บนเส้นทางสู่ความ

“พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงาน
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

๕

โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑๗

ความเป็นมา
ช่วงเรียนรู้ ทำ�ความเข้าใจของทีมงานและโรงเรียนนำ�ร่อง
ข้อค้นพบและข้อสังเกตที่นำ�มาพัฒนาโครงการในช่วงต่อมา

1๘
1๙
๒๑

โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

๓๐

ยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินโครงการ
โครงสร้างการทำ�งานของโครงการ
กระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายรุ่นแรก
การดำ�เนินโครงการ
• ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ช่วงเรียนรู้ ค้นหาทุน และสร้างเครือข่าย
- แนวคิดในการดำ�เนินการเสริมศักยภาพโรงเรียน
- ข้อค้นพบและผลที่เกิดขึ้น (ปี ๒๕๕๑ - ต้นปี ๒๕๕๒)
• ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ช่วงพัฒนาและสร้างความรู้
- ในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
• ข้อค้นพบและผลที่เกิดขึ้นจากการทำ�งานกับโรงเรียนเครือข่ายเดิม
- ปี ๒๕๕๓ ขยายโครงการ
- ปี ๒๕๕๔ ยกระดับการพัฒนาจากฐานทุนทางบุคลากรและความรู้ที่เพิ่มขึ้น
- ข้อค้นพบและผลที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
- ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ พัฒนาโรงเรียนในเชิงลึก ในลักษณะของการต่อยอด
และเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการประเมินเตรียมความพร้อมโรงเรียนเครือข่ายฯ

3๓
3๖
3๙
4๗
4๙
๕๐
5๒
5๕
5๘
5๘
6๓
6๖
6๘
7๑ 
7๓

• ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ถอดบทเรียนประสบการณ์การทำ�งาน
- ผลจากการดำ�เนินโครงการ
- เชิงปริมาณ
- ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
- ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
- ปัญหาและอุปสรรค
- ประเด็นที่ควรพิจารณาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

7๖
7๙
7๙
9๕
10๑
10๓
10๔

รูปภาพ
ภาพที่ ๑
ภาพที่ ๒
ภาพที่ ๓
ภาพที่ ๔
ภาพที่ ๕
ภาพที่ ๖

การบ่มเพาะอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินโครงการ
โครงสร้างการทำ�งาน
หลักการในการเสริมศักยภาพโรงเรียน
กิจกรรมที่มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพโรงเรียนในเครือข่าย
กระบวนการสร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยเครื่องมือจัดการความรู้ ๓ ระดับ
ภาพที่ ๗ การใช้หลักปรัชญาในชีวิตและการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

3๑
3๓
3๖
3๘
4๑
4๖
6๒

ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ บทเรียนความสำ�เร็จการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
เวทีจัดการความรู้โรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง)
ภาคผนวก ๒ รายนามวิทยากรจิตอาสาโครงการพัฒนาเยาวชน
ตามแนวพระราชดำ�ริเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคผนวก ๓ รายนามคณะกรรมการกำ�หนดทิศทางของโครงการ
ภาคผนวก ๔ กิจกรรมที่มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพโรงเรียนในเครือข่าย
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ
ภาคผนวก ๕ กระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียนในระดับภูมิภาค
- ตัวอย่างการทำ�งานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์การเรียนรู้
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- ตัวอย่างการทำ�งานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและศูนย์การเรียนรู้
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
- ตัวอย่างการทำ�งานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และศูนย์การเรียนรู้
ในพื้นที่ภาคใต้
- ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง   
- ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนบ้านร้านตัดผม จังหวัดชุมพร    
ภาคผนวก ๖ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
- สรุปภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสำ�เร็จ
ภาคผนวก ๗ โรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิสยามกัมมาจล
ภาคผนวก ๘ รายชื่อผู้อำ�นวยการศูนย์การเรียนรู้ ๔๓ แห่งตั้งแต่เริ่มขับเคลื่อนโครงการ
ภาคผนวก ๙ ตัวอย่างผู้บริหารที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี
ภาคผนวก ๑๐ ตัวอย่างครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี
ภาคผนวก ๑๑ ตัวอย่างผู้บริหาร และครูที่มีการเปลี่ยนแปลง
ภาคผนวก ๑๒ ตัวอย่างนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง

