๙-๐๙๕   อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๗ ๖๔

47. เชียงยืนพิทย�คม มหาสารคาม สพม	๒๖  ๐๔๓-๗๘๑-๔๖๓ ๐๔๓-๗๘๑-๓๒๖ มัธยม	๑	-	๖ ๙๖ ๑,๔๔๖

48. ดงใหญ่วิทย�คม  
รัชมังคล�ภิเษก

มหาสารคาม สพม.๒๖ ๐๔๓-๗๓๑-๑๔๗ ๐๔๓-๗๓๑-๑๔๘ มัธยม	๑	-	๖ ๔๒ ๔๒๓

49. บรบือวิทย�ค�ร มหาสารคาม สพม.๒๖ ๐๔๓-๗๗๑-๐๒๖ ๐๔๓-๗๗๑-๐๒๗ มัธยม	๑	-	๖/ปวช. ๑๑๔ ๒,๕๓๘

50. บ้�นกระสัง 
(หรุ่นร�ษร์สังสรรค์)

บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์เขต๑ ๐๘๕-๗๗๔-๕๔๕๑ 	- อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๙ ๑๔๐

51. บ้�นคูข�ด บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์	เขต	๔ ๐๔๔-๖๘๐-๒๖๔ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๗ ๑๘๓

52. บ้�นดงบัง  
(พิกุลศึกษ�ค�ร)

ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด	เขต	๑ ๐๔๓-๕๐๐-๑๕๘ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๙ ๓๐๗

53. บ้�นดอนช้�ง ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น	เขต	๑ ๐๘๙-๔๒๒	-๓๗๖๕   อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๕ ๑๘๐

54. บ้�นน�ขนวน ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษเขต๔ ๐๔๕-๖๖๐-๔๑๖ 	- อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๒ ๑๘๔

55. บ้�นปะท�ย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษเขต๔ ๐๔๕-๖๖๐-๒๗๒ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๖ ๒๓๗

56. บ้�นป่�นหนองอ้อ ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด	เขต	๑ ๐๔๓-๖๕๖-๒๖๓ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๗ ๑๓๕

57. บ้�นม่วงวิทย�ยน กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์	เขต	๑ ๐๔๓-๘๑๔-๓๖๒ 	- อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๐ ๑๔๙

58. บ้�นเทพประทับ หนองคาย สพป.หนองคาย	เขต	๑ ๐๔๒-๔๓๐-๑๙๔  - อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๒ ๑๑๘

59. บ้�นย�งทะเล บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์	เขต	๔ ๐๔๔-๖๓๐-๑๗๒ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๒๐ ๒๒๗

60. บ้�นไร่พวยมิตรภ�พท่ี 18 เลย สพป.เลย	เขต	๒ ๐๘๕-๔๖๐-๘๕๓๓ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๔ ๑๔๐
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61. บ้�นสดำ� ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษเขต๔ ๐๔๕-๖๖๕-๐๖๒	 	- อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๒ ๒๑๑

62. บ้�นส�มข�มิตรภ�พที่ 3 มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ๐๔๒-๖๔๓๗๘๐ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๒๒ ๔๔๓

63. บ้�นส�มเพียแสนจำ�ป� ยโสธร สพป.ยโสธร	เขต	๑ ๐๔๕-๗๓๗-๔๑๙ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๐ ๘๖

64. บ้�นหนองบัวบ�น สุรินทร์ สพป.สุรินทร์	เขต	๒ ๐๔๔-๕๙๐-๑๓๐ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๓๘ ๗๒๔

65. บ้�นหนองผักชี ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ	เขต	๓ ๐๔๔-๘๔๖-๔๐๘ ๐๔๔-๘๔๖-๔๐๘ ประถม	๑	-ประถม	๖ ๑๐ ๒๐๑

66. บ้�นหนองเอี่ยนดง มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ๐๔๒-๖๙๑-๔๕๒ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๗ ๒๘๕

67. บ้�นห้วยต�มอญ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ	เขต	๓ ๐๘๙-๒๘๖-๕๐๕๐ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๗ ๓๐๕

68. บ้�นห้วยหว้� ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ	เขต	๑ 	๐๔๔-๘๗๐-๒๗๘ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๕ ๑๕๓

69. โปโลเล้�ส�มัคคีวิทย� กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์	เขต	๑ ๐๔๓-๘๙๐-๐๓๑   อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๘ ๙๒

70. พรหมประส�ทร�ษฎร์นุกูล สุรินทร์ สพป.สุรินทร์	เขต	๑ ๐๔๔-๕๙๐-๓๔๐ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๖ ๒๘๓

71. พอกพิทย�คม ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ	เขต	๓ ๐๔๕-๙๑๐-๘๑๗ ๐๔๕-๙๑๐-๘๑๗ มัธยม	๑	-	๖ ๒๔ ๖๐๙

72. วังมนวิทย�ค�ร กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์	เขต	๒   ๐๔๓-๘๔๑-๑๒๒  ๐๔๓-๘๙๑-๓๒๒ มัธยม	๑	-	๖ ๑๖ ๑๓๐

73. ศึกษ�สงเคร�ะห์ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๐๔๓-๕๖๙-๐๓๔ ๐๔๓-๕๖๙-๓๔๓ ประถม	๑	-	มัธยม	๖ ๕๙ ๗๖๔

74. หนองหมื่นถ่�นวิทย� ร้อยเอ็ด สพม.๒๗ ๐๔๕-๕๖๕-๐๒๒ ๐๔๓-๕๖๕-๑๑๓ มัธยม	๑	-	๖ ๓๙ ๕๔๗

75. อนุบ�ลมณีร�ษฎร ์
คณ�ลัย

นครราชสีมา สพป.นครราชสีมาเขต๒ ๐๔๔-๓๙๑-๑๙๔ ๐๔๔-๓๙๑-๑๙๔ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๒๑ ๕๒๔

ภ�คกล�งและตะวันออก

76. คลองพิทย�ลงกรณ์ กรุงเทพฯ สพป.กทม. ๐๒-๔๕๒-๕๐๐๑ ๐๒-๘๔๙-๑๘๙๕ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๒๔ ๔๘๔

77. จุฬ�ภรณร�ชวิทย�ลัย 
เพชรบุรี

เพชรบุรี สพม.๑๐ ๐๓๒-๔๗๐-๒๙๕ ๐๓๒-๔๗๐-๒๙๓ มัธยม	๑	-	๖ ๖๒ ๖๙๓

78. บ้�นหนองไผ่ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์	เขต	๓ ๐๕๖-๓๙๐-๑๑๗ ๐๕๖-๕๓๙-๕๔๔ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๕ ๑๘๕

79. โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ สพม.๑ ๐๒-๒๔๑-๒๓๒๐ ๐๒-๒๔๑-๒๗๕๐ ม.	๑	-	๖ ๒๔๐ ๓,๗๐๐

80. ร�ชประช�นุเคร�ะห์ 33 ลพบุรี สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๐๓๖-๗๙๖-๘๓๓ ๐๓๖-๔๒๖-๖๑๓ มัธยม	๑	-	๖ ๕๗ ๙๕๐

81. ล�ซ�ลจันทบุรี  
(ม�รด�พิทักษ์)

จันทบุรี สช. ๐๓๙-๔๓๖-๕๘๐ ๐๓๙-๔๓๖-๕๘๒ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๘๔ ๑,๓๖๑

82. ศรีวิชัยวิทย� นครปฐม สพม.๙ ๐๓๔-๒๔๒-๙๖๗ ๐๓๔-๒๕๑-๐๒๖ มัธยม	๑	-	๖ ๑๒๔ ๒,๓๗๔

83. สตรีม�รด�พิทักษ์ จันทบุรี สช. ๐๓๙-๓๑๑-๐๓๘ ๐๓๙-๓๔๔-๐๒๑ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๒๑๖ ๓,๕๗๓

84. สัตย�ไส ลพบุรี สพป.ลพบุรี	เขต	๒ ๐๓๖-๗๙๐-๐๔๑-๙ ๐๓๖-๗๙๐-๐๕๐ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๕๒ ๓๖๖

85. จิระศ�สตร์ อยุธยา สช. ๐๓๕-๒๔๑-๑๐๖ ๐๓๕-๒๔๑-๑๐๖ มัธยม	๑	-	๖ ๒๙๕ ๔,๖๓๕

86. ชุมชนวัดร�ษฎร์บำ�รุง สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ	เขต	๑ ๐๒-๗๐๗-๗๐๗๖ ๐๒-๗๐๗-๗๐๗๖ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๗ ๕๗๔

87. เตรียมอุดมพัฒน�ก�ร 
นนทบุรี

นนทบุรี สพม.๓ ๐๒	๙๒๖-๒๑๒๒ ๐๒-๕๙๕-๑๒๔๐ มัธยม	๑	-	๖ ๑๒๓ ๓,๓๕๓

88. ท่�หลวงวิทย�คม ลพบุรี สพม.๕ ๐๓๖-๔๖๑-๙๒๒ ๐๓๖-๔๖๑-๙๒๒ มัธยม	๑	-	๖ ๓๘ ๖๐๒

89. นวมินทร�ชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี

นนทบุรี สพม.๓ ๐๒-๙๖๑-๙๘๐๘ ๐๒-๙๖๑-๙๘๐๘ มัธยม	๑	-	๖ ๑๒๙ ๒,๕๔๑

90. บ้�นท่�เส� ระยอง สพป.ระยอง	เขต	๑ ๐๓๘-๐๓๓-๐๔๐ ๐๓๘-๐๓๓-๐๔๐ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๙ ๑๔๔

91. มกุฎเมืองร�ชวิทย�ลัย ระยอง สพม.๑๘ ๐๓๘-๖๗๑-๑๑๒ ๐๓๘-๖๗๑-๑๑๒ มัธยม	๑	-	๖ ๖๕ ๙๐๒

92. มัธยมวัดธ�ตุทอง กรุงเทพฯ สพม.๑ ๐๒-๓๙๐-๒๕๔๓ ๐๒-๓๙๐-๒๕๖๑ มัธยม	๑	-	๖ ๖๓ ๑,๘๒๐

93. ม�รีวิทย� ปราจีนบุรี สช. ๐๓๗-๒๑๑-๐๒๔ ๐๓๗-๒๑๑-๔๔๒ เตรียมอนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๑๖๐ ๒,๓๒๔

94. ม�รีวิทย�ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี สช. ๐๓๗-๗๒๗-๖๓๗ ๐๓๗-๒๗๖๘๔๕ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๗๔ ๑,๑๔๒

95. ยอแซฟวิทย� จันทบุรี สช. ๐๓๙-๔๓๑-๒๓๒ ๐๓๙-๔๓๑-๙๑๓ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๑๐ ๑,๘๗๒



บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
รายงานผลการดำาเนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

181

  จังหวัด สังกัด โทรศัพท์ โทรส�ร ระดับชั้นที่สอน จำ�นวนครู จำ�นวนนักเรียน

96. ลัมแบรต์พิชญ�ลัย จันทบุรี สช. ๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒ ๐๓๙-๓๗๑๔๑๔ เตรียมอนุบาล-มัธยม	๓ ๙๐ ๑,๒๗๗

97. ล�ซ�ล กรุงเทพ สช. ๐๒-๓๙๓-๓๕๑๐  ๐๒-๗๔๘-๖๘๕๕ อนุบาล	๑-มัธยม	๖ ๒๗๐ ๕,๑๕๗

98. ล�ดชะโดส�มัคคี อยุธยา สพม.๓ ๐๓๕-๗๔๐-๑๐๓  ๐๓๕-๗๔๐-๑๐๒ มัธยม	๑	-	๖ ๒๓ ๑๘๙

99. ล�ดบัวหลวงไพโรจน์
วิทย�

อยุธยา สพม.๓ ๐๓๕-๗๘๒-๓๐๖ ๐๓๕-๗๘๒-๓๐๗ มัธยม	๑	-	๖ ๓๔ ๖๕๐

100. วัฒน�วิทย�ลัย กรุงเทพ สช. ๐๒-๒๕๔-๗๙๙๑-๕ ๐๒-๒๕๔-๗๙๙๗ อนุบาล	๑-มัธยม	๖   ๓,๐๖๔

101. วัดเก�ะสุวรรณ�ร�ม กรุงเทพ สพป.กทม. ๐๒-๕๒๓๖๘๔๕ ๐๒-๕๒๓-๖๘๔๕ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๔๓ ๑,๒๐๐

102. วัดไผ่ส�มเก�ะ ราชบุรี สพป.ราชบุรี	เขต	๒ ๐๓๒-๓๓๑-๐๓๘ -  อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๗ ๒๖๘

103. วัดพร�หมณี นครนายก สพป.นครนายก	 ๐๓๗-๓๘๖๒๑๙ ๐๓๗-๓๘๖-๒๑๙ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๑ ๑๗๑

104. วัดหนองกล�งดง ราชบุรี สพท.	ราชบุรี	เขต	๒  ๐๓๒-๒๓๔-๙๒๗  ๐๓๒-๒๓๔-๙๒๗ อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๐ ๑๘๔

105. วัดหัวโพ ราชบุรี สพป.ราชบุรี	เขต	๒ ๐๓๒-๓๘๓-๗๒๕ -  อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๘ ๒๗๔

106. สตรีนนทบุรีบ�งใหญ่ นนทบุรี สพม.๓ ๐๒-๙๒๗-๗๒๓๙ ๐๒-๙๒๗-๘๒๙๐ มัธยม	๑	-	๖ ๓๓ ๙๘๑

ภ�คใต้

107. กะทู้วิทย� ภูเก็ต สพม.๑๔ ๐๗๖-๓๒๑-๓๑๑ ๐๗๖-๓๒๑-๓๑๑ มัธยม	๑	-	๖ ๕๔ ๑,๐๗๙

108. บ้�นคลองไคร กระบี่ สพป.กระบี่ ๐๗๕-๖๔๑-๔๙๗  - อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๒๙ ๔๔๓

109. บ้�นคลองย�ง กระบี่ สพป.กระบี่ ๐๘๑-๐๘๐-๒๒๐๔  - อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๙ ๑๗๙

110. บ้�นร้�นตัดผม ชุมพร สพป.ชุมพร	เขต	๑ ๐๘๗-๗๖๔-๓๙๖๒ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๔๑ ๕๖๐

111. รัษฎ� ตรัง สพม.๑๓ ๐๘๙-๘๗๑-๓๘๗๐ ๐๗๕-๒๘๖-๐๔๕ มัธยม	๑	-	๖ ๘๒ ๑,๑๕๓

112. ร�ชประช�นุเคร�ะห์ 10 นราธิวาส สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๐๗๔๓-๕๙๙-๔๐๘ ๐๗๓-๕๙๙-๔๐๘ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๒ ๑๒๕

113. ห้วยยอด ตรัง สพม.๑๓ ๐๗๕-๒๓๕-๑๗๙ ๐๗๕-๒๓๕-๑๘๐ มัธยม	๑	-	๖ ๑๑๗ ๒,๖๙๗

114. บ้�นขอนห�ด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช	เขต	๓	 ๐๗๕-๔๒๖-๑๓๔ ๐๗๕-๔๒๖-๑๓๕ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๒ ๑๙๘

115. บ้�นคันธทรัพย์ ชุมพร สพป.ชุมพร	เขต	๑ ๐๗๗-๕๔๙-๕๕๙ 	- อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๓๓ ๔๓๒

116. บ้�นทร�ยข�ว กระบี่ สพป.กระบี่ ๐๘๙-๙๗๐-๐๖๑๒ ๐๗๕-๖๔๒-๑๘๒ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๙ ๓๒๘

117. บ้�นทุ่งไพล สงขลา สพป.สงขลา	เขต	๓ ๐๗๔-๓๐๐-๑๘๗ 	- อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๒๓ ๔๖๙

118. บ้�นหนองสองพี่น้อง ตรัง สพป.ตรัง	เขต	๒ ๐๗๕-๒๙๔-๒๒๓ ๐๗๕-๒๙๔-๒๒๓ อนุบาล	๑-มัธยม	๓ ๑๕ ๑๗๘

119. วชิรธรรมสถิต พัทลุง สพม.๑๒ ๐๗๔-๖๐๓-๑๗๗ ๐๗๔-๖๐๓-๑๗๕ มัธยม	๑	-	๖ ๒๗ ๒๒๒

120. วัดโพธิ์ทอง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช	เขต	๑ ๐๗๕-๔๔๗-๐๐๖   อนุบาล	๑	-	ประถม	๖ ๑๑ ๘๘

121. สตรีภูเก็ต ภูเก็ต สพม.๑๔ ๐๗๖-๒๑๒-๓๖๖ ๐๗๖-๒๑๙-๕๒๒ มัธยม	๑	-	๖ ๒๕๒ ๒,๙๔๓

122. สุร�ษฎร์ธ�นี 2 สุราษฎร์ธานี สพม.๑๑ ๐๗๗-๓๕๕-๓๕๑-๒ ๐๗๗-๓๕๕-๓๕๔ มัธยม	๑	-	๖ ๙๑ ๑,๘๕๘

รวม 7,091 123,907

หม�ยเหตุ โรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิสยามกัมมาจลมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเอง	 โรงเรียนที่เห็นเป้าหมายต่างกัน	 มักจะถูกกระบวนการคัดกรอง

ออกไปเอง	ในขณะที่โรงเรียนใหม่ที่มีความสนใจขอสมัครเข้าร่วมระหว่างทางมูลนิธิสยามกัมมาจลก็ไม่ได้ปิดกั้น	ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นโรงเรียนเครือข่ายในช่วงสิ้นปี	๒๕๕๗
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๑ กงไกรลาศวิทยา ดร.ดุษฎี	สีตลวรางค์