106
115
116
117
123
124
125
126
๑๒๗
๑๒๘
130
๑๓๔
178
182
184
189
203
207

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
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โครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บทสรุปผู้บริหาร
“โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้จดั ตัง้ ขึน้ และทำ�งาน
ร่วมกับสำ�นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ สนับสนุนให้โรงเรียนในเครือข่าย
น้อมนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลักปรัชญา) มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีเป้าประสงค์ที่
นักเรียนเกิดอุปนิสัย “พอเพียง” หรือเกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๑
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน จุดประกาย
สร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนปรัชญาในลักษณะของการต่อยอดกิจกรรม จึงได้จัดทำ� “โครงการ
๑
เสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา” ขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพสถานศึกษา
พอเพียง ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา” (ศูนย์การเรียนรู)้ และพร้อมเป็นแกนนำ�สำ�คัญในการขับเคลือ่ นขยายผลการใช้หลักปรัชญา
สู่สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “การที่จะสร้างคุณลักษณะนิสัยให้กับนักเรียนได้นั้น นักเรียนต้องได้รับ
การฝึกฝนให้ลงมือทำ�งานซ้ำ�ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวยต่อการเรียนรู้ และใช้เวลา
ในการบ่มเพาะ” มูลนิธิจึงได้วางกรอบการเป็น “ศูนย์การเรียนรู้” ไว้ว่า
(๑) ผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนต้องเข้าถึงแก่นสาระของหลักปรัชญา น้อมนำ�
มาใช้ใน “ชีวิต” และ “งาน” เพื่อปลูกฝังอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน
(๒) ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียนต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนขยายผลวิธีการน้อมนำ�
หลักปรัชญามาใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าถึงหลักปรัชญา เห็นประโยชน์ และสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงสนับสนุนให้ผ้มู ีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการทุกระดับ
ต้องน้อมนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�งาน โดยผูบ้ ริหารนำ�มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา สร้างเงือ่ นไข
และสนับสนุนให้ครูสามารถนำ�หลักปรัชญามาใช้จัดการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนนำ�หลักปรัชญา
มาใช้เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของ
หลักปรัชญา และสามารถนำ�ไปใช้สร้างความสำ�เร็จในชีวิตและพัฒนาตนเองต่อไป
สถานศึกษาทีผ่ า่ นการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นสถานศึกษาทีน่ �ำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จดั กิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการ
๑
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ในขณะเดียวกันผูบ้ ริหารและครูทนี่ �ำ หลักปรัชญามาใช้ จะเกิดความรูจ้ ากการปฏิบตั ทิ หี่ ลากหลาย
ตามบริบท สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้ มูลนิธิจึงสนับสนุนให้ผู้บริหารและครูสามารถสร้าง
ความรู้ของตน ผ่านเครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการความรู้ นำ�ความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน ทำ�ให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น สามารถต่อยอดความรู้ และเกิดพลังในการทำ�งาน ทั้งใน
ลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังนั้น มูลนิธิจึงให้ความสำ�คัญกับการเปิดพื้นที่ให้ผู้บริหาร
และครูได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ำ�เสมอในเวทีต่างๆ และผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธิ
ในการดำ�เนินโครงการ มูลนิธิสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ
ภายใต้กรอบแนวคิดที่มูลนิธิวางไว้ โดยในช่วงเริ่มต้น คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำ�นวยการสถาบัน
เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้เป็นผู้ออกแบบและขับเคลื่อน
โครงการ ต่อมาในปี ๒๕๕๓ มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจาก ๖๘ โรงเรียนเป็น ๑๖๐ โรงเรียน
มูลนิธิจึงได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการ ด้วยหวังว่าจะเป็นหน่วยงาน
ทางวิ ช าการที่ ร่ ว มเรี ย นรู้ ไ ปกั บ โรงเรี ย น และมี ศั ก ยภาพในการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยต่ อ ไปในอนาคต
เมื่อโครงการสิ้นสุดลง
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ผลที่เกิดขึ้น
๑. มีโรงเรียนเครือข่ายขับเคลื่อ นหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของมู ล นิ ธิ
สยามกัมมาจลในปัจจุบนั  ๑๒๒ แห่ง (ดูภาคผนวก ๗
หน้า ๑๗๘)
๒. ได้โรงเรียนที่พัฒนาตนเองเป็น “ศูนย์
การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา” ทั่วประเทศจำ�นวน ๔๓  แห่ง ณ
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
• ผู้ บ ริ ห ารทั้ ง สิ้ น ๘๑  คน (เป็ น
ผู้ อำ � นวยการโรงเรียน ๗๖ คน) ผู้บริหารที่เป็น
แบบปฏิบตั ทิ ด่ี  ๓๓ 
ี คน
• ครู ใ นศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ จำ � นวนรวม
๓,๕๐๐ คน ในจำ�นวนนี้เป็นครูแกนนำ�ประมาณ
๔๐๐ คน
• นักเรียนในศูนย์การเรียนรู้จำ�นวนรวม
กว่า ๕๐,๐๐๐ คน ในจำ�นวนนีเ้ ป็นนักเรียนแกนนำ�
ประมาณ ๔,๐๐๐ คน