๒ กงไกรลาศวิทยา นายสมพร	สุขอร่าม

๓ กะทู้วิทยา นายมนตรี	พรผล

๔ กัลยาณวัตร นายลิขิต	เพรชผล

๕ กัลยาณวัตร นางกรรณิกา	ศรีสัตย์รสนา

๖ คลองพิทยาลงกรณ์ นายกริชพล	กลิ่นหอม

๗ คลองพิทยาลงกรณ์ นายวิทยุทธ	ไร่สูงเนิน

๘ โคกเพชรวิทยาคาร นายจำานงค์	ศรสูงเนิน

๙ จุฬาภรณราชวิทยาลัย	
เพชรบุรี

นางกัญพิมา	เชื่อมชิต

๑๐ จุฬาภรณราชวิทยาลัย	
เพชรบุรี

นายชูรัฐ	ระหว่างบ้าน

๑๑ เฉลิมพระเกียรติ	พะเยา นายธวัช	ชุมชอบ

๑๒ เฉลิมพระเกียรติ	พะเยา นางสาวศุภวัลย์	คำาวัง

๑๓ ชุมชนบ้านห้วยค้อ
มิตรภาพที่	๒๐๖

นายสวัสดิ์	มะลาหอม	

๑๔ เชียงขวัญพิทยาคม นายระวี	ขุณิกากรณ์

๑๕ เชียงขวัญพิทยาคม ว่าที่	ร.ต.	พรเทพ	โพธิ์พันธุ์

๑๖ ดาราวิทยาลัย นางมนูญวัฒนา	ศิริสุจินต์

๑๗ ดาราวิทยาลัย นางอวยพร	หว่างตระกูล

๑๘ เตรียมพัฒน์ฯ	
เขลางค์นคร

นายเกตุ	เปี้ยอุตร

๑๙ เตรียมพัฒน์ฯ		
เขลางค์นคร

นายภูริต	คันธชมภู

๒๐ ทาขุมเงินวิทยาคาร นางช่อฟ้า	ม่วงมณี

ลำาดับ ชื่อสถานศึกษา ชื่อผู้บริหาร

๒๑ ทาขุมเงินวิทยาคาร นายพิสิษฐ	คำาบุรี

๒๒ ทาขุมเงินวิทยาคาร นายสมศักดิ์	เจริญธนฤทธิ์

๒๓ เทศบาลจามเทวี นางกรรณิกา	มาบุญมี

๒๔ เทศบาลจามเทวี นางสายฝน	ไทยกรรณ์

๒๕ เทศบาลวัดป่าเรไร นางธนิตา	กุลสุวรรณ

๒๖ เทศบาลวัดป่าเรไร นายเรียบ	สวัสดิผล

๒๗ โนนสังวิทยาคาร ดร.สุเมธ	ปานะถึก	

๒๘ โนนสังวิทยาคาร นายรณภพ	ลิสุวรรณ

๒๙ บ้านคลองไคร นายเรวัต	มะสุวรรณ

๓๐ บ้านคลองไคร นายไพโรจน์	ขาวสังข์

๓๑ บ้านคลองยาง	 นายเฉลิม	เรืองทองศรี

๓๒ บ้านคูเมือง		
(อ่อนอนุเคราะห์)

นายโกวิท	บุญเฉลียว

๓๓ บ้านเป้าวิทยา นายเศรษฐา	ศรีสุธรรมศักดิ์

๓๔ บ้านเป้าวิทยา นายปัญญา	เพียพิมเพิ่ม

๓๕ บ้านเป้าวิทยา นายชูศิลป์	ดอนเตาเหล็ก	

๓๖ บ้านร้านตัดผม นายพีระพล	ภักดีเสนา

๓๗ บ้านร้านตัดผม นางสุวรรณรัตน์	เล็กบรรจง

๓๘ บ้านสำาโรง นายบำาเพ็ญ	อินทร์โสม

๓๙ บ้านหนองบัวแดง นายสมนึก	จันทร์แดง

๔๐ บ้านหนองไผ่ นายพนม	จันทร์ดิษฐ

๔๑ บ้านหนองหญ้าปล้อง นายทรงศักดิ์	สิรัมย์

๔๒ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดร.สิริลักษณ์	เฟื่องกาญจน์

๔๓ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดร.สิรินันท์	ศรีวีระสกุล

๔๔ โพนทองวิทยายน ว่าท่ี	ร.ต.วัฒนชัย	ศาลารัตน์

ภาคผนวก ๘
รายชื่อผู้อำานวยการศูนย์การเรียนรู้ ๔๓ แห่ง ตั้งแต่เริ่มขับเคลื่อนโครงการ
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๔๕ โพนทองวิทยายน นายสุพจน์	ซาเหลา

๔๖ โพนทองวิทยายน นายสิทธิชัย	รถา

๔๗ แม่พริกวิทยา นายณรงค์ศักดิ์	อบหอม

๔๘ แม่พริกวิทยา นายภูริต	คันธชมภู

๔๙ โยธินบูรณะ นายวิทยา	บริบูรณ์ทรัพย์

๕๐ โยธินบูรณะ นายอดิศักดิ์	วิไลลักษณ์

๕๑ รัษฎา นายสาคร	เย่าเฉื้อง

๕๒ ราชประชานุเคราะห์	๑๐ นายจร	ประสงค์สุข

๕๓ ราชประชานุเคราะห์	๓๓ นายดำารงค์สิทธิ์	เบ้าศิลป์

๕๔ ราชประชานุเคราะห์	๕๕ นายสมศักดิ์	แสงประเสริฐ

๕๕ ราชประชานุเคราะห์	๕๕ นายศรยุทธ	เรืองน้อย

๕๖ ราชานุเคราะห์ นายอิสรีย์	กองภูมิพันธ์

๕๗ ลาซาลจันทบุรี		
(มารดาพิทักษ์)

ภราดาประภาส	ศรีเจริญ

๕๘ ลาซาลจันทบุรี		
(มารดาพิทักษ์)

ภราดาสยาม	งามดี

๕๙ ลาซาลจันทบุรี		
(มารดาพิทักษ์)

ภราดาชัยพร	กิจมงคล

๖๐ ศรีวิชัยวิทยา นางทิพวรรณ	ยิ้มสวัสดิ์

หม�ยเหตุ: ปรับปรุง	เมื่อวันที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๙

ลำาดับ ชื่อสถานศึกษา ชื่อผู้บริหาร

๖๑ ศรีวิชัยวิทยา ดร.อาคม	มากมีทรัพย์

๖๒ ศีขรภูมิพิสัย นายแสน	แหวนวงศ์

๖๓ สตรีมารดาพิทักษ์ ซิสเตอร์อุบล	ผังรักษ์

๖๔ สตรีมารดาพิทักษ์ ดร.ลำายงค์	อุ้นวุ้น

๖๕ สนามบิน นายบัวเรียน	อโรคยนันท์

๖๖ สัตยาไส ดร.อาจอง	ชุมสาย

๖๗ สัตยาไส นางลัดดา	จุลวงศ์

๖๘ สำาโรงทาบวิทยาคม นายชูเดช	อำาพันทอง

๖๙ สำาโรงทาบวิทยาคม ว่าที่ร.ต.	บัญญัติ	สมชอบ

๗๐ เสริมงามวิทยาคม นางศรีสมร	พรหมศิลป์	

๗๑ เสริมงามวิทยาคม นายบุญทวี	วิทยาคุณ

๗๒ เสริมงามวิทยาคม นายมานัส	นพคุณ

๗๓ ห้วยยอด นายสมจริง	อินทรักเดช

๗๔ ห้วยยอด นายพิชัย	ชั่งคิด

๗๕ อนุบาลประชารัฐสามัคคี นายธีรเชษฐ์	ป้องจันมณีสกุล
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ชื่อผู้บริหาร ชื่อสถานศึกษา เรื่องเด่น

ผู้อำ�นวยก�รที่สนับสนุนครูให้เข้�ใจและส�ม�รถจัดก�รเรียนรู้เพื่อเสริมสร้�งอุปนิสัย “พอเพียง”

๑.	 ผอ.พีระพล	ภักดีเสนา บ้านร้านตัดผม เป็นผู้สนับสนุนและสร้างการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆ		
มีนโยบายชัดเจน	ทำาตนเป็นแบบอย่าง	เชิญคณะครูจากศูนย์การเรียนรู้มา
ให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยง	โดยผอ.จะร่วมฟังทุกครั้งเพื่อทำาความเข้าใจ	และ
สามารถช่วยครูได้ด้วยการให้ครูลองสอนด้วยก�รตั้งคำ�ถ�ม นร.ให้ดู
เป็นตัวอย่�ง แล้ว ผอ. นิเทศครูด้วยก�รสังเกตก�รสอนในชั้นเรียน
พร้อมกับครูแกนนำ� แล้วม�แลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มซึ่งกันและกัน		
โดยผอ.คอยช้ีแนะ	ตรวจแผน	ต้ังคำาถามกระตุ้นให้ครูคิดสม่ำาเสมอ	และ
ประเมินความเข้าใจครูจากพฤติกรรม	นร.

๒.	ผอ.ทิพวรรณ	ยิ้มสวัสดิ์ ศรีวิชัยวิทยา บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	ช่วยให้ครูเข้าใจและสามารถนำาหลักปรัชญา
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้	ผ่านงานวิชาการ	โดยในช่วงแรก	ผอ. จะเป็น 
ผู้ตรวจแผนก�รสอน ให้คว�มสำ�คัญกับก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ	
ให้คำาแนะนำาครูอย่างสม่ำาเสมอพร้อมๆ	กับการสร้างครูแกนนำา

๓.	ผอ.กัญพิมา	เชื่อมชิต จุฬาภรณราชวิทยาลัย	
เพชรบุรี

ผู้บริห�รที่เป็นต้นแบบก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ของหลายโรงเรียน		
มีความชัดเจนในการนำาหลักปรัชญามาใช้ในการบริหารจัดการและ	
นำาสู่การปฏิบัติของบุคลากรทั้ง	รร.	ด้วยโมเดลแม่น้ำา	๕	สาย		
มีเทคนิคกระตุ้นการเรียนรู้ของครูในรูปแบบต่างๆ

๔.	ผอ.ดุษฎี	สีตลวรางค์ กงไกรลาศวิทยา บริห�รจัดก�รแบบมีส่วนร่วม	เป็นผู้นำาและสร้างกำาลังใจให้ครูที	่
หมดกำาลังใจลุกขึ้นมาร่วมมือกันสำารวจปัญหาของ	นร.	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และช่วยกันแก้ปัญห�จนประสบคว�มสำ�เร็จ	ปรับทัศนคติของคร	ู
จากต้องการพัฒนาให้ผู้เรียน	“เก่ง	ดี	มีสุข”	กลายเป็น		
“ดี	เก่ง	มีสุข”	โดยให้ความสำาคัญกับการปลูกจิตสำ�นึกรักดีก่อน

๕.	ผอ.ลัดดา	จุลวงศ์ สัตยาไส ผู้บริห�รที่ส�ม�รถนำ�นโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติจริงของคร	ูด้วยการทำาตัว
เป็นแบบอย่าง	เป็นกัลยาณมิตร	สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน		
และก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลักษณะของชุมชนนักปฏิบัติของครูใน รร.

ภาคผนวก ๙ 
ตัวอย่างผู้บริหารที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี
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๖.	 ผอ.ระวี	ขุณิกากรณ์ เชียงขวัญพิทยาคม ˜	 ผู้บริหารทีท่ำ�ให้ครูด	ูและทำางานร่วมกับครูฉลาด	ปาโส	สร้างความรู้	
ความเข้าใจ	และความตระหนักว่าเศรษฐกิจพอเพียงแท้จริงแล้วอยู่ใน
หลักสูตร	เป็นหน้าท่ีโดยตรงของครู	ช่วยให้ครูเข้าใจชัดข้ึนและสามารถ	
นำามาใช้เป็น	โดยใช้การถอดบทเรียน	และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสม่ำาเสมอ	

˜	 เป็นผู้นำ�ในก�รสร้�งเครือข่�ยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรุ่นแรกๆ		
ของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๗.	ซิสเตอร์อุบล	ผังรักษ์ สตรีมารดาพิทักษ์ -	 ต้องการให้ครูและ	นร.ไดเ้รียนรู้ผ่�นก�รปฏิบัต	ิด้วยการดำารงตนเป็น
แบบอย่าง	และลงมือสร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นใน	รร.ด้วยตัวเอง	จึงได้รับ
ความศรัทธาและความร่วมมือจากครู	

-	 ขับเคลื่อนงานด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านรองผอ.วิชาการ

๘.	ผอ.ธนิตา	กุลสุวรรณ เทศบาลวัดป่าเรไร ขับเคล่ือนงานด้วยการทำ�ให้ดูอยู่ให้เห็น	ทำาให้ครูรู้สึกว่าทุกคนมีความสำาคัญ	
กระตุ้นให้สามารถทำางานแทนกันได้	โดยเฉพาะงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	
พอเพียง	โดย	ผอ.ให้ครูผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ�จัดกิจกรรมปลูกฝังหลัก
ปรัชญาให้	นร.	และสนับสนุนให้ครูทุกคนสามารถเป็นวิทย�กรขย�ยผล 
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้มาเรียนรู้

๙.	ผอ.สาคร	เย่าเฉื้อง รัษฎา -	 มีนโยบายที่ชัดเจน	ขอให้ครูจาก	รร.ห้วยยอดมาเป็นให้ความรู้	มาเป็น	
พี่เลี้ยง	และค่อยๆ ขับเคลื่อนจ�กครูแกนนำ�ที่สนใจจำ�นวนไม่ม�ก
ก่อน แล้วจึงขยายสู่ครูอื่นๆ	โดยผอ.ทำาหน้าที่ตรวจแผนจัดการเรียนรู้	
นิเทศติดตามการสอน	และมีทีมครูแกนนำาช่วยให้ครูสามารถใช	้
เครื่องมือต่างๆ	เช่น	การถอดบทเรียน	ได้

-	 เชื่อมโยงกับผู้ปกครองและชุมชนให้มีบทบาทสนับสนุนการเรียนรู	้
และการทำางานจิตอาสาของ	นร.	ในชุมชน

๑๐.	ผอ.ภูริต	คันธชุมภู แม่พริกวิทยา
เตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการเขลางค์นคร

-	 สนับสนุนให้ครูไปร่วมเรียนรู้กับเครือข่ายและพัฒน�ครูด้วยก�รให ้
เป็นวิทย�กรให้กับโรงเรียนเครือข่�ยอื่นๆ	ร่วมกับผอ.เพื่อครูจะได้
หาความรู้และพัฒนาตนตลอดเวลา

-	 เมื่อผอ.ย้ายมาอยู่ศูนย์การเรียนรู้ใหม่	ได้สร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ปริมาณครูแกนนำาด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันกับครูแกนนำา	
ของ	รร.แม่พริกวิทยา

ผู้อำ�นวยก�รที่บริห�รจัดก�รต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๑.	ดร.อาจอง	ชุมสาย สัตยาไส ใช้หลักปรัชญาในการบริห�รจัดก�ร รร.ให้ส�ม�รถพึ่งตัวเองได ้
ในด้านต่างๆ	เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร	พลังงาน	
และสร้�งวัฒนธรรม “พอเพียง” ขึ้นใน รร.	ภายใต้บรรยากาศ	
ทีผู่้บริห�รและครูเป็นแบบอย่�ง	และสภาพแวดล้อมที่	นร.สามารถ	
เรียนรู้และซึมซับได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน
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๑๒.	ผอ.แสน	แหวนวงศ์ ศีขรภูมิพิสัย -	 ผู้บริห�รให้คว�มสำ�คัญกับ “คน” เริ่มจากการสร้างศรัทธาและยึดหลัก		
“ใช้ครูเป็น เห็นครูทำ� นำ�ครูได้”	

-	 ทำาใหค้รูเห็นเป้�หม�ยร่วมกัน
-	 สร้�งกลไกให้งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาเกิดขึ้นใน	รร.