๓. ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวสามารถเป็น
แบบอย่างในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
อุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับโรงเรียนที่มีบริบทที่
แตกต่างกัน (ดูรายละเอียดหน้า ๘๐ และภาคผนวก
๖ หน้า ๑๓๔) ตั้งแต่โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองที่มี
ความพร้อมสูง ไปจนถึงโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ใน
พื้ น ที่ ชายขอบ มีแบบอย่างกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ในหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไปจนถึง
การปลูกฝังในวิถชี วี ติ และบุคลากรดังกล่าวสามารถ
เป็นกำ�ลังสำ�คัญให้กับกระทรวงศึกษาธิการในการ
ขับเคลื่อนขยายผลต่อไป
๔. บทบาทสำ�คัญของผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นแบบ
ปฏิบัติที่ดี สรุปได้ดังนี้
(ดูรายละเอียดหน้า ๙๐ และภาคผนวก ๙ หน้า ๑๘๔)
• ผู้อำ�นวยการที่เป็นแบบอย่างใน
การพั ฒ นาการสอนของครู ส นั บ สนุ น ครู ใ ห้ มี
ความเข้ า ใจและสามารถจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่อ
เสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน
ด้วยการให้ความรู้ครูเรื่องการออกแบบการเรียนรู้
ตรวจแผนการสอน กระตุน้ ให้ครูน�ำ แผนสูก่ ารปฏิบตั ิ
นิเทศติดตาม และเปิดพืน้ ให้ครูได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กันเป็นระยะๆ เช่น ผอ.กัญพิมา เชือ่ มชิต (โรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี) ผอ.ทิพวรรณ
ยิ้ ม สวั ส ดิ์ (โรงเรี ย นศรี วิ ชั ย วิ ท ยา) ผอ.พี ร ะพล
ภักดีเสนา (โรงเรียนบ้านร้านตัดผม) เป็นต้น
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• ผู้อำ�นวยการที่เป็นแบบอย่างใน
การนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการบริหารจัดการ
และแก้ ปั ญ หาของโรงเรี ย น เช่ น ดร.อาจอง
ชุมสาย ณ อยุธยา (โรงเรียนสัตยาไส) บริหารจัดการ
โรงเรียนให้สามารถพึ่งตัวเองได้ สร้างวัฒนธรรม
“พอเพียง” ขึ้นในโรงเรียน ผอ.แสน แหวนวงศ์
(โรงเรียนศีขรภูมพิ สิ ยั ) บริหารจัดการคน วางโครงสร้าง
และสร้ า งกลไกในการขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญา
เพื่อสร้างความยั่งยืน เป็นต้น
• ผู้ อำ � นวยการที่ ใ ช้ ห ลั ก ปรั ช ญา
ในการบริหารทรัพยากรของโรงเรียน เพื่อให้
นักเรียนมีอาหารกลางวัน ได้ฝึกทักษะอาชีพและ
การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การทำ�กิจกรรมในฐานการเรียนรูต้ า่ งๆ การบริหาร
จัดการทีด่ งึ ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการ
ศึ ก ษา เช่ น ผอ.สมนึ ก จั น ทร์ แ ดง (โรงเรี ย น
บ้านหนองบัวแดง) ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ์ (โรงเรียน
บ้ า นหนองไผ่ ) ผอ.ทรงศั ก ดิ์ สิ รั ม ย์ (โรงเรี ย น
บ้ า นหนองหญ้ า ปล้ อ ง) ผอ.สวั ส ดิ์ มะลาหอม
(โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ ๒๐๖) และ
ผอ.จร ประสงค์สุข (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๑๐) เป็นต้น
• ผู้อำ�นวยการที่สร้างความต่อเนื่อง
ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงจากผูอ้ �ำ นวย
การท่านเดิม ต่อยอดการทำ�งานจากผูบ้ ริหารท่านเดิม
เช่น ซิสเตอร์ล�ำ ยงค์ อุน้ วุน้ (โรงเรียนสตรีมารดาพิทกั ษ์)
ผอ.ชูเดช อำ�พันทอง (โรงเรียนสำ�โรงทาบวิทยาคม)
ผอ.อวยพร หว่างตระกูล (โรงเรียนดาราวิทยาลัย)
เป็นต้น
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• รองผู้อำ�นวยการหรือผู้บริหารที่มี
บทบาทสำ�คัญในการสร้างการเรียนรูใ้ ห้ครู ทัง้ ใน
การ สนับสนุนครูให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ทำ�งานได้ สร้างกลไกขับเคลื่อนและขยายผลในรูป
แบบต่างๆ เช่น รองผอ.มาโนช หวังตระกูล (โรงเรียน
โยธิ น บู ร ณะ) และผู้ ช่ ว ย ผอ.ดุ ษิ ต พรหมชนะ
(โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) เป็นต้น
๕. ได้ ตั ว อย่ า งครู ที่ เ ป็ น แบบปฏิ บั ติ ที่ ดี
(ดู ร ายละเอี ย ดหน้ า ๙๑  และภาคผนวก ๑๐
หน้า ๑๘๙)
• ครู ป ฐมวั ย ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ วิ ธี
สอดแทรกให้ นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ ผ่ า นการเล่ า นิ ท าน
กิจกรรมเรียนปนเล่น หรือซึมซับผ่านการกระทำ�
ของครูที่เป็นแบบอย่าง และสอนแบบสอดแทรก
ให้นักเรียนนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน โดยครูจะตั้ง
คำ�ถามชวนคิดชวนคุยด้วยชุดภาษาง่ายๆ ตาม
วัยของเด็ก
• ครูประถมศึกษาตอนต้นจะเริม่ สอน
ให้นกั เรียนรูจ้ กั นิยามด้วยการท่องจำ� การร้องเพลง
และปลูกฝังอุปนิสัยผ่านการเล่านิทาน บทบาท
สมมติ กิจกรรม Play & Learn หรือสอดแทรกใน
ชีวติ ประจำ�วัน และให้ท�ำ กิจกรรมในฐานการเรียนรู้
โดยครู มี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการสร้ า งเงื่ อ นไขให้
นักเรียนนำ�หลักปรัชญาไปใช้ โดยครูบอกบ้าง
ไม่ บ อกบ้ า ง มี ก ารตั้ ง คำ � ถามชวนคิ ด ชวนคุ ย
แบบง่ายๆ เหมาะกับช่วงวัยของนักเรียน และครู
เป็นแบบอย่างให้กบั นักเรียน สำ�หรับประถมศึกษา
ตอนปลายในบางโรงเรียนจะให้นักเรียนเชื่อมโยง
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ กับหลัก ๓ ห่วง ๒
เงื่อนไข ผ่านการตั้งคำ�ถาม และการถอดบทเรียน
หลังทำ�กิจกรรม

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
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• ครูมัธยมศึกษาที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีส่วนใหญ่ โดยเฉพาะครูสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อนักเรียนผ่านการเรียนรู้นิยาม และการตีความหลักปรัชญาจนเข้าใจชัดเจนแล้ว ครูมักให้นักเรียนนำ�
หลักปรัชญามาใช้ในการวางแผนทำ�งาน ใช้แก้ปญ
ั หา ไม่วา่ จะเป็นการทำ�โครงงาน และนำ�เสนอผลงาน
ในรูปแบบทีแ่ ตกต่างกันไป อาจอยูใ่ นรูปชิน้ งาน สมุดเล่มเล็ก เรือ่ งเล่า แผนผังความคิด หรือการจัดนิทรรศการ
จัดตลาดนัดความรู้ รวมทัง้ ให้นกั เรียนนำ�หลักปรัชญาไปใช้จดั กิจกรรมขยายผลให้กบั น้องๆ ภายในโรงเรียน
หรือโรงเรียนอื่น หลังทำ�กิจกรรมต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครูให้ความสำ�คัญกับการถอดบทเรียน
การทำ�งาน ว่าสิ่งที่นักเรียนทำ�สอดคล้องกับหลักปรัชญาตรงไหน อย่างไร ซึ่งครูจะตั้งคำ�ถามชวนคุย
หรืออาจให้เพื่อนนักเรียนช่วยกันตั้งคำ�ถามเป็นการเติมเต็ม

การตั้งค�ำถามเพื่อทบทวนและตีความหลังการท�ำงานของนักเรียน จึงเป็นขั้นตอน
ที่ส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจ และท�ำให้นักเรียนเห็นความส�ำคัญในการน�ำหลักปรัชญา
มาใช้ในการปฏิบัติ โดยหวังผลที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนเป็นส�ำคัญ และ
เป็นโอกาสที่ครูจะสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และผลการสอนของตนเอง
ไปพร้อมๆ กัน
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๖. ผูเ้ ข้าร่วมขับเคลือ่ นโครงการทุกระดับ ตัง้ แต่ผบู้ ริหาร ครู นักเรียน เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ และ
ทีมงานของมหาวิทยาลัย ได้น�ำ หลักปรัชญามาใช้กบั ตัวเอง จึงได้รบั การพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ผูบ้ ริหาร
และครูจะมีความก้าวหน้าในการทำ�งาน ในขณะที่นักเรียนมีวินัย มีจิตอาสา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ดีขึ้น (ดูรายละเอียดหน้า ๙๕ ภาคผนวก ๑๑ หน้า ๒๐๓ และ ภาคผนวก ๑๒ หน้า ๒๐๗)
• ผูบ้ ริหารนำ�มาเป็นหลักคิดในการทำ�งานทำ�ให้มองเป้าหมายได้ชดั ขึน้ มีวธิ กี ารและขัน้ ตอน
ในการทำ�งานที่ละเอียดรอบคอบ สามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา มีศรัทธาในตนเอง ในงาน ในบุคคลรอบข้าง ทำ�ให้ทำ�งานได้อย่างมีความสุข
• ครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือทำ�
ใช้ค�ำ ถาม กระบวนการสะท้อนคิด (Reflection) จิตวิทยาเชิงบวก และจิตศึกษาเป็นเครือ่ งมือสร้างการ
เรียนรู้ ครูฟงั นักเรียนมากขึน้ เข้าใจนักเรียนมากขึน้ ให้ความสำ�คัญทีก่ ระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียน
มากกว่าการบอกสอนทฤษฎี โดยครูหลายคนเปลี่ยนบทบาทเป็นโคช ผลที่เกิดขึ้น คือ สัมพันธภาพ
ระหว่างครูและนักเรียนดีขึ้น ครูและนักเรียนมีความสุข การเรียนรู้ดีขึ้นทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพฤติกรรม
• ผู้บ ริ ห ารและครู นำ� มาใช้ ใ นชี วิต ผลที่เ กิ ด ขึ้น คื อ สั ม พั น ธภาพกั บ บุ ค คลรอบข้ า งดี ข้ึน
เลิกการกระทำ�ทีไ่ ม่ดเี พือ่ เป็นตัวอย่างให้นกั เรียน เช่น เลิกเล่นหวย เลิกดืม่ สุรา เลิกสูบบุหรี่ ลดการเป็นหนี้
เพราะได้นำ�มาใช้ในการตัดสินใจ ชีวิตจึงมีความสุขขึ้น
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• นักเรียนนำ�มาใช้ในการดำ�เนินชีวิต
และการเรียน ทำ�ให้เข้าใจตัวเองมากขึน้ เห็นคุณค่า
ของตนเอง ของบุคคลรอบข้าง ของสังคม และ
สิ่งแวดล้อม สามารถทำ�งานประสบความสำ�เร็จ
มี ผ ลการเรี ย นที่ ดี ขึ้ น มี สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ
คนรอบข้าง และมีความสุข อย่างไรก็ตาม ระดับ
การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนขึ้นกับทุนเดิมของ
นักเรียน และระยะเวลาในการปลูกฝังหลักปรัชญา
ให้กับนักเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนเริ่มต้นไม่เท่ากัน
(ดู ร ายละเอี ย ดหน้ า ๙๗ และภาคผนวก ๑๒
หน้า ๒๐๗)
• ผู้ ประสานงานโค รงการได้นำ�
หลักปรัชญามาใช้ในกระบวนการพัฒนาเยาวชน
และสนั บ สนุ น การขยายผลหลั ก ปรั ช ญา เช่ น
รศ.ไพโรจน์ คีรรี ตั น์ ทีใ่ ห้นกั ศึกษานำ�มาใช้ในการทำ�
กิจกรรมจิตอาสากับโรงเรียน ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
ขยายผลกับโรงเรียนเครือข่ายและศึกษานิเทศก์
คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ นำ�มาปรับใช้กับโครงการ
พัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิน่ (๔ ภาค) สนับสนุน
ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำ � บลใช้ เ ป็ น กรอบคิ ด ใน
การพัฒนาลักษณะนิสัยของเยาวชน เป็นต้น
๗. เกิดองค์ความรู้ สื่อ และนวัตกรรม
จัดการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ หรือทำ�ให้นกั เรียนรูจ้ กั ตนเอง เห็นคุณค่า
ของตัวเองและผู้อื่น รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม
๘. เครื่ อ งมื อ ที่ มู ล นิ ธิ ใ ช้ ใ นการเสริ ม
ศักยภาพโรงเรียนได้รับการยอมรับ โดยโรงเรียน
ที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
นำ�ไปปรับใช้ อาทิ ตลาดนัดความรู้ วัฒนธรรม
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การทีผ่ บู้ ริหารหรือครูยอมรับ