๑๓.	ผอ.มนูญวัฒนา	ศิริสุจินต์ ดาราวิทยาลัย ตัวอย่างของผู้บริหารรร.ขน�ดใหญ่พิเศษที่ส�ม�รถดึงก�รมีส่วนร่วม
ของครูในก�รขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ทั้งระบบ โดยมุ่งพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการสอน	ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ	โดยเฉพาะการทำากิจกรรม	
เพื่อพัฒนา	นร.ให้เกิดกระบวนการคิด

๑๔.	ภราดาประภาส	ศรีเจริญ ลาซาลจันทบุรี
	(มารดาพิทักษ์)

ขับเคลื่อนหลักปรัชญ�ด้วยศรัทธ�ในศาสนา	ในพระบาทสมเด็จ	
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ขณะเดียวกัน	การทำาตัวเป็นแบบอย่าง	
และเรียนรู้ร่วมกับครู	ทำาให้	ผอ.เป็นที่ศรัทธาของครู

๑๕.	ผอ.สมจริง	อินทรักเดช ห้วยยอด บริห�รจัดก�รพื้นที่ และทรัพย�กรของ รร. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด		
ทั้งต่อ	รร.	
และชุมชน	เช่น	พัฒนาแหล่งน้ำาของ	รร.	จนสามารถประหยัดค่าน้ำาประปา
ของ	รร.	สามารถใช้ในแปลงเกษตร	แล้วยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่
ปล่อยลงสู่ชุมชนอีกด้วย

๑๖.	ผอ.ธีรเชษฐ์	ป้องจันมณีสกุล อนุบาลประชารัฐสามัคคี บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยโมเดล	๕	นิ้วมือ	ส�ม�รถแก้ไขปัญห�
คว�มขัดแย้งของครภูายใน	รร.	และเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจครูสร้าง
กลไกในการทำางานจนประสบความสำาเร็จ

๑๗.	ผอ.วัฒนชัย	ศาลารัตน์ โพนทองวิทยายน ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงด้วย	๔	เสาหลัก	คือ	ครูแกนนำา	ยุวชนพอเพียง	
ปราชญ์ท้องถิ่น	และเชื่อมโยงเครือข่�ยในท้องถิ่น	กระตุ้นการขับเคลื่อน
ด้วยการจัดตลาดนัดพอเพียงทุกปี	

๑๘.	ผอ.จร	ประสงค์สุข ราชประชานุเคราะห์	๑๐ ใช้หลักบริหารจัดก�รแบบมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ� บนพื้นฐ�น
ของคว�มยุติธรรม	และกระจ�ยอำ�น�จก�รทำ�ง�น	จัดให้ครูทุกคน
ประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน	และแลกเปลี่ยนเรียนรู	้
เป็นกันระยะๆ	โดย	ผอ.	เป็นผู้นิเทศการทำางาน

ผู้อำ�นวยก�รที่ได้รับคว�มร่วมมือและศรัทธ�จ�กชุมชน และบริห�รจัดก�รทรัพย�กรเพื่อแก้ปัญห�คว�มข�ดแคลน

๑๙.	ผอ.สมนึก	จันทร์แดง บ้านหนองบัวแดง -	 พัฒนา	รร.ในชนบททีชุ่มชนเมินหน้� กลับม�ให้คว�มร่วมมือทำ�ง�น
ร่วมกับ รร. 

-	 บริหารจัดการฐ�นก�รเรียนรู้ของ รร. ครบวงจรให้เป็นเกษตร 
อ�ห�รกล�งวัน	เป็นฐานการเรียนรู้ของนร.และชุมชน

-	 พัฒนาครูด้วยหลัก	C	D	S	L	(Copy,	Development,	Support,	Learning)	
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๒๐.	ผอ.สวัสดิ์	มะลาหอม	 ชุมชนบ้าน	
ห้วยค้อมิตรภาพที่	๒๐๖

บริหารงานในลักษณะชุมชนคือเจ้�ของ รร.	ดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้สร้างสัมพันธภาพระหว่าง	นร.ผู้ปกครองและชุมชน	ทำาให้
นร.เข้าใจและภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นการขยายผลหลักปรัชญา
สู่ชุมชน

๒๑.	ผอ.พนม	จันทร์ดิษฐ บ้านหนองไผ่ ผู้นำาการขับเคลื่อนสู่ครูและชุมชน	ประสานการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ	บริห�รจัดก�รฐ�นก�รเรียนรู้จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน	
สร้างการเรียนรู้ให้ครู	ผ่านการพูดคุยและตั้งคำาถามชวนคิด

๒๒.	ผอ.ทรงศักดิ์	สิรัมย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง -	 บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-	 แก้ปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยู่จำากัด	ด้วย
การดึงชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รแก้ไขปัญห� และจัดก�รศึกษ�
ที่ชุมชนเองได้ประโยชน์และเรียนรู้ไปพร้อมกัน	เช่น	จัดตั้งกองทุน	
ข้าวเปลือก	เกษตรอาหารกลางวัน

-	 ใช้ระบบ IT แทนก�รใช้เอกส�รต่�งๆ	ลดความสิ้นเปลือง	และลด
ความซ้ำาซ้อนของงานเอกสารลง	โดยผอ.จะช่วยให้ความช่วยเหลือใน
บางเรื่องที่ครูทำาไม่ได้

-	 ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาครู	ให้ความรู้	มีการแลกเปลี่ยนความเห็น
กันทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

๒๓.	ผอ.จำานงค์	ศรสูงเนิน โคกเพชรวิทยาคาร แบบอย่างของผู้บริหารที่ใช้หลักปรัชญาในการบริห�รจัดก�รทรัพย�กร
อย่�งครบวงจร เน้นการปลูกฝังคุณธรรมและวินัยให้	นร.	และ	ผอ.	
สามารถดึงก�รมีส่วนร่วมจ�กชุมชนม�ช่วยจัดก�รศึกษ�  
(ฐานการเรียนรู้)	เช่น	เป็นวิทยากรใน	รร.

๒๔.	ผอ.เฉลิม	เรืองทองศรี บ้านคลองยาง บริหารจัดการโดยยึดหลักการ	“เข้�ถึง” ชุมชน	รร.จึงกลายเป็น
จุดศูนย์กลางการเรียนรู้และการทำากิจกรรมของ	นร.และชุมชน

ผู้อำ�นวยก�รที่สร้�งคว�มต่อเนื่องในก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจ�กผู้อำ�นวยก�รท่�นเดิม

๒๕.	ผอ.ชูเดช	อำาพันทอง สำาโรงทาบวิทยาคม เป็นแบบอย่างของผู้บริหารที่สร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญา	ด้วยการร่วมกับครูแกนนำ�กำาหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
หลักปรัชญา	เปิดโอกาส	สนับสนุนให้กำ�ลังใจครูแกนนำ�ให้สามารถ
ทำางานบรรลุเป้าหมาย	และมีส่วนร่วมในการขยายผลสู่ภายนอก

๒๖.	ซิสเตอร์ลำายงค์	อุ้นวุ้น สตรีมารดาพิทักษ์ เมื่อเข้าใจความหมายของการขับเคลื่อนหลักปรัชญา	จึงเห็นความสำาคัญ	
และเอื้อให้บุคลากรใน	รร.ขับเคลื่อนหลักปรัชญา	ทั้งเชิงนโยบาย		
การบริหารจัดการทรัพยากร	การสนับสนุนทางวิชาการ	เช่น	สนับสนุน	
ให้ครูจัดการเรียนรู้บูรณ�ก�รเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกระบวนก�รคิด
แบบไตร่ตรองก่อนลงมือทำ�
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๒๗.	ผอ.สายฝน	ไทยกรรณ์ เทศบาลจามเทวี แบบอย่างของผู้บริห�รที่บริห�รจัดก�รต่อยอดก�รทำ�ง�นให้ดียิ่งขึ้น	
ด้วยการทบทวนวิสัยทัศน์	ร่วมกันคิดวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน	
เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

๒๘.	ผอ.อวยพร	หว่างตระกูล ดาราวิทยาลัย แบบอย่างของผู้บริหารที่สามารถสร้�งคว�มต่อเนื่องในก�รขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่สะดุด	โดยให้ความสำาคัญกับตัวบุคลากร	
สนับสนุนวัฒนธรรมของก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่�งครู และ 
เน้นก�รทำ�ง�นเป็นทีม

รองผู้อำ�นวยก�รหรือผู้บริห�รที่มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�งก�รเรียนรู้ให้ครู

๒๙.	รอง	ผอ.มาโนช	หวังตระกูล โยธินบูรณะ เป็นตัวอย่างผู้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ	ด้วยการ
ผลักดันเข้าสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียน	สนับสนุนให้นำาสู่การปฏิบัติผ่านฝ่าย
วิชาการ	โดยเน้นการทำาโครงงานบูรณาการ	และช่วยให้ครูเข้าใจ		
ทำางานได้	ผ่�นก�รทำ�ง�นของครูแกนนำ�ที่ค่อยๆ ขับเคลื่อนในรูปแบบ
สม�นฉันท์

๓๐.	ผู้ช่วย	ผอ.ดุษิต	พรหมชนะ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาทั้งในและนอก	รร.	โดยเน้น 
ก�รช่วยให้ครูส�ม�รถสร้�งกระบวนก�รคิดขั้นสูงด้วยหลักปรัชญ� 
เพื่อพัฒน�สู่อุปนิสัย “พอเพียง” ของ นร.

๓๑.	รอง	ผอ.สุพิน	อุ่นหน่อ	 เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร

นำาหลักปรัชญามาใช้กับตัวเองก่อน	วิเคราะห์ปัญหา	ดึงจุดเด่นของ	รร.		
คือ	ครูมีความทุ่มเท	มาร่วมกันทำางาน	พัฒน�ง�นวิช�ก�รโดยใช ้
หลักปรัชญ�สร้�งกระบวนก�รคิด และสนับสนุนให้ครูแกนนำาได้เรียนรู้
จากภายนอก

๓๒.	รอง	ผอ.ชนันศิริ	โคตรุฉิน โพนทองวิทยายน เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้	นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู	
และจัดให้มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องก�รออกแบบก�รเรียนรู้  
โดยคัดเลือกแผนที่ดีม�เป็นกรณีศึกษ�พูดคุยกัน
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ภาคผนวก ๑๐
ตัวอย่างครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี

ชื่อ-สกุล โรงเรียน กลุ่มสาระ/วิชา เรื่องเด่น

ครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัย

๑.	ครูจงรักษ์	ปิ่นแก้ว	 สัตยาไส	 ครูปฐมวัย สร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาผ่�นคำ�ถ�ม กระตุ้นให้ นร. 
อย�กเรียนรู้ห�คำ�ตอบด้วยตนเอง	และใช้ทรัพยากร
รอบๆ	ตัวเป็นสื่อการสอน	ทำาให้	นร.เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆ	
รอบตัว	ว่าสามารถนำามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

๒.	ครูณภัทร	อากาศสุภา ดาราวิทยาลัย ครูปฐมวัย แต่งนิทาน	Big	Book	เรื่องผจญภัยในต่างแดน	สร้�ง
คว�มเข้�ใจถึงก�รใช้ชีวิตที่เรียบง่�ยต�มหลักพอเพียง 
สอนผ่�นนิท�นและบทบ�ทสมมต	ิเพื่อปลูกฝัง
พฤติกรรมการใช้ของอย่างเห็นคุณค่า

๓.	ครูมุกดา	ปวงจักรทา	 ดาราวิทยาลัย ครูปฐมวัย ใช้การเรียนปนเล่น	แต่งเพลง	และนิทาน	ชวนเด็ก 
แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ และวิเคร�ะห์พฤติกรรม
ต่�งๆ ท่ีต้องก�รปลูกฝังด้วยคำาถามง่ายๆ	ซ่ึง นร.จะซึมซับ
ได้ดีต่อเมื่อครูสอนด้วยจิตวิญญ�นและคว�มรัก

๔.	ครูจุติพร	สุขสิงห์ ลาซาลจันทบุรี	
(มารดาพิทักษ์)	

ครูปฐมวัย สอดแทรกใน	๖	กิจกรรมหลักตามความเหมาะสมใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	โดยครูสังเกตพฤติกรรม  
วิธีก�รแก้ไขปัญห� และประเมินอ�รมณ์ของ นร.  
แล้วช่วยตะล่อมให้เข้�กับหลักปรัชญ�

ครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีระดับประถมศึกษ�

ประถมศึกษ�ตอนต้น

๑.	ครูปราณี	ชะนะฮวด บ้านร้านตัดผม คณิตศาสตร์ ให้	นร.ประดิษฐ์สื่อง่ายๆ	โดยสอดแทรกหลักคิดระหว่าง
ทำางาน	เช่น	ในบทเรียนเรื่องนาฬิกา	ครูจะนำาวัสดุเหลือใช้
มาให้	นร.เลือก	เพื่อนำามาประดิษฐ์เป็นนาฬิกา		
และครูจะใช้คำ�ถ�มกระตุ้นคิดต�มหลักปรัชญ�เป็น
เครื่องมือชวนคุย	เพื่อให้	นร.ซึมซับ	รู้จักสังเกต	รู้จักคิด
ผ่านการทำางาน

๒.	ครูศศิวิมล	ทะปัญญา ราชานุเคราะห์ ภาษาไทย ปลูกฝังแนวคิดให้	นร.ช่วยเหลือตัวเอง	มีความรับผิดชอบ
ในก�รทำ�ง�นผ่�นเนื้อเพลงที่ให้	นร.ร้อง	และครูชวน
สรุปบทเรียนด้วยก�รตั้งคำ�ถ�ม
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๓.	ครูนิตยา	เม่นแย้ม บ้านหนองบัวแดง วิทยาศาสตร์ ใช้กิจกรรม	“สหกรณ์พอเพียง”	ให้	นร.ฝึกนำาหลักปรัชญา
มาใช้ในการทำางานสหกรณ์	ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า		
ครูจะต้ังคำ�ถ�มชวนคิดชวนคุย	เช่น	ประเภทและคุณสมบัติ
ของสินค้าท่ีจะจำาหน่ายควรเป็นอย่างไร	นอกจากน้ียังปลูกฝัง
ความมีวินัยโดยการเข้าแถวซื้อของ	ความซื่อสัตย์	เป็นต้น

๔.	ครูจงรัก	ชัยวงค์คำา บ้านหนองบัวแดง หลายวิชา สอดแทรกหลักคิดผ่านการทำ�ง�นในฐ�นก�รเรียนรู้และ
ในชีวิตประจำ�วันของ	นร.	เพื่อสามารถช่วยเหลือตัวเอง	
เห็นคุณค่าของสิ่งของ	ด้วยการตั้งคำาถามชวนคุยง่ายๆ	
ตามวัยของ	นร.

๕.	ครูประสงค์	สิทธิวงศ์	 บ้านหนองบัวแดง หลายวิชา ใช้คำาถามชวนให้	นร.คิดครอบคลุมทั้ง	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไข	
๔	มิติ	ตลอดทั้งกระบวนก�รทำ�ง�นในฐ�นก�รเรียนรู	้
ที่ครูออกแบบกิจกรรมโดยใช้หลักปรัชญา	ซึ่ง	นร.จะได้
ซึมซับผ่านการทำางาน	และครูร่วมเรียนรู้ไปกับ	นร.	

๖.	ครูนันทนา	จันทร์กระจ่าง โคกเพชรวิทยาคาร หลายวิชา ครูปลูกฝังหลัก	“พอเพียง”	ผ่านหล�ยเทคนิคผสมผส�นกัน
อย่�งต่อเนื่อง	เช่น	หลักพอประมาณผ่านการคัดไทย
เร่ือง	“เขียนอย่�งไรจึงจะสวย”	ถ้าเขียนหัวเล็ก	ตัวโต	หรือ
หัวโต	ตัวเล็ก	ก็จะไม่สวย	หรือความรู้ในเรื่องการเว้นวรรค	
เว้นช่องไฟ	การใส่สระ	วรรณยุกต์ที่ถูกต้องเหมาะสม	
ความหนักเบาของน้ำาหนักมือที่เขียนลงไป	นร.	จะได	้
เรียนรู้คุณธรรมในเรื่องของความขยัน	ความอดทน

ประถมศึกษ�ตอนปล�ย

๗.	ครูชยา	พรหมวังขวา	 ดาราวิทยาลัย การงานอาชีพ	
และเทคโนโลยี

ให้การบ้าน	นร.กลับไปทำาชิ้นงานที่บ้าน	และปรึกษาคร	ู
ได้ผ่านไลน์	เฟซบุ๊ก	เมื่อกลับมาในห้องเรียนจะให ้ 
นร.ม�อภิปร�ยถึงกระบวนก�รทำ�ง�น	หลังจากนั้น		
ให้	นร.ถอดบทเรียน	และครูเชื่อมให้	นร.	เข้าใจว่าได้ใช้
หลักปรัชญาตรงไหน

๘.	ครูยุพิน	ชัยราชา ดาราวิทยาลัย ภาษาไทย ครูใช้กระบวนการกลุ่ม	ปลูกฝังอุปนิสัย	“พอเพียง”	ให้	
นร.	เก่งช่วยเหลือ	นร.	ที่มีปัญหา	ผ่านกระบวนก�ร 
โครงง�นแบบง่�ยๆ	และครูใชค้ำ�ถ�มพัฒน�
กระบวนก�รคิดต�มหลักปรัชญ�	ทั้งก่อนทำา		
ระหว่างทำา	และหลังทำาโครงงาน	เพื่อให้	นร.	ซึมซับ	
และนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปปรับใช้ 
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๙.	ครูจันทร์นภา	ลือชา ดาราวิทยาลัย วิทยาศาสตร์ เริ่มบทเรียนด้วยการตั้งคำ�ถ�ม ตะล่อมและรอคอย
คำ�ตอบที่ใช่ ฟังเสียงสะท้อนจ�กผู้ปกครอง เมื่อพบว่า	
นร.	ให้ความสำาคัญกับผลงานมากกว่ากระบวนการทำางาน	
จึงกลับมาปรับกระบวนการสอน	เน้นการต้ังคำาถาม	เพ่ือให้	
นร.	เข้าใจกระบวนการนำาหลักปรัชญามาใช้ได้ชัดขึ้น		
ตั้งคำาถามถอดบทเรียนเติมเต็ม	และสรุปกับ นร. ว่�ต้อง
นำ�หลักปรัชญ�ไปใช้ทำ�ง�น ไม่ใช่แค่ตีคว�มได้

ประถมศึกษ�ตอนต้น-ปล�ย

๑๐.	ครูไพลิน	ส่งวัฒนา บ้านหนองไผ่ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ให้	นร.ได้เรียนรู้ผ่านการทำางานในกิจกรรมฐ�นก�รเรียนรู้
ต่างๆ	และสอดแทรกหลักปรัชญาผ่านการตั้งคำ�ถ�ม 
ชวนคิดระหว่างการทำางาน	และถอดบทเรียนเชื่อมโยง
กับหลักปรัชญา