ที่จะเรียนรู้ระหว่างกันเอง และการถอดบทเรียน
จากการทำ�งาน เป็นต้น
๙. แม้ ว่ า โครงการจะทำ � กระบวนการ
ถอดบทเรียนโรงเรียนต่างๆ และหยุดกระบวนการ
เสริมศักยภาพโรงเรียนไปแล้วก็ตาม แต่ยังพบว่า
โรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิหลายแห่งยังคง
พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนือ่ ง และผ่านการประเมิน
เป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น (ระหว่างปี ๒๕๕๗๒๕๕๘ มีศนู ย์การเรียนรูท้ เี่ ป็นเครือข่ายของมูลนิธิ
เพิ่มขึ้นอีก ๑๒ โรงเรียน)
๑๐. โรงเรียนในโครงการทั้งที่อยู่ในเขต
เดียวกัน ในพืน้ ทีใ่ กล้กนั ยอมรับความสามารถ
ซึ่ ง กั น และกั น เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น หรื อ ประสาน
การทำ�งานขับเคลือ่ นโรงเรียนเครือข่ายร่วมกัน เช่น
โรงเรี ย นปริ น ส์ ร อยแยลส์ วิ ท ยาลั ย และโรงเรี ย น
ดาราวิทยาลัย ได้รเิ ริม่ ออกแบบและจัดกิจกรรมค่าย
เสริมศักยภาพนักเรียนแกนนำ�และครูในโรงเรียน
เครือข่ายร่วมกัน เป็นต้น
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ข้อค้นพบ
ข้อค้นพบสำ�คัญทีจ่ ะช่วยให้การขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำ�สูก่ ารปฏิรปู
การศึกษาได้ มีดังต่อไปนี้
๑. ครูคือหัวใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน ครูต้อง
มีความเข้าใจในหลักปรัชญาอย่างชัดเจน จากการนำ�มาใช้กับตัวเอง นำ�มาใช้จัดการเรียนการสอน คือ
ต้องมีความรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้ มีเป้าหมายชัดเจนว่าการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะให้
นักเรียนได้เรียนรู้อะไร และจะบ่มเพาะคุณลักษณะอะไร ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การบ่มเพาะให้นักเรียนเกิด
อุปนิสัย “พอเพียง” ครูต้องมีวิธีการหรือเทคนิคในการสร้างเงื่อนไขให้นักเรียนได้นำ�หลัก ๓ ห่วง
๒ เงื่ อ นไขมาใช้ ทั้ ง ในการคิ ด ในการทำ � งาน ในการแก้ ปั ญ หา ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ สำ � คั ญ ของครู คื อ
การใช้คำ�ถามที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ จากการถอดบทเรียนการทำ�งาน โครงการได้รับการยืนยัน
จากนางสาวชวนา สุทธินราธร นักเรียนแกนนำ�ขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสตรีมารดา
พิทกั ษ์ทส่ี ะท้อนการเรียนรูข้ องตนว่า “หนูได้เรียนรู้ และเข้าใจในหลักปรัชญาได้ชดั เจนเมือ่ ครูเปิดโอกาส
ให้พวกเราได้คิดเอง ได้ลงมือทำ�งานเอง แก้ปัญหาเอง โดยมีครูคอยแนะนำ�ให้ความช่วยเหลือ
อยู่ห่างๆ” ครูจึงมีบทบาทเป็นผู้อำ�นวยการเรียนรู้ (Facilitator) ไม่ใช่บอกสอน แต่ต้องปล่อยให้เด็กทำ�เอง
เตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวยและสามารถ “ตะล่อม” นักเรียนให้ได้เรียนรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
และเพื่อให้การเรียนรู้ครบวงจร การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสใคร่ครวญ ทบทวนความรู้และ
กระบวนการทำ�งาน โดยมีครูช่วยให้นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้ได้เอง สามารถเชื่อมโยงได้ว่าผลที่
เกิดขึ้นนั้นมาจากการใช้หรือไม่ใช้หลักปรัชญาอย่างไร จะทำ�ให้นักเรียนเข้าใจชัดเจนขึ้น เห็นประโยชน์ของ
หลักปรัชญา และสามารถนำ�ไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
๒. การเรียนรูแ้ ละซึมซับหลักปรัชญาเป็น
เรื่องละเอียดอ่อน จึงต้องอาศัยความช่างสังเกต
การปรับเปลีย่ นกระบวนการจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสม
กับนักเรียน กับบริบท กับสถานการณ์ ไม่ใช่ท�ำ ตาม
รูปแบบ หรือการลอกเลียนความสำ�เร็จจากผู้อื่น
การที่ครูเรียนรู้ไปกับนักเรียน หากครูทำ�วิจัยควบคู่
ไปด้วย จะช่วยให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครู และสามารถนำ�มาขยายผลสู่ผู้อื่นได้
ชัดเจนขึ้น

12

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. ผู้บริหารเป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ครูและนักเรียน ในฐานะผู้กำ�หนดนโยบาย แต่ที่สำ�คัญกว่าคือทำ�ให้นโยบายบังเกิดผล ผู้บริหารที่
ประสบความสำ�เร็จในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา ส่วนใหญ่มีวิธีการที่คล้ายกัน คือ การใช้กระบวนการ
มีสว่ นร่วม ตัง้ แต่การถามความสมัครใจของครู การวางเป้าหมาย นโยบายและวิธกี ารขับเคลือ่ นงานร่วมกัน
ทำ�ให้ทกุ คนเข้าใจเป้าหมายชัดเจน มีเป้าหมายร่วมกัน ว่าความสำ�เร็จอยูท่ กี่ ารสร้างอุปนิสยั “พอเพียง”
ให้กับนักเรียน พัฒนาโครงสร้างหรือกลไกในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาลงสู่ครู เช่น การพัฒนาครูแกนนำ� 
การมอบหมายความรับผิดชอบตามสายงาน ให้ฝา่ ยวิชาการหรือผูแ้ ทนครูในแต่ละกลุม่ สาระเป็นผูเ้ ชือ่ มต่อ
นโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งอาจทำ�งานร่วมกับครูแกนนำ�  เมื่อผู้บริหารนำ�หลักปรัชญามาใช้ดำ�รงตนจะเป็น
แบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้ครูท�ำ ตาม โดยเฉพาะผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการ สามารถสนับสนุน
ให้ครูพัฒนาการสอนได้ดี เช่น ช่วยครูตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการสอนในห้องเรียนและนิเทศ
ครูดว้ ยตนเอง สร้างเงือ่ นไขให้ครูน�ำ หลักปรัชญามาใช้ สนับสนุนและเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ครูได้แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ธิ ี
การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ไปจนถึงการชืน่ ชมให้ก�ำ ลังใจ หรือสร้างแรงจูงใจให้ครู จะทำ�ให้ครูเรียนรู้
และพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง
๔. ครูแกนนำ�เป็นกลไกสำ�คัญในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาสูค่ รู ช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ ครูแกนนำ�ที่เข้มแข็งเป็นผู้สร้างความยั่งยืน
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาในโรงเรียน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร แต่ครูแกนนำ�จะเป็น
ผู้ทำ�ความเข้าใจกับผู้บริหารใหม่ เป็นแกนหลักยึดโยงให้กำ�ลังใจเพื่อนครูในการพัฒนาการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญา เช่น โรงเรียนสำ�โรงทาบวิทยาคม
๕. ในการขับเคลื่อนเครือข่าย พบว่าผู้บริหารและครูของศูนย์การเรียนรู้มีศักยภาพสูง มีความรู้
ความเข้ า ใจในหลั ก ปรั ช ญาและมี วิ ธี ก ารนำ � มาปรั บ ใช้ ไ ด้ ชั ด เจนกว่ า อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น
การเสริมศักยภาพหรือการต่อยอดการพัฒนาด้วยการ
สนับสนุนให้ผู้แทนจากศูนย์การเรียนรู้ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการคิดออกแบบและจัดกระบวนการ
พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย นอกจากจะรู้ความต้องการ
ที่แท้จริงของโรงเรียนด้วยกัน ทำ�ให้การขับเคลื่อนงาน
ง่ายขึ้นแล้ว ยังเป็นการยกระดับความรู้ของผู้บริหาร
และครูแกนนำ�ของศูนย์การเรียนรู้อีกด้วย
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๖. ความสำ � เร็ จ ของการจั ดตลาดนั ด ความรู้ ไ ม่ ใช่ เ พี ย งแค่ เ ป็ น การเปิ ด เวที ใ ห้ โรงเรี ย นต่ า งๆ
มานำ�เสนอ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่กระตุ้นให้โรงเรียนพัฒนา
ตนเองให้มีความสำ�เร็จใหม่ๆ มานำ�เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในตลาดนัดความรู้
มีประสิทธิภาพ กระบวนการเตรียมพร้อมโรงเรียนก่อนที่จะเข้ามานำ�เสนอเป็นขั้นตอนที่สำ�คัญมาก
โดยเฉพาะกระบวนการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ของครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ซึ่งจะเป็นต้นเรื่องนำ�เสนอในเวที เพราะจะช่วยให้ผู้บริหาร ครู หรือนักเรียน เห็นตัวเองชัดขึ้นถึงจุดเด่น
และจุดด้อยที่ต้องพัฒนา ช่วยให้สามารถสื่อสารได้ชัดเจน ตรงประเด็นมากขึ้น และการสร้างเงื่อนไขให้
ศูนย์การเรียนรู้หรือโรงเรียนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและเป็นผู้จัดตลาดนัดความรู้ด้วย
เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำ�หรับการขยายเครือข่ายต่อไป และทำ�ให้
โรงเรียนสามารถช่วยหน่วยงานต้นสังกัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ได้
๗. การสร้างเข้มแข็งให้กบั โรงเรียนศูนย์การเรียนรูป้ ระสบปัญหาหลายประการ อาทิ ผูบ้ ริหารย้าย
ครูแกนนำ�ย้าย ผู้บริหารที่พัฒนาโรงเรียนเพื่อรางวัลเมื่อได้เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วการขับเคลื่อนจะลดลง
หรือการทีผ่ บู้ ริหารและครูแกนนำ�ต้องออกไปขับเคลือ่ นงานให้กบั โรงเรียนอืน่ ๆ จนกระทัง่ ไม่มเี วลาพัฒนา
โรงเรียนของตน ดังนัน้ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นของศูนย์การเรียนรูเ้ กิดความต่อเนือ่ ง ควรมีการจัดกระบวนการ
กระตุ้นให้โรงเรียนหันกลับมาสำ�รวจและพัฒนาตัวเองเป็นระยะๆ อาทิ
(๑) ศูนย์การเรียนรูผ้ ลัดเปลีย่ นกันเป็นเจ้าภาพจัดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารขับเคลือ่ น
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งอย่ า งสม่ำ � เสมอ ทั้ ง ในบทบาทการบริ ห ารจั ด การของผู้ บ ริ ห าร
การขับเคลือ่ นขยายผลสูเ่ พือ่ นครูของครูแกนนำ�  การพัฒนาการจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อน และวิธกี ารเรียนรู้
และผลที่เกิดของนักเรียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเรียนรู้ ให้กำ�ลังใจ และเติมเต็มโรงเรียน
(๒) การคัดเลือกผู้บริหารที่มีความรู้ความเข้าใจหรือศรัทธาในหลักปรัชญามาแทนผู้บริหาร
ท่านเดิม
(๓) การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน คือ
กระบวนการทีใ่ ห้ผบู้ ริหารและครูมาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันอย่างสม่�ำ เสมอ ถึงการขับเคลือ่ นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปัญหาและวิธีการก้าวข้ามปัญหาของการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
ความสำ�เร็จของการสอนที่เห็นผลที่นักเรียน เป็นต้น เพื่อให้ครูได้เรียนรู้หลักปรัชญาและช่วยกันพัฒนา
การออกแบบการเรียนรู้ ชื่นชมผลงานกันและกัน จุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมพลังกัน
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ปลายป ๒๕๔๘ ธนาคารตั้งโครงการพัฒนา
เยาวชนตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย: เรียนรูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงผานการทํางานกับ
รร.ที่มีความกาวหนาในการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง ๙ แหง