๑๑.	ครูสาวิตรี	เสาะไธสง	 บ้านร้านตัดผม ภาษาไทย ใช้สื่อหลากหลายและตั้งคำ�ถ�มชวนให้	นร.คิดวิเคราะห์
พฤติกรรมตัวละคร	ใชจ้ิตวิทย�เชิงบวก	และใช้การ
ทดสอบช่วงท้ายชั่วโมงเรียน

๑๒.	ครูนิตยา	อรรคษร สนามบิน วิทยาศาสตร์ สอนให้	นร.มีเหตุผล	รู้จักการสังเกต	และค้นคว้าทดลอง	
ตลอดจนมีสติ	และรู้จักทำางานกับเพื่อน	ด้วยกิจกรรม 
พับเครื่องบิน	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่	นร.สนใจ	และเป็น	
การนำาสิ่งที่เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์	

๑๓.	ครูสิริกานต์	โถแพงจันทร์	 สัตยาไส วิทยาศาสตร์		
ระดับชั้น	

ประถมศึกษา	

กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการให ้นร.ช่วยกันแต่งและ 
ร้องเพลง โดยสมมติให้ตนเป็นผัก เพื่อมีคว�มรู ้
เกี่ยวกับก�รปลูกผักก่อนลงมือปฏิบัติจริง	และปลูกฝัง
หลักปรัชญา	กระบวนการคิดเชื่อมโยง	คิดสร้างสรรค์	
ด้วยการให้โจทย์ปัญหาบ้าง	ชวน	นร.คิดบ้าง	และ	
สรุปกิจกรรมด้วยก�รให้ นร.สะท้อนคิดออกม� 
ในรูปแผนผังคว�มคิด 

๑๔.	ครูคเณศ	เทพสุวรรณ เทศบาลจามเทวี	 ศิลปะ	(ดนตรี) ใช้ปัญห�เครื่องดนตรีชำารุดม�สร้�งก�รเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ต้ังแต่ให้	นร.ท่ีอยากเรียนดนตรี	สำารวจเคร่ืองดนตรี
สะล้อ	ซอ	ซึง	พบว่ามีเครื่องดนตรีชำารุดจึงชวนกันมองหา
สิ่งรอบตัว	เพื่อใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมด้วย
กระบวนการชวนคิดชวนทำ� ลองผิดลองถูก และ
ตะล่อมให้เข้�ใจ
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๑๕.	ครูไลลา	บุญเทียม บ้านคลองยาง สังคมศึกษา	ศาสนา
และวัฒนธรรม

ครูใช้หลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการกับสาระวิชา	ให้	นร.	
เรียนรู้หลักปรัชญาจากการทำาโครงงาน	“มหัศจรรย ์
ป่�ช�ยเลน” ที่เริ่มจากให้	นร.ศึกษ�ปัญห�ชุมชน 
สุดท้�ยนำ�สู่ก�รทำ�ง�นอนุรักษ์และพัฒน�ป่าชายเลน
ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียน

๑๖.	ครูวีรภรณ์	เสนะกูล บ้านร้านตัดผม สังคมศึกษา	ศาสนา
และวัฒนธรรม

ใช้วิธีเล่าเรื่องให้	นร.ฟัง	ตั้งคำาถามให้	นร.คิด	ให้	นร. 
เล่�เรื่อง	ตั้งคำ�ถ�มและแสดงคว�มคิดเห็นในเรื่องเล่�
ของเพื่อน	ทำาให้	นร.ที่ไม่ค่อยพูด	กล้าพูด	กล้าถาม	และ
กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

๑๗.	ครูอำาพร	ทุมดี	 บ้านหนองไผ่ หลายวิชา กระตุ้นให้	นร.ค้นหาความรู้ด้วยตัวเองก่อนทำากิจกรรม
ฐานสมุนไพร	สร้างเงื่อนไขให้	นร.ทำางานร่วมกันให้เสร็จ
ในเวลาท่ีกำาหนด	เพ่ือฝึกให้	นร.ใช้หลักปรัชญาในการทำางาน	
โดยมคีรูเป็นโคชที่พัฒน� นร.แต่ละคนต�มศักยภ�พ

๑๘.	ครูศิริพร	คำาปวน เทศบาลจามเทวี	 หลายวิชา สอนให้	นร.นำาหลักปรัชญามาใช้ทำากิจกรรม	“เลือกอย่�ง
สร้�งสรรค์”	โดยครูใช้เครื่องมือ Place Mats ผนวกกับ
ก�รใช้คำ�ถ�มกระตุ้นคิดและชวน นร.สะท้อนคิดโดย
ครูเติมเต็มและเชื่อมโยงกระบวนการคิดกับหลักปรัชญา
เพื่อสร้างความเข้าใจ

๑๙.	ครูซูรอยยา	เจ๊ะมะ ราชประชานุเคราะห์	
๑๐

หลายวิชา ฝึกให้	นร.นำาหลักปรัชญามาใช้วางแผน	ทำางานกลุ่ม		
เพื่อดำาเนินการจัดหาและขายสินค้าในกิจกรรม	๑	ชั้น		
๑	โครงงานขายของในตลาดนัด

ประถมศึกษ�ตอนปล�ย-มัธยมต้น

๑.	ครูวรรณี	สอนสุภา	 บ้านร้านตัดผม การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	

ใช้โครงงานเป็นเครื่องมือให้	นร.	นำ�เศรษฐกิจพอเพียง
ม�เป็นหลักในก�รคิด วิเคร�ะห์ ก่อนลงมือปฏิบัติ 
เมื่อทำ�ง�นแล้วคิดแก้ปัญห� หรือคิดว่�จะพัฒน�ง�น
ให้ดีขึ้นอย่�งไร โดยครูใช้คำ�ถ�มกระตุ้นคิด	กับ	นร.	
อย่างต่อเนื่อง	ทำาให้บรรยากาศในห้องเรียนเปลี่ยนจาก	
ที่	นร.	ไม่ค่อยพูด	เป็นตอบคำาถามและเรียนรู้อย่างสนุก	
ครูจะให้ความสนใจกับ	นร.	ที่เรียนช้าหรือสมาธิสั้นเป็น
พิเศษ

๒.	ครูสมศักดิ์	ทองหลาบ โคกเพชรวิทยาคาร กิจกรรมพัฒนา	
ผู้เรียน

ใช้กิจกรรม	Play	&	Learning	บทบาทสมมติ	การวิเคราะห์
ตัวละคร	เพื่อฝึกให้	นร.กล้าแสดงออก	สามารถตีความ	
และนำาหลักปรัชญามาใช้	โดยครูใช้วิธตีั้งคำ�ถ�ม และ 
ใช้เครื่องมือฝึกคิดที่หล�กหล�ย เช่น think pair share 
และ mind mapping
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๓.	ครูเบญจมาศ	สิงห์น้อย	 ชุมชนบ้านห้วยค้อ
มิตรภาพที่	๒๐๖

-	 สังคมศึกษา		
	 ศาสนาและ	
	 วัฒนธรรม
-	 การงานอาชีพ
	 และเทคโนโลยี

ตั้งคำ�ถ�มและสร้�งเงื่อนไขชวนให้ นร. ได้นำ�หลัก  
3 ห่วง 2 เงื่อนไขม�ใช้คิดและทำ�ง�นในกิจกรรม	
การเรียนรู้ต่างๆ	และในชีวิต	เช่น	ช่วยกันคิดว่าจะเรียน
ภูมิศาสตร์กันได้อย่างไร	เมื่อไม่มีสื่อการเรียนรู้	คือ		
แผนที่และลูกโลก	นำาสู่การคิดผลิตสื่อที่	นร.	ทั้ง	รร.	จะได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	จากสีเหลือๆ	ของ	รร.	โดย	นร.	
มาช่วยกันวาดภาพแผนที่โลกลงบนพื้นถนนทางเดิน	ใน	
รร.	

ครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีระดับมัธยมศึกษ�

มัธยมศึกษ�ตอนต้น

๑.	ครูจันทนา	ทองอ่อน	 รัษฎา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

เน้นให้	นร.ฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ในวิชาศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง	(IS)	โดยเน้นให้ นร.ฝึกตั้งคำ�ถ�ม และ 
ร่วมกันห�คำ�ตอบ

๒.	ครูรุ่งทิพย์	โกศลานันท์ ลาซาลจันทบุรี		
(มารดาพิทักษ์)	

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ชวน	นร.ให้นำาหลักปรัชญามาคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ	
เช่น	โครงงาน	“สเป็คนี้น่�ใช้จัง”	ใหส้ำ�รวจ 
เปรียบเทียบประโยชนเ์ครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนตัดสินใจ
ว่าควรซื้อเครื่องรุ่นไหน

๓.	ครูวิไลวรรณ		
	 หลาบหนองแสง

เทศบาลวัดป่าเรไร การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ครูมีเคล็ดลับในการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง	และ
ทำางานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข	ด้วยการทำาให้	นร.	
ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีความสำาคัญอย่างเสมอภาค		
สังเกตและช่วยเหลือ	นร.เป็นรายบุคคล	และ	
ใช้จิตวิทย�เชิงบวก ทำ�ให้ นร. ยอมรับซึ่งกันและกัน  
มีคว�มรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม

๔.	ครูประทีป	เมืองงาม จุฬาภรณราชวิทยาลัย	
เพชรบุรี

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ครูตั้งคำาถามให้ นร.นำ�หลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขม�
วิเคร�ะห์แผนให้ครบถ้วน ก่อนเริ่มดำ�เนินกิจกรรม 
และถ้ามีปัญหาให้นำามาใช้แก้ปัญหา

๕.	ครูสมพร	นิสยันต์ ศรีวิชัยวิทยา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ใช้หลักปรัชญ�ผ่�นง�นสร้�งสรรค์ศิลปะจ�กวัสดุ
เหลือใช้ และจัดตั้งเป็นบริษัทจำ�ลอง ซึ่งนอกจาก	
จะเป็นการฝึกทักษะอาชีพ	ฝึกการบริหารจัดการแล้ว		
ยังเป็นการให้	นร.ฝึกทำางานร่วมกัน	ฝึกสมาธิ	และ	
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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๖.	ครูนิทรา	หอมเกษร สตรีมารดาพิทักษ์ คณิตศาสตร์ ให้	นร.	ฝึกใช้หลักปรัชญาและความรู้ทางคณิตศาสตร์	
ทำางานออกแบบสวนสมุนไพร	โดยครูต้ังคำ�ถ�มสอดแทรก
ในกิจกรรมก�รเรียนรูต้่างๆ	ที่ปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์	และใช้การถอดบทเรียน	ให้	นร.	สรุปบทเรียน
เชื่อมกับหลักปรัชญา	เพื่อทำาความเข้าใจและเห็น	
ความสำาคัญของหลักปรัชญา	

๗.	ครูยงยุทธ	ทองจำารูญ	 ปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย

คณิตศาสตร์ สอน	Concept	ของบทเรียน	(ร้อยละ)	ผ่�นโจทยท์ี่นำาไป
ใช้ในชีวิตจริงในรูปแบบต่างๆ	และตั้งคำาถามให้	นร.		
ช่วยกันตอบโดยครูย้ำ�เป็นระยะๆ ถึงก�รใช้คว�มรู้ 
และคว�มสมเหตุสมผลในก�รตัดสินใจ เม่ือเด็กตอบผิด	
ครูไม่ชี้ผิดแต่ให้ช่วยกันคิดวิธีใหม	่เพื่อให้ได้คำาตอบ	
และครูตั้งคำาถามเพื่อให้	นร.ช่วยกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้

๘.	ครูสถาพร	พันธุ์ประดิษฐ รัษฎา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา	“รัษฎ�ศึกษ�”	เร่ิมจากให้	นร.รู้จักตนเอง	เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง	เข้าใจและเห็นประโยชน์ของหลักปรัชญา
ผ่านกิจกรรม Play & Learn และก�รถอดบทเรียน 
ก�รทำ�ง�น	ครูย้ำาให้	นร.นำาหลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไข	
มาใชใ้นก�รทำ�กิจกรรมจ�กง่�ยไปห�ย�ก	คือ		
ให้	นร.	สำารวจ	รร.	แล้วช่วยกันคิดว่าอยากให้	รร.เป็น
อย่างไร	และเราจะทำาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร	และใช้โจทย์
เดียวกันในการศึกษาชุมชน	โดยครูมีบทบาทเป็นโคช	
คอยสร้�งเงื่อนไข ตั้งคำ�ถ�มกระตุ้นคิด	และชวน	
ถอดบทเรียนก�รทำ�ง�น เพื่อเข้าใจว่าสามารถนำา	
หลักปรัชญามาใช้สร้างความสำาเร็จได้อย่างไร

๙.	ครูคเณยะ	อ่อนนาง ปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย

ภาษาไทย ใช้กระบวนก�รเรียนก�รสอนแบบก�รใช้สมองเป็นฐ�น	
(Brain	Based	Learning	:	BBL)	ครูสร้างบรรยากาศ	
การเรียนรู้ที่สนุกสนาน	โดยรูปแบบการสอน	๔	ขั้น		
ฟิตสมอง	ประลองยุทธ	ขุดมาเล่า	เร้าพลัง	และยึดหลัก	
๓	ป.	ปรับวิธีเรียนรู้	เปลี่ยนวิธีสอนที่ไม่ได้ผล	ปรับปรุง
เนื้อหาให้ทันสมัย	เด็กสนใจและเป็นสิ่งสวยงาม

๑๐.	ครูทองใบ	ขันสมบัติ	 เทศบาลวัดป่าเรไร ภาษาไทย แบบอย่างของครูที่เป็นโคช คือ	สอนให้	นร.ทำางาน	
ร่วมกันอย่างมีความสุข	ครูคอยเฝ้าสังเกต	เมื่อเกิดปัญหา
ครูจะไม่ด่วนตัดสินแต่ช่วยให้ นร.คิดแก้ไขปัญห�กันเอง	
เมื่อประสบความสำาเร็จแล้วจึงตั้งคำ�ถ�มถอดบทเรียน 
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ	นร.
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๑๑.	ครูปิยนุช	ก๊กศรี	 เฉลิมพระเกียรติฯ	
พะเยา

ภาษาไทย ให้	นร.	ฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ในกระบวนก�รคิด 
และทำ�ง�นอย่�งเป็นระบบ และเมื่อทำางานเสร็จให้	นร.	
สะท้อนกระบวนก�รเรียนรูผ้่านการเขียนเรื่องเล่า

๑๒.	ครูนิตยา	อุดทาคำา	 เฉลิมพระเกียรติฯ	
พะเยา

วิทยาศาสตร์ ให้คว�มสำ�คัญกับกระบวนก�รทำ�ง�นม�กกว่�ผลง�น	
ครูสังเกต	นร.	ใช้วิธีพูดคุยตั้งคำาถามเพื่อให้	นร.	ได้คิด
และใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือให้	
นร.	ฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้

๑๓.	ครูสารภี	สายหอม	 สำาโรงทาบวิทยาคม วิทยาศาสตร์	 ใชก้ระบวนก�รเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ ให้ นร.เรียนรู้ 
แบบมีส่วนร่วม ฝึกทักษะก�รห�คว�มรู	้และนำามา
เชื่อมโยงกับของเพื่อน	ฝึกความรับผิดชอบ	การสื่อสาร	
การทำางานเป็นทีม	ขณะเดียวกัน	ครูมีกระบวนการสร้าง
การเรียนรู้และความตระหนักในหลักปรัชญาด้วยเคร่ืองมือ
หล�ยชนิดผสมผส�นกัน เช่น	ให้	นร.	แลกเปล่ียนเรียนรู้
กับเพื่อน	ทำาแผนผังความคิดสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้	และ
นำาเสนอกับครูเพื่อประเมินผลการเรียนรู้และเติมเต็ม	
เป็นต้น

๑๔.	ครูอัมพร	จริยพันธุ์ กัลยาณวัตร สังคมศึกษา ให้	นร.	ใช้หลักปรัชญาในกิจกรรม	“1 ห้องเรียน  
1 โครงง�น”	ที่ต้องนำามาใช้ตั้งแต่เลือกเรื่องที่จะทำา	
ใช้วิเคราะห์แผนงาน	ไปจนกระทั่งถอดบทเรียนเชื่อมโยง
กับหลักปรัชญาในการนำาเสนอผลงาน

๑๕.	ครูปรารถนา	ศรีวิศาลศักดิ์	 ลาซาลจันทบุรี	(มารดา
พิทักษ์)	

สังคมศึกษา	 ใช้กระบวนการโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น		
เพื่อฝึกทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกันและนำ�หลักปรัชญ�
ม�ใช	้ตั้งแต่เลือกหัวข้อโครงงาน	ทำากิจกรรมไปจน	
จบกระบวนการ

๑๖.	ครูสมจิตร	ทองพริก	 รัษฎา สังคมศึกษา	 ให้	นร.ฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ในกระบวนการทำา	
โครงงานเครื่องแกงแดนใต้	ครูใช้คำาถามกระตุ้นคิด		
และถอดบทเรียนการทำางานของ	นร.	โดยเน้นฝึกใช้หลัก
ปรัชญาในในมิติวัฒนธรรม

๑๗.	ครูศรียุทธ	สุวรรณศรี ศรีวิชัย สุขศึกษาและพลศึกษา ครูใช้หลักปรัชญาในการพัฒนาการสอนมวยสมัครเล่น	
ตั้งแต่หาความรู้การสอนมวยโดยประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์
เท่าที่มี	เน้นฝึกวินัยคว�มรับผิดชอบ ก�รช่วยเหลือ
ดูแลซึ่งกันและกัน	จน	นร.สามารถเป็นตัวแทนเยาวชน
มวยสมัครเล่นหลายคน	ซึ่ง	นร.จะซึมซับความพอเพียง
จากพฤติกรรมและเงื่อนไขที่ครูตั้งไว้
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มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย

๑๘.	ครูดวงตา	บุติมาลย์ สำาโรงทาบวิทยาคม การงานอาชีพ สอนจัดดอกไม้ด้วยกระบวนก�รโครงง�น ๕	ขั้นตอน 
ให้ นร.คิดห�โจทย	์ห�คว�มรู้ กลับม�แลกเปลี่ยน
เรียนรู	้ลงมือทำางาน	และแก้ไขปัญหาด้วยการนำาหลัก		
๓	ห่วง	๒	เงื่อนไขมาใช้ตลอดโครงงาน	ครูทำ�หน้�ที่โคช 
ตั้งโจทย์คำ�ถ�มกระตุ้น	และเมื่อ	นร.ถอดบทเรียน	
การทำางานมานำาเสนอ	ครูจะคอยตั้งคำ�ถ�มและ 
เติมเต็ม	เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน

๑๙.	ครูสุรินทร์	ดาหลวงมาตร	 โพนทองวิทยายน การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

ให้โจทย์	นร.ทำางานเป็นกลุ่มเพื่อทำ�สิ่งประดิษฐ์จ�กไม้
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและต้องข�ยให้ได้ (ทำาให้เกิด
ประโยชน์ที่ใช้ได้จริง)	และให้	นร.นำาหลัก	๓	ห่วง	๒	
เงื่อนไขมาวิเคราะห์แผนงาน	และครูชวนคุยเติมเต็ม
เพื่อ นร.จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และส�ม�รถนำ�
หลักปรัชญ�ม�ใช้ทำ�ง�นได้

๒๐.	ครูอำานวย	ธนูศิลป์	 รัษฎา การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	

เพื่อให้	นร.	มีทักษะชีวิต	ทักษะอาชีพ	เข้าใจ	เห็นคุณค่า	
และฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำางาน	ครูให้	นร.	
เรียนรู้ผ่านกระบวนการทำาโครงงานอาชีพ	โดยให	้
ความสำาคัญกับการตั้งคำาถาม	และการถอดบทเรียน		
เริ่มจ�กคำ�ถ�มให้เด็กรู้จักตนเองก่อน มีคว�มรู้อื่นๆ  
ที่จำ�เป็นต่อก�รทำ�ง�น	ครูเป็นโคชสังเกต	ดูแล	นร.	
อย่างใกล้ชิด	และเน้นให้ นร. ต้องทำ�ซ้ำ�หล�ยๆ ครั้ง 
เพื่อคว�มเข้�ใจอย่�งถ่องแท้และทำ�ได้จริง

๒๑.	ครูวาริน	รอดบำาเรอ ศรีวิชัย คณิตศาสตร์ เป็นตัวอย่างครูที่แสดงให้เห็นว่า	นร.ส�ม�รถนำ�คว�มรู้
จ�กก�รเรียนคณิตศ�สตร์ม�ปรับใช้กับสถ�นก�รณ์
ต่�งๆ	ในชีวิตประจำาวันได้	โดยครูกระตุ้นให้	นร.		
เห็นปัญหา	และใช้หลักปรัชญ�ในก�รแก้ปัญห�		
เช่น	โครงงานสถิติในโรงอาหารเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจาก	
นร.กินข้าวเหลือทิ้ง	เป็นต้น
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๒๒.	ครูสายใจ	ประเสริฐสุข	 จุฬาภรณราชวิทยาลัย	
เพชรบุรี	

คณิตศาสตร์ กิจกรรม	“identity ยกห้อง”	เป็นการสร้างเงื่อนไขให้
นร.ร่วมมือกันพิสูจน์เอกลักษณ์ร่วมกันท้ายชั่วโมงภายใน
เวลาท่ีกำาหนด	ถ้ากลุ่มใดทำาผิด	หรือใครในห้องตอบคำาถาม
ครูไม่ได้	ทั้งห้องจะไม่มีใครได้คะแนน	เป็นกิจกรรมเล็กๆ 
ที่ให้ฝึก นร.นำ�หลักปรัชญ�ม�ใช้บริห�รจัดก�รเพื่อให้
ได้คำ�ตอบร่วมกัน ภายในเวลาที่กำาหนด	ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์สรุปความรู้ร่วมกัน	ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

๒๓.	ครูปิยะ	รอดบำาเรอ ศรีวิชัย คณิตศาสตร์ ทำาคลินิกคณิตศาสตร์เพื่อให้ นร.ฝึกทำ�ง�นร่วมกัน 
และใช้ศักยภ�พของตนช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญห� 
ในก�รเรียนคณิตศ�สตร์ ซึ่ง	นร.จะได้ฝึกวิเคราะห์
ศักยภาพตน	วิเคราะห์ปัญหาของเพื่อน	ร่วมกันวางแผน
พัฒนาแก้ไขปัญหา	ภายใต้คำาปรึกษาของครู	

๒๔.	ครูบุษบา	ชูคำา	 ห้วยยอด คณิตศาสตร์	 โครงงานคณิตศาสตร์เร่ือง	SET	นำาสู่การสร้างแหล่งเรียนรู้
สมุนไพรของโรงเรียน	นร.ได้ฝึกใช้หลักปรัชญ�ผ่�น
กระบวนก�รทำ�โครงง�นเพื่อนำาสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียน
ไปสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้จริง	

๒๕.	ครูศุภชัย	ยันต์พิเศษ ปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย

คณิตศาสตร์	 ใช้กระบวนการทำางานเพื่อให้	นร.พัฒนากระบวนการคิด
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(SE	Model)	ที่เริ่ม
จากการให้	นร.หาปัญหาด้วยตนเอง	และต้องตอบให้ได้
ว่าทำาไม	หลังจากน้ัน	นำาหลักปรัชญามาวิเคราะห์แผนงาน	
และใช้ในการทำางาน	เมื่อทำางานเรียบร้อยแล้ว	ให้	นร.	
ถอดรหัส	(ถอดบทเรียน)	และนำาเสนอกระบวนการ
ทำางาน	ผลที่เกิดขึ้น	พร้อมสิ่งที่เรียนรู้	ครูจะมีบทบ�ท
เป็นโคช คอยสังเกต นร.ตั้งคำ�ถ�มเพื่อช่วยให้	
นร.ทำางานได้ประสบความสำาเร็จ	เข้าใจเนื้อหาและ
กระบวนการทำางานของกลุ่ม

๒๖.	ครูจรวยพรรณ	เย่าเฉื้อง ห้วยยอด ภาษาไทย ให้	นร.ฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ในหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่ใช้เวลาตลอดภาคเรียน	เพื่อให้ นร.ได้ใช้หลักปรัชญ�
ซ้ำ�ๆ ในกิจกรรมต่�งๆ	ที่ครูบูรณาการกระบวนการ
โครงงาน	๕	ขั้นกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ	(IS)	โดย	
ครูมีบทบ�ทเป็นโคช	ใช้คำาถามกระตุ้นให้	นร.นำาหลัก
ปรัชญามาใช้เป็นหลักคิด	วางแผน	วิเคราะห์	แก้ปัญหา	
และใช้กระบวนก�รถอดบทเรียนการทำางาน	
เพื่อเชื่อมโยงให้	นร.ได้เข้าใจวิธีการนำาหลักปรัชญามาใช้
ในงานของตนเป็นระยะๆ
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๒๗.	ครูมาลินี	ทับทิมชัย ศรีวิชัย ภาษาไทย “คลินิกภ�ษ�”	กิจกรรมรับอาสาสมัคร	นร.เก่งภาษาไทย	
ให้มาช่วยกันคิดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาให้น้องๆ	
เพ่ือนๆ	ซ่ึง	นร.ต้องรู้ความสามารถของตนเอง	ความสามารถ
ของเพื่อนหมอ	ช่วยกันวินิจฉัยปัญหาของคนไข้	วางแผน
การรักษาคนไข้ในเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกเรียน	ซึ่ง นร. 
จะฝึกก�รใช้หลักปรัชญ�ตลอดก�รทำ�ง�นในคลินิก	
โดยมคีรูเป็นโคช	เป็นหมอใหญ่คอยให้คำาแนะนำาวิธีการ
ทำางาน

๒๘.	ครูพรรณี	ใจสาร เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
เขลางค์นคร

ภาษาไทย	 ครูประเมินคว�มรูเ้รื่องเศรษฐกิจพอเพียงของ	นร.		
ด้วยการให้เล่าเรื่องความพอเพียงของตน	ก่อนครูให	้
ความรู้	และให้ นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญ�ม�ใช้ 
ในการทำางาน	และตรวจสอบด้วยการเขียนงานส่ง		
เช่น	เขียนเรื่องเที่ยวสุโขทัยด้วยใจพอเพียง

๒๙.	ครูพรไพรสน	คนมี จุฬาภรณราชวิทยาลัย	
เพชรบุรี	

ภาษาไทย
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ให้	นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญ�ม�ใช้ออกแบบค่�ย
เศรษฐกิจพอเพียงสำ�หรับน้องใหม	่และใช้หลักปรัชญา
ในการดำาเนินกิจกรรมในหอพัก	โดยครูมีบทบ�ทเป็นโคช

๓๐.	ครูพัชรินทร์	กุลณา เฉลิมพระเกียรติฯ	
พะเยา

ภาษาอังกฤษ ให้ นร.นำ�คว�มรู้จ�กวิช�ต่�งๆ ผนวกกับหลักปรัชญ�
ม�สร้�งโมเดลบ้�นพอเพียง	ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ความรู้จากวิชาต่างๆ	เข้าด้วยกัน	ทั้งสังคม	ศิลปะ	
คณิตศาสตร์	แล้วให้	นร.นำ�เสนอเป็นภ�ษ�อังกฤษถึง
วิธีคิดในก�รสร้�งโมเดลว่�สอดคล้องกับหลักปรัชญ�
อย่�งไร	เพื่อให้ครูเข้าใจวิธีคิด	วิธีทำางาน	ทำาให้ครูและ	
นร.	สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มหลักคิดซึ่งกัน	
และกันได้

๓๑.	ครูสุรัสวดี	บุญติด	 ห้วยยอด ภาษาอังกฤษ ใช้กะบวนการ	KWL	ให้	นร.ได้ทบทวนและวิเคราะห	์
ตัวเองว่ารู้อะไร	ไม่รู้อะไร	เมื่อรู้ว่าไม่รู้และต้องการรู้เพิ่ม	
ก็ไปหาวิธีแสวงหาความรู้มา	และสุดท้ายของกิจกรรม	
นร.จะต้องรู้ว่าได้เรียนรู้อะไร	เป็นการฝึกทักษะ 
ในก�รห�คว�มรู้

๓๒.	ครูคณิตา	สุขเจริญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย	
เพชรบุรี	

วิทยาศาสตร์ สร้างเงื่อนไขให ้นร.นำ�หลักปรัชญ�ม�ใช้ระหว่�ง 
ก�รทดลองวิทย�ศ�สตร	์เช่น	กำาหนดจำานวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำากัดให้	นร.	ต้องทำางานทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ให้สำาเร็จทันเวลาที่กำาหนด	และให้	นร.	
จัดทำาแผนผังความคิด	สรุปว่าใช้หลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไข
ในการทำางานอย่างไร
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๓๓.	ครูกฤษณา	สง่าเมือง โยธินบูรณะ วิทยาศาสตร์ พัฒนาวิธีการประเมินผลการทำาโครงงานบูรณาการ		
สหวิทยาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

๓๔.	ครูฤทธิชัย	วิเศษชาติ บ้านเป้าวิทยา วิทยาศาสตร์	(เคมี) -	 ครูมีกระบวนก�รทำ�ให้ นร.รู้จักตนเองและ 
มีเป้�หม�ยชีวิต	ด้วยการชวน	นร.วาดภาพฝัน	
ในอนาคตของตน	แล้วกลับมาวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง	
และดูว่าสามารถทำาได้หรือไม่	ถ้าจะไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องทำาอย่างไร	
-	 ให้ นร.ฝึกคิดอย่�งพอเพียงผ่านเงื่อนไขให้	นร.	
สร้างสื่อการเรียนวิชาเคมีจากการใช้วัสดุที่มีอยู่	โดยคร	ู
ตั้งคำาถามกระตุ้นคิดก่อนการทำางาน	ระหว่างการทำางาน	
และสุดท้ายมีการถอดบทเรียน	ทั้งเนื้อหาและ
กระบวนการทำางาน	เพื่อให้	นร.เห็นว่าได้ใช้หลักปรัชญา
ตรงไหน	อย่างไร

๓๕.	ครูรัตติยา	แหวนวงศ์ ศีขรภูมิพิสัย สังคมศึกษา	ศาสนา
และวัฒนธรรม

กระบวนการทำาโครงง�นบูรณ�ก�รหลักปรัชญ�  
6 ขั้นตอน	๑.	เริ่มคิดสะกิดด้วยคำาถาม	๒.	เรียนรู้		
๓.	ดู-ทำา	๔.	นำาคิด	(วิเคราะห์ประเมินการทำางาน)		
๕.	พิชิตปัญหา	(ช่วยกันคิดว่าครั้งต่อไปจะแก้ปัญหาหรือ
จะพัฒนาได้อย่างไร)	๖.	ปัญญาเกิด	(นำาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้	
ในชีวิต)

๓๖.	ครูเชตวัน	สุวรรณศรี	 เชียงขวัญพิทยาคม สังคมศึกษา ให้	นร.ฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ตลอดกระบวนการผ่าน
โครงงานยุววิจัยทางประวัติศาสตร์	ครูเน้นทำาให้
ประวัติศาสตร์มีชีวิต	คือ	ให้	นร.ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตของชุมชน	ครูทำ�หน้�ที่โคช ตั้งแต่การไป
สำารวจทำาความตกลงกับชุมชนไว้ก่อนที่จะให้	นร.		
ลงพื้นที่จริง	ซึ่งการศึกษาชุมชนครั้งแรก	ครูจะไปด้วยกัน
กับ	นร.และครูวางตัวให้	นร.ดูเป็นแบบอย่าง	ครูสร้าง
เงื่อนไขและตั้งคำาถามชวนคิด	และถอดบทเรียน
กระบวนการทำางานของ	นร.
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๓๗.	ครูชวัลพัชร์	สุทธิชินธรรม สำาโรงทาบวิทยาคม สังคมศึกษา ให้	นร.ฝึกใช้หลักปรัชญาและกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ผ่านการทำาโครงงาน	โดยครูจะให้โจทย์ 
และใช้คำ�ถ�มกระตุ้นคิดในทุกขั้นตอน	ให้	นร.		
ทำาแผนผังความคิด	สรุปองค์ความรู้และกระบวนการ	
ทางประวัติศาสตร์ก่อนลงมือทำางาน	ใช้กระบวนการ	
Think	Pair	Share ฝึกกระบวนก�รคิดและรับฟัง 
คว�มคิดเห็นจ�กเพื่อน	และเมื่อจบบทเรียน		
ครูจะให้	นร.ถอดบทเรียนกระบวนการทำางานเชื่อมกับ	
หลักปรัชญา	ซึ่งครูจะคอยเติมเต็ม

๓๘.	ครูปริศนา	ตันติเจริญ	 โยธินบูรณะ สังคมศึกษา	 -	 ให้	นร.ฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ในทุกกิจกรรม	
การเรียนรู้	โดยเฉพาะการทำาโครงงาน	ด้วย โมเดล  
“รู้ คิด เลือก ทำ�”
-	 ให้สมาชิกชุมนุมโมโย	(Moderate	Youth)	เป็นผู้คิด
กิจกรรมขยายผลการใช้หลักปรัชญาทั้งในและนอก	รร.	
ด้วยโมเดล	“รู้ คิด เลือก ทำ�”

๓๙.	ครูสุรัตน์	เจนจิตภักดีเดชา	 กะทู้วิทยา สังคมศึกษา	 สร้างความเข้าใจหลักปรัชญา	ด้วยการให้	นร.วิเคร�ะห์
พฤติกรรมที่เป็นปัญห�สังคม	เทียบเคียงกับ	
หลักปรัชญา

๔๐.	ครูปนัดดา	ปัญฎีกา ดาราวิทยาลัย สังคมศึกษา	
กิจกรรมพัฒนา	

ผู้เรียน

ให้	นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญ�ม�ใช้ควบคู่กับก�รจัดก�ร
คว�มรู้สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	เพ่ือพัฒนา
ตนเองและงาน	เช่น	การจัดค่ายขยายผลเศรษฐกิจ	
พอเพียงให้กับเพื่อน	นร.	โดยครูมีบทบ�ทเป็นโคชและ 
ใช้คำ�ถ�มกระตุ้นคิด	ชวน	นร.ถอดบทเรียนเชื่อมโยงกับ
หลักปรัชญา	และตั้งคำาถามเพื่อให้	นร.	คิดและ	
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

๔๑.	ครูอันเร	ไชยเผือก ลาซาลจันทบุรี	(มารดา
พิทักษ์)	

สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ใช้กิจกรรมชุมนุมคนเอ�ถ่�นฝึกระเบียบวินัย	ความอดทน	
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน	เพื่อ นร.จะได้เข้�ใจ
ตนเอง เข้�ใจปัญห�ของตนและเพื่อน มีกำ�ลังใจและ
พย�ย�มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น
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๔๒.	ครูสุทธิรัตน์	เสนีชัย	 ห้วยยอด สุขศึกษาและพลศึกษา	 บทเรียนเรื่อง	“ก�รแก้ปัญห�คว�มขัดแย้ง”	ครูให้	นร.	
วิเคราะห์พฤติกรรมตัวเอง	และเรียนรู้จากเพื่อน	โดยครู
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีให้	นร.เปิดใจ	ได้คิด	วิเคราะห์
และตระหนักถึงปัญหาว่าส่วนหนึ่งเกิดจากตัวเราเอง		
ครูใช้เครื่องมือ	Think	Pair	Share	และมีบทบาท	
เป็นผู้อำานวย	นร.ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง		
เพื่อเกิดความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาความขัดแย้ง	
และสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองกับผู้อื่นได้ในที่สุด

มัธยมศึกษ�ตอนต้นและตอนปล�ย

๔๓.	ครูอัจฉริยา	สุวอ โนนสังวิทยาคาร คณิตศาสตร์	 ให้	นร.	ฝึกนำาหลักปรัชญามาใช้ในการทำาโครงงาน
คณิตศาสตร์	โดยครใูห้คว�มสำ�คัญกับก�รใช้ชุดคำ�ถ�ม
กระตุ้นคิดและก�รถอดบทเรียน

๔๔.	ครูฉลาด	ปาโส	 เชียงขวัญพิทยาคม การงานอาชีพ	
และเทคโนโลยี

พัฒน� “ชุดคำ�ถ�มหัวใจแห่งก�รเรียนรู้” เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหลักปรัชญาอย่างง่ายๆ	ผ่านการถอดบทเรียน
ความสำาเร็จในชีวิต	และตอบโจทย์ว่าทำาไมครูต้องสอนให้	
นร.	เกิด	KPA

๔๕.	ครูรชฏ	จันพุ่ม	 ห้วยยอด ภาษาไทย เน้นการสอนโดยใชก้ระบวนก�รกลุ่ม ทำ�ง�น
สร้�งสรรค์ชิ้นง�น	เพื่อปลูกฝังอุปนิสัย	“พอเพียง”		
ผ่านการตั้งคำาถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญา

๔๖.	ครูชวลิตร	วรรณดี ศีขรภูมิพิสัย ภาษาไทย โครงการ	“ส�นสัมพันธ์วันทำ�บุญอบอุ่นทั้งตำ�บล”		
ที่เปิดโอกาสให ้นร.ได้ฝึกก�รใช้หลักปรัชญ� 
ในก�รทำ�ง�นร่วมกับครู ผู้ปกครอง และชุมชน ไป
พร้อมๆ	กับการพัฒนาทักษะในการดำาเนินชีวิต	ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น	และนำาสู่การมีจิตอาสาในที่สุด	

๔๗.	ครูจันทร์เพ็ญ	นาวาระ แม่พริกวิทยา ศิลปะ ใช้จิตศึกษ�และวินัยเชิงบวกกับ	นร.	ทำาให้	นร.	
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นตั้งใจเรียน	และครูใช้
กระบวนการถอดบทเรียนเพื่อให้	นร.เกิดความตระหนัก
และเชื่อมโยงเข้าสู่หลักปรัชญา

๔๘.	ครูยุพยงค์	พัฒนิบูลย์	 โพนทองวิทยายน ศิลปะ ปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงจากการพูดคุยทั่วไป	ในการ
จัดการเรียนรู้	ครูจะสร้�งเงื่อนไขหรือตั้งคำ�ถ�มให้ นร. 
ได้ฝึกคิดอย่�งพอเพียง	อย่างสม่ำาเสมอ	เช่น	ในชั่วโมง
ศิลปะ	เน่ืองจาก	นร.มักใช้สีสดใสหมด	ทำาให้เหลือแต่สีเข้มๆ	
ทิ้ง	ครูจึงให้โจทย์	นร.ว่าให้ใช้สีที่มีอยู่วาดรูป	แล้วบอกครู
ด้วยว่าทำาไมถึงเลือกใช้สีนั้นวาดรูป	หรือให้วาดรูปเกี่ยวกับ
วิถีชีวิต	หรือสิ่งแวดล้อม	แล้วครูชวนคุย	เป็นต้น
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๔๙.	ครูสมพร	สินสมุทร	 กงไกรลาศวิทยา สังคมศึกษา	 ใช้กระบวนการโครงงานเพื่อให้	นร.เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติ	โดยครูเป็นโคช คอยตั้งคำ�ถ�ม เปิดพื้นทีใ่ห้	
นร.	ได้นำาเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และ	
ถอดบทเรียนการทำางานเพื่อให้	นร.เห็นกระบวนการ
ทำางานว่าใช้หลักปรัชญาอย่างไร

๕๐.	ครูวัชรินทร์	ม่วงเขียว กงไกรลาศวิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา พัฒนา	นร.	ตามศักยภาพ	เน้นก�รประเมินต�มสภ�พจริง
ที่นำ�สู่ก�รพัฒน�ตนเองมากกว่าการตั้งธงให้	นร.ทุกคน
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายเดียว

๕๑.	ครูศรัณย์	แสงนิลาวิวัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย	
เพชรบุรี	

คณิตศาสตร์ ครูที่ทำาบทบาทโคช	ใช้คำาถามกระตุ้นให้	นร.คิดให้ครบ	
ก่อนทำากิจกรรมชวนให้	นร.นำาหลักปรัชญามา	
วิเคราะห์แผน	เพื่อป้องกันความผิดพลาด	หรือนำามาใช้
แก้ไขปัญหา	เช่น	ครูให้ นร.นำ�หลักปรัชญ�ม�ออกแบบ
กิจกรรมค่�ยคณิตศ�สตร์

๕๒.	ครูบุญยรัตน์	ลมงาม สตรีมารดาพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เน้นการสร้างกระบวนการคิดด้วยหลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไข
ให้กับ	นร. ผ่�นก�รสร้�งเงื่อนไข และก�รตั้งคำ�ถ�ม
พัฒน�กระบวนก�รคิด	โดยเน้นให้ นร.คิดเองทำ�เอง	
เช่น	ค่ายลูกเสือท่ีวางเง่ือนไขให้	นร.ซ้ือของในงบประมาณ
ที่จำากัด	เพื่อนำามาทำาอาหารรับประทานกันเอง	

๕๓.	ครูมานพ	นานอน รัษฎา วิทยาศาสตร์
กิจกรรมพัฒนา	

ผู้เรียน

ครูในบทบาทของโคชชุมนุมเครื่องบินเล็ก สอนให้	นร.	
นำาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ทำาสิ่งที่สนใจ	ท้าทาย
ความสามารถ ฝึกให้ นร.มีระเบียบวินัย  
มีคว�มรับผิดชอบต่อตนเองและทีม ด้วยก�รกระทำ�
เป็นตัวอย่�งให้ นร.เห็นและทำ�ต�ม	และใช้ช่วงเวลา	
ที่อยู่กับ	นร.	เมื่อออกไปแข่งขันนอกสถานที่	เป็นโอกาส
ปลูกฝังอุปนิสัยต่างๆ	ผ่านการพูดคุย	และเมื่อ	นร.	
พลาดหวังจะใช้วิธีให้กำาลังใจไปพร้อมๆกับกระตุ้นให้คิด
เพื่อพัฒนาตนต่อ

๕๔.	ครูนิยม	อยู่รัมย์ ราชประชานุเคราะห์	
๕๕

กิจกรรมพัฒนา	
ผู้เรียน

(แนะแนว)

ครูชวนให้ นร.วิเคร�ะห์บริบท ศักยภ�พและคว�มชอบ
ของตัวเอง	ให้หาความรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ	อยากเป็น		
เพี่อรู้ว่าจะสามารถไปถึงเป้าหมายหรือไม่	และวางแผน
พัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถไปถึงเป้าหมาย
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ผู้บริห�รและครูนำ�ม�ใช้ในชีวิต

ผอ.ทรงศักดิ์	สิรัมย์	 บ้านหนองหญ้าปล้อง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลย	คือ	มีคว�มสุขุมรอบคอบม�กขึ้น  
เมื่อก่อนใจร้อน	ค่อนข้างโผงผาง	อยากได้อะไรต้องได้	เมื่อมีปัญหา	
จะไม่ทำาตามอารมณ์เหมือนก่อน	แต่จะพิจารณาถึงสาเหตุ	แล้วดูว่าจะ
ดำาเนินการอย่างไรได้บ้าง	ค่อยๆ	ทำาความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง		
ทำาใหแ้ก้ปัญห�ได้ร�บรื่นขึ้น

ผอ.จำานงค์	ศรสูงเนิน โคกเพชรวิทยาคาร แต่ก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อน	ใครพูดอะไรจะเถียงไม่ยอมใคร	หลังๆ	มา	
สงบลง รู้จักฟังคนอื่นบ้�ง	เก็บข้อมูลแล้วมาคิดถึงผลกระทบต่างๆ	
ก่อนจะทำาอะไร

ครูวรรณี	สอนสุภา บ้านร้านตัดผม เมื่อก่อนเป็นคนค่อนข้างใจร้อน	ทำาอะไรทำาเร็ว	ผลมันไม่ดีเท่าที่ควร	
ตอนนีใ้จเย็นลง ฟัง คิดก่อน	จึงทำางานได้ดีขึ้น	และเข้�ใจเด็กม�กขึ้น	
โดยเฉพาะเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อน

ครูสมาริน	เงาะ ราชประชานุเคราะห์	๑๐ นำามาเป็นหลักคิด	นำามาวางแผน	ทำาให้เป็นคนรอบคอบขึ้น	การปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นดีขึ้น	

ครูสมถวิล	อรุณรัตนาเทวัญ เตรียมอุดมศึกษา	
พัฒนาการเขลางค์นคร

ครูอดทนขึ้นเยอะ	บางทีเจอปัญหาเกี่ยวกับเด็ก	เกี่ยวกับสายงาน		
เราก็อดทนได้	เงียบสงบลงเยอะ	ใจเย็น	มีเหตุผลขึ้น	ไม่อารมณ์ร้อน
เหมือนแต่ก่อน

ครูอำานวย	ธนูศิลป์ รัษฎา เมื่อมาสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกเ็ลิกกินเหล้� เลิกบุหรี ่
โดยเด็ดขาดเพราะต้องเป็นแบบอย่�งให้กับ	นร.

ครูเมธาวี	แสนปาง เทศบาลวัดป่าเรไร ตอนนี้เลิกดื่มน้ำาอัดลม	และกาแฟแล้ว

ครูกรรณิการ์	ถมปัทม์ ศีขรภูมิพิสัย ตอนนีเ้ลิกเล่นหวยแล้วทำาให้มีเงินเหลือมากขึ้น	อยากให้คนอื่นๆ		
มีหลักคิดเหมือนเรา	สอนลูกจะทำาอะไรให้คิดก่อน	ให้คิดถึงผลกระทบ	
กับ	นร.ก็ชวนคิดอยู่ตลอดเวลา	ตอนนี้มีความสุขมาก

ครูจงรักษ์	ปิ่นแก้ว	 สัตยาไส การดำารงชีวิตของ	ดร.อาจอง	ทำาให้ครูเจี๊ยบเริ่มฉุกคิดว่าตนเอง	
จะดิ้นรนไปเพื่ออะไร	เราเป็นหนี้เพราะอะไร	จึงเปลี่ยนพฤติกรรม 
ก�รใช้ชีวิตทำ�ให้มีคว�มสุขม�กขึ้น

ครูนครินทร์	ปัญจขันธ์ ราชานุเคราะห์ เมื่อก่อนอยากได้อะไรก็ซื้อ	ยอมเป็นหนี้	ใช้ชีวิตประมาท	พอเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง	ตอนนี้ไดว้�งแผนเรื่องก�รใช้จ่�ยให้เหม�ะสม  
มีคว�มสุขขึ้น

ภาคผนวก ๑๑
ตัวอย่างผู้บริหารและครูที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ครูกัลยรัตน์	โสมสุพรรณ์ บ้านสำาโรง เม่ือนำามาปรับใช้กับตัวเอง	ทำาให้ค่อยๆ	ลดก�รใช้จ่�ยลง	และกลับบ้�น
ช้�ลง ใช้เวลาเคลียร์งาน	เตรียมก�รสอนม�กข้ึน	และดูปิดน้ำาปิดไฟให้	รร.

ครูปริศนา	ตันติเจริญ	 โยธินบูรณะ นำามาใช้ก่อนตัดสินใจ	เช่น	ใช้ในการทำางาน	ทำาให้งานมีประสิทธิภาพ
ขึ้น	ใช้เรื่องการใช้จ่ายลดการช้อปปิ้งลง	นำ�เวล�และเงินม�ทำ�
ประโยชนอ์ย่างอื่นได้มากกว่า

ครูพรไพรสน	คนมี	 จุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี	 การนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	ช่วยใหม้องเป้�หม�ยก�รทำ�ง�นชัด 
และมีวิธีดำาเนินการสู่เป็นหมายอย่างมีประสิทธิผล	จึงไม่ท้อแท้กับงาน	
ที่มีจำานวนมากอีกต่อไป

ครูสมศักดิ์	ทองหลาบ โคกเพชรวิทยาคาร พอขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว	กลายเป็นเร�ได้พัฒน�ตัวเอง 
เวลาท้อ	เราก็ตั้งสติ	ค่อยๆ	คิด	เรียบเรียงแล้วจึงตัดสินใจลงมือ	
ทำาสิ่งต่างๆ	จึงไม่ค่อยพลาด

ครูบุญยรัตน์	ลมงาม สตรีมารดาพิทักษ์ เศรษฐกิจพอเพียงช่วยเข้ามาเติมเต็มการทำางาน	และการใช้ชีวิตให้มี
ประสิทธิภ�พมากยิ่งขึ้น

ครูศุภมิต	ศิริโสภณภิวัฒน์ เชียงขวัญพิทยาคม นำามาใช้วางแผนชีวิต	ใช้สติ	คิดรอบคอบ	ระมัดระวังมากขึ้น	ผิดพลาด
น้อยลง	ทำาให้มีศรัทธ�ในตนเอง ในเพ่ือนร่วมง�น และในสถ�นศึกษ�	
เชื่อมั่นถึงภูมิคุ้มกันที่ได้สร้างเสริมให้เกิดขึ้นในใจของ	นร.	ว่าพวกเขา	
จะสามารถนำาหลักคิดแบบพอเพียงนี้	ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีสติ	
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้เช่นกัน

ครูจงรัก	ชัยวงค์คำา บ้านหนองบัวแดง ครูเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยสอนตามแผนของกระทรวง	เมื่อนำาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้	ครูต้องคิดวิเคร�ะห์ก่อนว่�จะสอนอย่�งไร  
ต้องว�งแผนก�รสอน ทำ�ให้เป็นคนคิดก่อนทำ� 

ครูกองแก้ว	ตติยภัค	 กัลยาณวัตร จากครูทีต่่อต้�นการนำาหลักปรัชญาสู่การจัดการเรียนรู้กลายเป็นคร	ู
แกนนำ�ขับเคลื่อน

ครูวิลาวัณย์	บุตรพรม	 เทศบาลวัดป่าเรไร แรกๆ	เคยต่อต้�น แต่เมื่อลองนำาสิ่งที่เรียนรู้จากการอบรมมาทำางาน		
จึงศรัทธ�และต้องทำ�ตัวเป็นแบบอย่�งให้กับ	นร.