10

กรรมการธนาคาร
ไดรับแรงบันดาลใจ
จากการสัมมนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ที่จัดขึ้นโดย สศช. และ
สํานักงานทรัพยสินฯ

๒๕๔๖

๒๕๔๘

ผลลัพธ

ขอคนพบ

ความทาทาย

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

๑. ทํางานรวมกับ รร.เพือ่ ความเขาใจในหลักปรัชญา
และการประยุกตใชของ รร. วาผูบ ริหารนํามา
ใชบริหารจัดการอยางไร ครูนาํ มาใชในการจัด
การเรียนรูอ ยางไร
๒. เสริมความรูเ รือ่ งการบริหารจัดการการเงินอยาง
พอเพียง และบริหารจัดการธุรกิจอยางพอเพียง
โดยพนักงานธนาคารจิตอาสา

วิเคราะหศักยภาพ คนหาทุน
เชื่อมโยงเครือขาย + สรางความเขาใจ
และนําปรัชญามาใชใหถูกตอง

๑. ใหครูและผูบ ริหารฝกถอดบทเรียนประสบการณการใชหลักปรัชญาในช
เพือ่ สรางความเขาใจในหลักปรัชญา และเห็นเปาหมายของโครงการวาอ
อุปนิสยั “พอเพียง” ให นร. ผานกระบวนการเรียนรูร ว มกัน
๒. จัดเวทีให รร.รวมกันพัฒนาตัวชีว้ ดั วิเคราะหศกั ยภาพตนเอง และวางแผ
ไปสูเ ปาหมายทีว่ างไว
๓. จัดใหมกี ารแลกเปลีย่ นนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และการบริห
อยางสมํา่ เสมอ ทัง้ ในระดับพืน้ ที่ ภูมภิ าค และระดับประเทศ
๔. คัดเลือก รร.เดน และจัดกิจกรรมทําความเขาใจ วิเคราะหทนุ ของ รร.ใน
เพือ่ วางแนวทางพัฒนาใหเปน รร.นํารอง

ไฟล์แผ่นพับ 4 พับ ที่จะแทรกส่วนนี้

๒๕๔๙

ชื่อ หน้า 15๒๕๕๐
Printer.ai

๒๕๕๑

• รร. ๓ แหง ไดแก จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
โยธินบูรณะ และเทศบาลจามเทวีไดเปนศูนยการเรียนรู
ในเวลาตอมา
• ผูบ ริหารและครูจากศูนยการเรียนรูด งั กลาว
เปนแบบปฏิบตั ทิ ดี่ ี และเปนแกนนําชวยขับเคลือ่ น
ในเวลาตอมา

• รร.ทีส่ มัครเขารวมโครงการ สวนใหญเปน รร.มัธยมศึกษามีหลายบ
ชนบท ชายขอบ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และใหญพเิ ศษ
(รายละเอียดหนา ๕๐)
• ผูบ ริหารและครูใน รร.เครือขายเดิมมีความเขาใจ และมีการจัดกิจ
ทีก่ า วหนากวา รร. เครือขายรุน ใหม เชน โยธินบูรณะและจุฬาภรณ
เพชรบุรี เปนตน
• รร.และกระทรวงศึกษาธิการเริม่ นํารูปแบบการแลกเปลีย่ นเรียนรู
การจัดตลาดนัดความรูไ ปปรับใช