ครูนิตยา	อุดทาคำา	 เฉลิมพระเกียรติฯ	พะเยา เมื่อเข้�ใจจึงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกันมาก	
จึงไม่ใช่เรื่องย�กที่จะบูรณาการสอดแทรกเพิ่มเติมหลักคิดตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ	นร.ในวิชาวิทยาศาสตร์

ครูปรับเปลี่ยนวิธีก�รสอน

ครูอัจฉริยา	สุวอ โนนสังวิทยาคาร ผลจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้กระบวนการบูรณาการ	
หลักปรัชญา	ทำาใหบ้รรลุเป้�หม�ยในเนื้อห�ร�ยวิช�	และสร้�งเสริม
ลักษณะนิสัยให้	นร.	เติบโตอย่างมีคุณภาพ	โดยครูสามารถยกตัวอย่าง
ให้	นร.	เข้าใจได้อย่างชัดเจน	และมีลำาดับขั้นตอนการเรียนการสอน
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา	
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ครูวรรณี	สอนสุภา บ้านร้านตัดผม เมื่อก่อนครูจะสอนแบบพูดอยู่คนเดียว	สอนเนื้อหา	ถ้าเด็กคุยกันคร	ู
ก็จะดุว่า	ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้คำ�ถ�มและให้ นร.สะท้อนว่�ได้เรียนรู้
อะไรบ้�ง	ทำาให้เข้าใจเด็กมากขึ้น	และมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นด้วย

ครูปราณี	ชะนะฮวด บ้านร้านตัดผม จากที่เข้ามาถึงก็สอนเนื้อหาในหนังสือ	มาเป็นสนใจพฤติกรรมเด็ก 
ม�กขึ้น นำ� 7 คำ�ถ�มกระตุ้นคิดม�ปรับให้ง่�ยๆ	เหมาะสมกับ	
เด็ก	ตอนที่ท่าน	ผอ.ให้สอนให้เพื่อนดู	ภูมิใจมากค่ะ

ครูสมาริน	เงาะ ราชประชานุเคราะห์	๑๐ มีทิศท�งในก�รสอนที่ชัดเจนขึ้น	โดยเน้นไปที่การสอนให้เด็กรู้จักคิด
วิเคราะห์	ใช้การตั้งคำ�ถ�มให้เด็กนำ�หลักปรัชญ�ม�ใชใ้นการทำา
กิจกรรมต่างๆ	และสอนเพื่อให้เด็กรู้จักตัวเอง	

ครูเมธาวี	แสนปาง เทศบาลวัดป่าเรไร ใจเย็นลง	เข้าใจว่าเด็กมีการเรียนรู้ที่ต่างกัน	จึงต้องใช้วิธีก�รสอน 
ที่ต่�งกัน	และไม่สอนให้ นร.แข่งขันกัน	

ครูปริศนา	ตันติเจริญ	 โยธินบูรณะ เมื่อเข้าใจว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เนื้อหา	(Content)		
แต่เป็นกระบวนการ	จึงออกแบบการสอนที่ให้เด็กได้นำาหลักปรัชญา	
มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	ที่ได้ลงมือทำา	ผ่านกระบวนการ		
“รู้ คิด เลือก ทำ�” 

ครูอำาพร	ทุมดี	 บ้านหนองไผ่ จากที่เคยคิดว่าเด็กต้องเก่งเหมือนกัน	เปลี่ยนเป็นเด็กมีการเรียนรู้	และ	
มีทักษะที่ต่างกัน	จึงให้เปลี่ยนมาพัฒน�เด็กต�มศักยภ�พ และให้
ลงมือปฏิบัติ โดยครูต้องอดทนสังเกต	ตั้งคำาถามให้	นร.เกิดการเรียนรู้
ไปตามสถานการณ์	(ครูเป็นโคช)

ครูซูรอยยา	เจ๊ะมะ ราชประชานุเคราะห์	๑๐ ครั้งแรกเมื่อ	๓	ปีก่อน	ครูวางแผน	ครูคิด	ครูบอกให้	นร.ทำาโน่นทำานี่		
แต่ปัจจุบัน	ครูให้ นร.ทำ�แล้วคอยดูอยู่ห่�งๆ

ครูวุฒิชัย	พันธะไชย เชียงขวัญพิทยาคม ตอนแรกผมไม่สนใจ เพราะคิดว่า	ความเป็นคณิตศาสตร์กับหลัก
ปรัชญาไม่เข้ากัน	พอค่อยๆ	เปิดใจออกมารับความรู้จากวิทยากร	จึง
เริ่มนำ�เรื่องก�รถอดบทเรียนม�ใช้

ครูวันดี	ทองเลิศ ราชานุเคราะห์ เมื่อนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสอน	ทำาให้ได้ปรับวิธี	ลองผิดลอง
ถูกพัฒนาการสอนไปเรื่อยๆ	โดยมี	นร.เป็นตัวชี้วัดว่�เร�ม�ถูกท�ง
หรือไม่

ครูนิยม	อยู่รัมย์	 ราชประชานุเคราะห์	๕๕ จากที่เคยจู้จี้ตั้งความหวังใน	นร.ไว้สูง	ได้ปรับวิธีมาเป็นทำ�คว�มเข้�ใจ 
นร. ค่อยๆ พูดคุย และชวนให้ นร.ตั้งเป้�หม�ยชีวิต

ครูวิไลวรรณ	หลาบหนองแสง เทศบาลวัดป่าเรไร เปลี่ยนจากการสอนทฤษฎีแล้วให้เด็กปฏิบัติเลย	มาเป็นการให้ความ
สำาคัญกับกระบวนก�รทำ�ง�นของเด็ก เพื่อให้นำาหลักพอเพียงมาใช้
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ครูดวงใจ	รุ่งแสง อนุบาลประชารัฐสามัคคี ก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้นร.มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน	และไม่ค่อยได	้
กระตุ้นเด็กๆ	แต่จะไปคำานึงถึงสาระ	และเวลาที่มีอยู่อย่างจำากัด		
แต่หลังจากปรับเปลี่ยนการสอนแบบใหม่	มาใช้คำาถามกระตุ้นแล้ว		
พบว่าการรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆ	มากขึ้น	ทำาใหเ้ข�มีคว�มสุข 
กับก�รเรียนและกล้�แสดงคว�มคิดเห็นม�กขึ้น

ครูไลลา	บุญเทียม บ้านคลองยาง แต่ก่อนเน้นแต่เรื่องผลสัมฤทธิ์โดยไม่ได้ดูเรื่องการปฏิบัติ		
ตอนนี้เน้นกิจกรรมให้เด็กลงมือทำา	เน้นให้ทำ�โครงง�นและจิตอ�ส�		
เพื่อได้เรียนรู้หลักปรัชญาจากการทำางาน

ครูอำานวย	ธนูศิลป์ รัษฎา ปัจจุบันเน้นการใช้คำ�ถ�มเพื่อรู้จักเด็ก ให้เด็กรู้จักตัวเอง และ 
สร้�งก�รเรียนรู้ให้เด็ก
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นร.นำ�ม�ใช้ในก�รบริห�รจัดก�รชีวิต

ใช้เป็นหลักคิด มีหลักยึด ทำ�ให้รู้จักตวเอง มั่นใจในตนเอง

นายอยู่ยง	เชาว์ปรีชา จุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี หลักคิดนี้สอนให้ผมไม่เป็นคนมักง่�ย	จึงทำาให้ผมสร้�งง�นที่มี
คุณภ�พเสมอ และที่สำาคัญทำาให้เป็นคนไม่เห็นแก่ได้	ผมจึงทำาธุรกิจ
อย่างตรงไปตรงมา	และดูแลบุคลากรเป็นอย่างดี

น.ส.แสงอุษา	พรมทอง สตรีมารดาพิทักษ์ เมื่อเจอเรื่องที่ยากๆ	ที่ต้องตัดสินใจ	หนูจะใช้เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นหลักในก�รคิดเป็นอันดับแรกๆ	ค่ะ

น.ส.วนิชญา	หวันลา กัลยาณวัตร การนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	ทำาให้หนมูีคว�มมั่นใจ
ในตนเองม�กขึ้น

น.ส.พัทธนันท์	ลิ่มรัตน์สุวรรณ ดาราวิทยาลัย เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย	เศรษฐกิจพอเพียงทำาให้ชีวิตเราดีขึ้น 
มีมุมมองที่กว้�งขึ้น โดยเฉพาะจากประสบการณ์ไปขยายผลเรื่องนี้

น.ส.อักษิพร	บุพศิริ กัลยาณวัตร หนนูำ�เศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ในก�รทำ�ง�น	สังเกตคนไข้โดยละเอียด	
พูดจาด้วยเป็นอย่างดีและหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

น.ส.สายสุดา	สินคุณ บ้านเป้าวิทยา เศรษฐกิจพอเพียงทำาใหเ้ร�กล้�ที่จะเลือกท�งชีวิตที่เหม�ะกับเร�		
หนูเลือกที่จะเรียนไปทำางานไป	เพื่อไม่ต้องกวนทางบ้าน...สิ่งนี้ได้มา
จาก	รร.

น.ส.วลีรัตน์	มิ่งศูนย์ ลาซาลจันทบุรี	(มารดาพิทักษ์) เศรษฐกิจพอเพียงจะเข้าถึงใจเร�ได้ต้องนำ�ม�ปฏิบัติ และเมื่อนำ�ม�
ใช้แล้วทำ�ให้หนูส�ม�รถพัฒน�ก�รทำ�ง�นให้ดียิ่งขึ้น

ด.ญ.เปรมฤทัย	ขำาสุข บ้านหนองไผ่ เร�เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้จ�กสิ่งที่เร�มีอยู	่จากการเข้าฐาน
เรียนรู้	จากสิ่งแวดล้อมของเรา	ได้มาฝึกทำางานต่างๆ	ที่เป็นวิชาชีพ	
ได้	ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากในห้องเรียน	

น.ส.ณิศรา	ปติพัตร สตรีมารดาพิทักษ์ เวลาจะตัดสินใจทำาอะไร	จะต้องสำ�รวจตัวเองทุกครั้งว่าสิ่งที่ทำานั้น
พอดีกับความสามารถของเราหรือไม่	จะไม่ทำาอะไรเกินตัว		
ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย	และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

น.ส.นริศรา	ทองสัมฤทธิ์ รัษฎา เราต้องประเมินตัวเอง	ทบทวนตัวเอง	คิดว่าเราจะทำาเรื่องนี้ไหวไหม	
คิดว่าถ้าทำ�แบบนี้แล้วจะเกิดผลกระทบอย่�งไร	

น.ส.อนุธิดา	ศักดิ์ศรี รัษฎา จะทำาอะไร	เราต้องคิดวิเคราะห์	ว่าสิ่งที่เร�ทำ�ไปนั้นดีต่อเร�หรือไม่ 
ส่งผลเสียต่อคนอื่นหรือไม่

ภาคผนวก ๑๒
ตัวอย่างนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ด.ญ.อาซูวานา	วามะ ราชประชานุเคราะห์	๑๐ หนูจะทำาอะไรสักอย่าง	หนูก็จะคิดว่า	สิ่งนั้นทำ�ดีหรือไม่ มีประโยชน์
อะไรบ้�ง

น.ส.รจนา	สันทาลุนัย สำาโรงทาบวิทยาคม หลักพอเพียงทำาให้หนเูข้�ใจตนเองม�กขึ้น รู้ศักยภ�พและ	
รู้เท่�ทันใจตัวเอง	มีเหตุผลมากขึ้นและคิดอยู่เสมอว่าทุกการกระทำา	
มีผลซัดทอดไปยังสิ่งอื่นๆ	เสมอ	

ด.ญ.ณอมร	ภักดี เทศบาลวัดป่าเรไร ก�รถอดบทเรียนทำ�ให้พวกเร�รอบคอบม�กขึ้น	จึงคิดและตัดสินใจ
อย่างมีเหตุมีผล	พอประมาณ	มีภูมิคุ้มกัน

น.ส.อนุรักษ์	แก้ววรรณรัตน์ สตรีมารดาพิทักษ์ สามารถจัดการเวลาและทำาสิ่งต่างๆ	ได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น	
มองว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	คือ	วิธีก�รว�งแผน 
ที่จะทำ�อย่�งไรให้ชีวิตร�บรื่นยิ่งขึ้นและมีคว�มสุขเพิ่มขึ้น

นายวัชรินทร์	ทิดเชียง โนนสังวิทยาคาร เศรษฐกิจพอเพียงทำาใหผ้มคิดได้ชัดขึ้น	สามารถประเมินศักยภาพ	
ของตัวเอง	รู้ว่าสามารถทำาอะไรได้ดีกว่าเมื่อก่อน	เช่น	ตอนนี้ผมได้เป็น
ประธาน	นร.	แทนที่จะทำาได้แค่การขายเครื่องเสียงให้ที่บ้าน

น.ส.ธัญญพัทธ์	อัครพันธุ์ทวี สตรีมารดาพิทักษ์ สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากๆ	คือ	หนูเป็นคนละเอียด
รอบคอบมากยิ่งขึ้น	ทำาใหส้�ม�รถจัดก�รง�นทุกอย่�งได้อย่�ง
เรียบร้อย	และเป็นระเบียบยิ่งขึ้น

น.ส.วรานันทน์	ศรีเต้ง รัษฎา แต่ก่อนนี้เมื่อคิดจะทำาอะไรก็จะทำาเลยเป็นความรู้สึกล้วนๆ	แต่ตอนนี้
คิดรอบคอบมากขึ้น	คิดหล�ยๆ ท�ง

ด.ช.สมชัย	พุฒมีผล คลองพิทยาลงกรณ์ จะปลูกผัก	เราต้องมีคว�มรู้ รู้วิธีก�รปลูกผัก	วิธีรดน้ำา	ไม่ควรรดน้ำา
มากเกินไป	เวลาหยอดเมล็ดก็ไม่ใส่มากจนต้นเบียดกัน

น.ส.วริศรา	โพพิศ ลาซาลจันทบุรี	(มารดาพิทักษ์) เศรษฐกิจพอเพียงทำาให้หนมูีเป้�หม�ยในก�รทำ�ง�น	ทำางานรอบคอบ
ขึ้นและส�ม�รถแก้ปัญห�ได้ดีขึ้น

น.ส.กุลธิดา	ยศกล้า เฉลิมพระเกียรติฯ	พะเยา เศรษฐกิจพอเพียงทำาให้เค้กมีความละเอียดรอบคอบข้ึน	ต้องรู้เป้าหมาย
การทำางานแต่ละครั้ง	สามารถทำางานได้ตามแผนอย่างเป็นระบบ		
เค้กจึงมีคว�มมั่นใจและกล้�ที่จะเป็นผู้นำ�แก่คนอื่นๆ	

น.ส.พิมลพรรณ	ทะลือ เฉลิมพระเกียรติฯ	พะเยา หนูนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้วางแผนการใช้ชีวิต	จึงทำ�อะไรได ้
อย่�งเป็นระบบ

น.ส.เกษณี	ตั๋นตุ้ย เสริมงามวิทยาคม เราสามารถใช้ความคิดให้เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น	ก่อนทำ�ง�นต้องมี
คว�มรู	้ต้องประเมินกำ�ลังทีมง�น	และรู้ว่าจะทำาอะไร	ทำาอย่างไร

น.ส.อรนันท์	จันคำา แม่พริกวิทยา เศรษฐกิจพอเพียงทำาให้หนูรู้จักวางแผนชีวิต	รู้จักแก้ปัญหา		
มีเหตุผลมากขึ้น	พัฒน�สิ่งที่ทำ�ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

นายธนกร	อาษากิจ ดาราวิทยาลัย การเป็น	นร.แกนนำาสอนให้เราทำ�ง�นเป็นระบบม�ก	ซึ่งได้นำามาใช	้
ได้ดีในมหาวิทยาลัย	
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น.ส.ศศิธร	คำาแหงพล เชียงขวัญพิทยาคม ดิฉันเช่ือว่าเม่ือเรามีประสบการณ์ในการทำางานท่ีหลากหลาย	ก็ทำาให้เรา
ส�ม�รถนำ�ไปต่อยอดในการทำาประโยชน์ได้อย่างหลากหลายด้วยค่ะ

น.ส.นันทิกานต์	แซ่เติ๋น บ้านเป้าวิทยา เมื่อหนูนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้คิดก่อนทำา	ทำาให้หนูมจีุดมุ่งหม�ย 
ที่ชัดเจนขึ้น	ก่อนจะทำาอะไรหนูต้องศึกษ�ห�คว�มรู้ให้ม�กพอ		
เพื่อพร้อมรับกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน

น.ส.พิมพ์เพ็ญ	ดุรงค์ธรรม จุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี ใช้หลัก	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไขในการตั้งคำ�ถ�มตัวเองและเพื่อน 
ในการดำาเนินการ	หลังจากได้โจทย์แข่งขัน	“วิทยสัประยุทธ์” 
จนประสบความสำาเร็จ

ด.ญ.วรัญญา	เพิ่มขุนทด บ้านหนองไผ่ ทำาแล้วเราก็ได้ดีนะ	ไม่ใช่คะแนน	แต่เป็นความรู้	และเราสามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้	หนูนำ�คว�มรู้กลับไปใช้ท่ีบ้�น	และในชุมชนของเราค่ะ

น.ส.อารียา	สินสาลู กะทู้วิทยา เราตั้งต้นการทำาโครงงานด้วยหลักพอเพียงว�งแผนให้เป็นขั้นตอน	
แบ่งงานกันทำา	เพ่ือให้การทำางานราบร่ืน	สามารถป้องกัน	และแก้ปัญหา	
ที่อาจเกิดขึ้นได้

ด.ช.ปัณณธร	สินสุพรรณ์ บ้านหนองไผ่ ต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนที่จะทำางาน	เราต้องมีคว�มรู้ และ
ทำ�ง�นเป็นจึงจะทำางานสำาเร็จ

น.ส.กัลยภรณ์	วงษ์เกิด โยธินบูรณะ ได้นำาหลักปรัชญามาใช้ในการจัดสรรเวล�ทำากิจกรรมในคณะแพทย์		
ซึ่งต้องเรียนหนัก	ทำาให้ไม่มีคนอยากทำา	แต่พลอยมองว่าได้เรียนรู้มาก	
จึงทำากิจกรรมไปด้วย	เรียนไปด้วย

น.ส.นภัสสร	ศิริวัฒนวิทย์ โยธินบูรณะ เมื่อเรานำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำาโครงงาน	งานของเรา
ออกมาดีมาก	แทบไม่มีอุปสรรคเลย	และท่ีสำาคัญใช้งบประมาณน้อยมาก

นายปฐมพงษ์	เป้ามีพันธ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี นำาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต	ทำาใหม้ีเป้�หม�ยชีวิตชัดเจน 
สามารถทำากิจกรรมไปพร้อมๆ	กับการเรียนที่อยู่ในระดับเกียรตินิยม

ด.ช.ธนพล	พรประทม บ้านหนองบัวแดง ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้ผมรู้จักว�งแผนเตรียมพร้อม		
รู้จักการประหยัด	มีเงินออม	และรู้จักจัดการเวลาของตนเอง

น.ส.นุชนารถ	อุดสืบ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเข
ลางค์นคร

หนูชอบเศรษฐกิจพอเพียง	การคิดและวางแผนอย่างรอบคอบทำ�ให้เร�
รู้ปัญห�และจุดบกพร่องว่�ควรป้องกันหรือปรับปรุงตรงไหน	

น.ส.ชลิตา	พูลเลิศ ราชประชานุเคราะห์	๕๕ โดยส่วนตัวชอบคำาว่า	“ภูมิคุ้มกัน” คือ	ทำาอย่างไรที่เราจะมีภูมิคุ้มกัน	
ในภายภาคหน้า	ด้วยหลักนีเ้วล�ทำ�อะไร หนูจะมีแผนสำ�รองเสมอ

น.ส.ธัญญลักษณ์	อะวิชิน เชียงขวัญพิทยาคม เศรษฐกิจพอเพียงทำาให้หนรูู้จักวิธีที่จะจัดก�รกับตนเอง	รู้ว่าเรา	
ทำาอะไรได้	บกพร่องตรงไหนก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขใหม่

ด.ญ.รัชนีกร	อัญญโพธิ์ ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่	
๒๐๖

การที่ได้นำาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้	ทำาให้คิดมีเหตุผลม�กขึ้น 
กว่าเดิม	และยังทำาให้เรารู้จักใชช้ีวิต รู้จักแสวงห� ไม่ใช่มัวแต่รอคอย
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น.ส.ศรีสุดา	โรจน์เสถียร จุฬาภรณราชวิทยาลัย	เพชรบุรี หนูเคยเป็นคนทำาอะไรสุดโต่งเสมอ	เช่น	อ่านหนังสือจนสมองเบลอ	
ไม่รับ	ตอนนี้	ถ้าจะทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พต้อง “พอดี”

น.ส.ปาลิตา	แซ่เซียว ห้วยยอด เดี๋ยวนี้หนูรู้จักคิดอย่�งเป็นระบบ	และใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์

นายอนุพันธ์	แก้วกาศ ทาขุมเงินวิทยาคาร ผมนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแบ่งเวล�ในก�รทำ�ง�น  
ในก�รเรียนหนังสือ

ด.ช.ฟุรซาน	สะแต ราชประชานุเคราะห์	๑๐ ผมได้นำาหลักปรัชญามาใช้คิดก่อนใช้จ่�ย เพื่อจะได้มีเงินออม

ด.ญ.เบญจวรรณ	คำาใส บ้านร้านตัดผม เมื่อก่อนเวลาอยากได้อะไรก็จะขอแม่อย่างเดียว	เดี๋ยวนี้คิดก่อน	
ถ้�ทำ�เองได้จะทำ�เอง หรือเก็บเงินซื้อเองค่ะ

ด.ญ.โชง	แซ่โซ้ง ราชานุเคราะห์ ตาลเปลี่ยนแปลงจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือย	กล�ยเป็นคนที่รู้จักคิดก่อน 
ที่จะใช้จ่�ย และขยันขึ้น	รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ด.ญ.วรรษมน	เตรียมพยุง ราชานุเคราะห์ เมื่อก่อนหุงข้าวแล้วเหลือทิ้ง	แต่ตอนนี้หนูต้องมาคำานวณว่าจะหุงข้าว
และทำาอาหารปริมาณเท่าใดที่จะพอดีกับจำานวนคน	ทุกคนจะต้อง	
อิ่มท้องและไม่เหลือจนทิ้งขว้�ง

ด.ช.กรกฎ	อนุวรรณ์ เทศบาลจามเทวี เศรษฐกิจพอเพียง	นอกจากจะไม่ใช้จ่�ยฟุ่มเฟือยและซื้อเฉพาะของ	
ที่จำาเป็นแล้ว	ยังเป็นการรู้จักซ่อมแซมข้�วของที่ชำ�รุด	หากพอซ่อม	
ได้ก็ควรซ่อม	ไม่ควรทิ้ง

ด.ช.สิขเรศ	สุภาพ อนุบาลประชารัฐสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ผมมีความพอประมาณ	อย�กได้อะไร  
ผมคิดก่อนว่�จำ�เป็นหรือเปล่� และเก็บเงินซื้อเองไม่รบกวนพ่อแม่		
แม้ยังไม่มีเป้าหมายใช้เงิน	ผมก็เก็บออมไว้ก่อน

ด.ญ.ทวิพร	นาคงสี คลองพิทยาลงกรณ์ สอนให้รู้จักความประหยัด	ไม่ใช้อะไรมากเกินไป	เร�ควรใช้อย่�งพอดี 
และต้องรู้จักอนุรักษ์ป่�ช�ยเลน

นร.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นร.ลด-เลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

นายอภิรักษ์	ศรีเกิด บ้านคูเมือง เมื่อก่อนเป็นเด็กเกเร	ไม่ชอบมาโรงเรียน	แต่พอมาเรียนที่บ้านสานฝันฯ	
ได้เลี้ยงปลา	เลี้ยงไก่	ปลูกมะนาว	และจดบันทึกการทำางาน	สนุกกว่า
การเรียนในห้องเรียน	ตอนนี้ผมเลิกสูบบุหรี่	ไม่โดดเรียน	และตรงต่อ
เวลามากขึ้น

นร.มีคว�มรับผิดชอบ มีคว�มอดทน และมีจิตอ�ส�ม�กขึ้น

นายพีรพัฒน์	ลือชัยเกษม ดาราวิทยาลัย ผมลดคว�มเห็นแก่ตัวเองลง	เห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้น

ด.ญ.สุพัตรา	ทิพย์โหมด กงไกรลาศวิทยา เมื่อก่อนหนูค่อนข้างจะขี้เกียจ	แต่พอมาเป็นแกนนำาได้เห็นพวกพี่
เป็นต้นแบบหนูจึงต้องเปลี่ยนตัวเองก่อน ต้องมีคว�มรับผิดชอบ 
และขยันเรียน ขยันทำ�ง�น
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นายยศพล	หล้าสิงห์ เชียงขวัญพิทยาคม การทำากิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้	ทำาให้ผมมีความรับผิดชอบ		
มีความอดทน	และมีจิตอาสาที่ทำาด้วย	“ใจ” รู้สึกว่�สิ่งที่ทำ�มีคุณค่� 
ทำ�ให้มีคว�มสุข

น.ส.เก็จมณี	บุญเหมาะ ศีขรภูมิพิสัย เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบทำ�ต�มหน้�ที่ให้ดีที่สุด

ด.ญ.วาริณี	สุรินทร์ ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพ	
ที่	๒๐๖

ถ้าเราไม่มีหลักคิดก็จะไม่สามารถก้าวไปสู่หนทางที่ดีกว่าได้	และ	
อาจหลงไปในสิ่งที่ไม่ดีได้	เช่น	แต่ก่อนหนูเป็นคนไม่ค่อยรับผิดชอบ		
แต่พอได้มาทำาเรื่องนี้	ก็เลยคิดได้ว่าก�รบ้�นเป็นหน้�ที่ที่ต้องทำ�	

ด.ญ.สายป่าน	ศรีสุมิ่ง เทศบาลวัดป่าเรไร หนูคิดว่าเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ	ต้องซื่อสัตย์	ต้องละเอียดรอบคอบ	
และทำ�ตัวให้ดีเพื่อนจึงจะเชื่อที่เร�พูด

นายสราวุธ	สุริบุตร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเข
ลางค์นคร

ผมชอบการเป็นจิตอาสา	มคีว�มสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น		
ก่อนจัดกิจกรรมผมจะนัดกันมาประชุมวางแผนโดยใช้หลักปรัชญา	

นร.ใช้สติ ใช้เหตุผล ทำ�ให้เข้�ใจผู้อื่นส�ม�รถปรับตัวให้เข้�กับผู้อื่นได้ ทำ�ง�นเป็นทีมได้ดี และมีคว�มสุข

น.ส.ศิริพร	นวลสีทอง รัษฎา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเหมือนระฆังเตือนใจให้กับหนู	เปลี่ยนจาก	
ที่เป็นคนโวยวายเป็นต้องคิดก่อน

นายวรุตษ์	เสนานนท์ สำาโรงทาบวิทยาคม เมื่อรับหน้าที่เป็นประธาน	นร.ผมต้องว�งตัวให้เป็นแบบอย่�งที่ดี  
เริ่มจ�กทบทวนตนเองและคิดว่าเราควรจะทำาตัวอย่างไร		
ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุด

น.ส.เกวลี	สุขอ่วม ราชประชานุเคราะห์	๕๕ สิ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉัน	คือ	มีคว�มรับผิดชอบในตัวเองม�กขึ้น  
เริ่มรับฟังเหตุผลของผู้อื่น	และนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้น

น.ส.การุภาค	บุญมาก ห้วยยอด เมื่อก่อนจะใช้อารมณ์	ถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่	เดี๋ยวนี้จะรับฟัง 
คนอื่นม�กขึ้น ข้อดี คือ ทำ�ให้อยู่ด้วยกันอย่�งมีคว�มสุข

น.ส.ทิพย์มณี	มีจิตร ห้วยยอด เศรษฐกิจพอเพียงทำาใหเ้ป็นคนยืดหยุ่นม�กขึ้น ลดทิฐิลงทำ�ให้อยู่กับ
เพื่อนมีคว�มสุขม�กขึ้น

	ด.ญ.เบ็ญญา	บุญพิทักษ์ บ้านร้านตัดผม หนูใช้เหตุผลมากขึ้น	ไม่เถียงแม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว

ด.ญ.	สุภาพร	สังข์น้อย บ้านร้านตัดผม เราใช้เศรษฐกิจพอเพียงทำางานกับเพื่อนบ่อยๆ	เริ่มฟังกันม�กขึ้น 
และไม่ทะเล�ะกันแล้ว

ด.ช.ธนภัทร	โอหิรัญกุล สัตยาไส เมื่อก่อนใจร้อน	ถ้าเพื่อนว่าจะทะเลาะด้วยเลย	แต่ตอนนี้จะคิดก่อน 
จึงไม่ทะเล�ะ

นายสุทิน	รัตนาธรรม ลาซาลจันทบุรี	(มารดาพิทักษ์) ผมฟัง และเข้�ใจพ่อแม่ม�กขึ้น	ว่าทำาไมท่านถึงพูดว่าเรา		
จึงปรับเปลี่ยนตัวเองทำาให้เรียนได้เกรดสูงขึ้น
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น.ส.ศุภรัสมิ์	กระพันพงศ์สกุล ดาราวิทยาลัย เศรษฐกิจพอเพียงทำาให้หนูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น	หนูมีวิธีการคิด		
การตัดสินใจที่มีเหตุมีผล	รอบคอบมากยิ่งขึ้น	รู้จักคิดก่อนพูด  
คิดก่อนทำ� ไม่วู่ว�ม เพราะเมื่อก่อน	หนูจะเป็นคนค่อนข้างใจร้อน

นายอนุทินทร์	นุธีกูล ราชประชานุเคราะห์	๕๕ มีความเข้าใจเพื่อนต่างเผ่ามากขึ้น	ทำาใหส้�ม�รถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
ด้วยคว�มส�มัคคี

นายธนพล	ดู่ป้อง สนามบิน การทำางานร่วมกันกับเพื่อนๆ	ทำาให้ผมรับฟังผู้อื่นมากขึ้น	แต่ละคน	
มีความคิดที่แตกต่างกัน	เราต้องหาเหตุผลที่ดีที่สุด	ทำาใหผ้มเป็นคน 
มีเหตุผลม�กขึ้น

ด.ญ.	วรัญญา	น้อยนารายณ์ บ้านร้านตัดผม เดี๋ยวนีห้นูรู้ว่�ควรทำ�ตัวอย่�งไรให้ถูกต้อง	โดยเฉพาะเรื่องการเรียน

ด.ญ.อจิรภาสน์	น้ำาใส บ้านคลองยาง เศรษฐกิจพอเพียงทำาให้หนรูู้ว่�ควรทำ�อะไร ไม่ทำ�อะไร	ที่บ้านเลิกใช้
ปุ๋ยชีวภาพแทนสารเคมีแล้ว

น.ส.ชญาภัฐ	สิงห์โตทอง ศีขรภูมิพิสัย จะทำาอะไรต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราและผู้อื่นเสมอค่ะ

น.ส.เพ็ญนภา	วิชัยสุทธิพันธุ์ ศรีวิชัย ได้เรียนรู้ว่าการทำางานทุกอย่างต้องทำ�ด้วยใจ ใช้สติและอยู่ในคว�ม
ไม่ประม�ท

น.ส.สุพรรณิการ์	นาคโปย โคกเพชรวิทยาคาร เมื่อนำาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้	หนมูีสติม�กขึ้น คิดก่อนที่จะทำ�		
เดี๋ยวนี้หนูเขียนงานได้อย่างเรียบร้อยและสะอาดทุกชิ้น

นส.สุชานาฎ	หนูขาว ห้วยยอด การลงมือปฏิบัติทำาให้เราชัดเจนขึ้น	ว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำาให้ตัวเรา	
มีคุณภ�พม�กขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่�งดีด้วย

นายธนพล	กัณหสิงห์ โยธินบูรณะ เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อน	คิดอะไรได้ทำาเลย	หรือบอกให้เพื่อนทำา	โดยไม่
ให้เหตุผล	แต่ตอนนี้ค่อยๆ	ถ�มคว�มเห็นเพื่อน ใช้เหตุผลตัดสินใจ 
ทำางานตามขั้นตอน	ทำาให้ได้รับความร่วมมือและมีความสุขมากขึ้น

น.ส.ฟ้าใส	จินต๊ะรัตน์ ดาราวิทยาลัย ถ้าสิ่งที่เราทำาอยู่บนคว�มพอดี เร�ก็จะมีคว�มสุข	

ดญ.สุดารัตน์	ศรีเขียว เทศบาลจามเทวี พอเพียงหมายถึงการอยู่อย่างพอดี	ไม่จำาเป็นต้องรวยมาก	แตข่อให ้
อยู่ได้อย่�งมีคว�มสุขก็เพียงพอแล้ว

นร.นำ�สิ่งที่เรียนรู้ไปขย�ยผลที่บ้�นหรือในชุมชน

ด.ญ.อารีรัตน์	ลั่นฟ้าคนดี ราชานุเคราะห์ หนูนำาความรู้ที่ได้ไปอธิบายให้พ่อแม่ฟัง	เช่น	เรื่องการตักอาหารอย่าง
พอดี	ทำาใหพ้่อแม่เริ่มตระหนักถึงคว�มพอเพียงม�กขึ้น

ด.ญ.คณึง	มาเรียม บ้านหนองบัวแดง หนูนำาความรู้ที่ได้จาก	รร.ไปใช้ที่บ้าน	และบอกกับเพื่อนบ้านใหป้ลูกผัก
ไว้กินเอง เพร�ะไม่ได้ใส่ย�ฆ่�แมลง จึงไม่มีอันตร�ย และมีร�ค�แพง

ด.ญ.มลฑิรา	แทนคำา บ้านหนองหญ้าปล้อง หนูนำาความรู้ท่ีได้จากการทำากิจกรรมต่างๆ	ท่ีโรงเรียนมาใช้ในชีวิตประจำาวัน
และที่ครอบครัว	เช่น	ทำ�บัญชีรับจ่�ยของครอบครัว	ทำาให้มีเงินออม
เก็บไว้ใช้ตอนที่จำาเป็น	และเราเลือกรับประท�นอ�ห�รที่มีประโยชน์ 
ทำ�ให้คนในครอบครัวมีสุขภ�พดี
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ชื่อ-สกุล โรงเรียน การเปลี่ยนแปลง

นร.นำ�ม�ใช้ในก�รเรียน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำ�ให้ผลก�รเรียนดีขึ้น

นายเอกพล	วงศ์มติกุล โพนทองวิทยายน แต่ก่อนผมใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อย	เกเรบ้าง	เอาแต่เล่นเกม	แต่พอได้มา
เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	ได้มาทำากิจกรรม	ได้เปิดหูเปิดตามากขึ้น	
ทำาให้ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น	ช่วยแม่ทำางานบ้าน	มีสม�ธิ 
และตั้งใจเรียนม�กขึ้น ทำาให้ผลการเรียนดีขึ้น	และความสัมพันธ	์
ในครอบครัวดีขึ้น

นายธนะกฤต	ครุฑเพ็ชร กงไกรลาศวิทยา ผมใช้หลักคิดพอเพียงพัฒน�ก�รเรียนให้เกรดดีขึ้น แต่คิดว่าไม่พอ
จึงช่วยติวให้เพื่อนจนเรียนดีขึ้นเหมือนกัน	เพราะความพอเพียงไม่ใช่
แค่เรื่องทำาเพื่อตัวเอง	แต่เป็นเรื่องของการแบ่งปันให้กับสังคม

นายเอกพล	วงศ์มติกุล โพนทองวิทยายน เมื่อก่อนผมจะมุ่งทำากิจกรรมเพียงอย่างเดียวจนเกรดตก	พอนำา
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดสมดุลระหว่�งเวล�เรียนกับเวล�ทำ�กิจกรรม
ได้ดีขึ้น	ทำาให้ผลการเรียนดีขึ้น	จากเกรดเฉลี่ย	๓.๐๓	เพิ่มเป็น	๓.๕๐	
ในเทอมถัดมา

น.ส.ชวนา	สุทธินราธร สตรีมารดาพิทักษ์ คุณครูชอบถามเสมอจนจำาใส่ใจเลยก็คือ ทำ�ทำ�ไม ทำ�อย่�งไร เวล� 
ที่จะทำ�อะไรสักอย่�ง คำ�ถ�มเหล่�นี้จะผุดขึ้นม�ในหัวทุกครั้ง	
เมื่อหนูต้องตัดสินใจ

น.ส.กวินทรา	ต๊ะศิริ สัตยาไส เศรษฐกิจพอเพียงทำาให้มอทคิดอย่�งมีระบบ ได้พิจ�รณ�ตัวเอง 
อยู่ตลอดเวล� ทำ�ให้มีสติและทำ�อะไรผิดพล�ดน้อยลง
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