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

• ผูบ ริหารและครูทที่ าํ งานเรือ่ งนีศ้ รัทธาในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีอดุ มการณ และเกือบทุก รร
เกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงอยูแ ลว แตยงั เขาใจหลักปรัชญาไมชดั
• การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงมีความหลากหลาย ผูบ ริหารแล
กิจกรรมให นร.ทํา สวนใหญเปนกิจกรรมทีล่ อกเลียนแบบกันมา เ
ทฤษฎีใหม ประหยัดอดออม ประดิษฐวสั ดุเหลือใช โดยเขาใจวาเป
จัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาแลว ยังไมเห็นกระบวนการ

• ผูบ ริหารและครูมคี วามเขาใจในหลักปรัชญาคลาดเคลือ่ น
• ครูใหคณ
ุ คากับชิน้ งานหรือผลงานของ นร.
มากกวาการเรียนรูจ ากกระบวนการทํางาน
• ครูสว นใหญยงั ไมเขาใจวาการสอนเศรษฐกิจ
พอเพียงตองนําสูก ระบวนการคิดและ
นําหลักปรัชญามาใชทาํ งาน

• เหมือนชวงป ๔๙- ๕๐
• ครูสว นใหญมองวาเปนภาระเพิม่
• ผูป กครองตองการใหลกู เรียนเกง และคิดวาการปลูกฝงหลักเศรษ
พอเพียง เปนการใหเด็กทํากิจกรรมเกษตร ประหยัดอดออม และธ
เปนการแยงเวลาเรียนจึงตอตาน
• ผูบ ริหารและครูทอี่ ยูใ น รร.ใกลกนั มักไมยอมรับความสามารถ ซึง่ ก
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาเยาวชน

โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็นมา
ในช่วงกลางปี ๒๕๔๖ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำ�นักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้จัดประชุมหารือเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรม
ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน ทำ�ให้ผู้บริหารของธนาคารเล็งเห็นความสำ�คัญของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ว่าเป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ใช้สติปัญญา รู้เท่าทัน และสามารถปรับ
ตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก โดยคำ�นึงถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม ขณะเดียวกัน ธนาคารไทยพาณิชย์มนี โยบายทีจ่ ะปรับปรุงให้กจิ กรรมเพือ่ สังคมของธนาคาร
สร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อประเทศในวงกว้างและมีผลในระยะยาวมากขึน้ จึงได้จดั ตัง้ “โครงการพัฒนา
เยาวชนตามแนวพระราชดำ � ริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” (ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น “โครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรูป้ รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในปี ๒๕๕๓) โดยร่วมมือกับโครงการวิจยั เศรษฐกิจพอเพียง
สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๘
เป็นต้นมา โดยมูลนิธสิ ยามกัมมาจลมีบทบาทเป็นผูจ้ ดุ ประกาย สนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ทีส่ ง่ ผลให้นกั เรียนเกิดอุปนิสยั “พอเพียง” ตลอดจนสร้างความต่อเนือ่ งในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนต่างๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการของธนาคารได้ให้แนวทางในการดำ�เนินงานที่โครงการได้นำ�มาจัดทำ�เป็น
กรอบในการทำ�งานตลอด ๙ ปี ไว้ ดังนี้
๑. ร่วมมือกับองค์กรที่มีความรู้ความชำ�นาญอยู่แล้ว เช่น โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง หรือ
หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
๒. การสนับสนุนโรงเรียนให้ทำ�งานในลักษณะ “ต่อยอดกิจกรรม” (Value Added) โดยเน้น
กระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ (Software) ไม่เน้นการสนับสนุนด้านงบประมาณ และ
ไม่ให้การสนับสนุนด้านถาวรวัตถุ
๓. นำ�ความรู้ ความชำ�นาญของพนักงานธนาคาร อาทิ การบริหารจัดการ การเงิน ฯลฯ มาใช้
เพื่อสนับสนุนการทำ�งานของโครงการในลักษณะของพนักงานจิตอาสา
๔. นำ�คุณค่าที่ต้องการสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ ในการสนับสนุนหรือดำ�เนินกิจกรรมกับ
โรงเรียน เริม่ จากการสำ�รวจความต้องการทีแ่ ท้จริงของโรงเรียน และให้ความสำ�คัญกับการสอดแทรกคุณค่า
ที่ต้องการ โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำ�เนินการ หรือกิจกรรมต่างๆ
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ช่วงเรียนรู้ ทำ�ความเข้าใจ
ของทีมงานและโรงเรียนนำ�ร่อง
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ระหว่างปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ เป็นช่วงที่ทีมงานของมูลนิธิสยามกัมมาจลได้ร่วมเรียนรู้การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาไปพร้อมๆ กับโรงเรียน โดยสนับสนุนให้โรงเรียน
๙ แห่ง ซึง่ มีบริบททีแ่ ตกต่างกัน และเป็นโรงเรียนทีไ่ ด้น�ำ หลักปรัชญามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนอยูก่ อ่ นแล้ว
ให้จดั ทำ�โครงการพัฒนาต่อยอดยกระดับการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรูต้ า่ งๆ และสนับสนุน
ให้พนักงานจิตอาสาของธนาคารร่วมเรียนรู้ไปกับโรงเรียน จัดกิจกรรมเสริมในด้านการบริหารจัดการ
การเงินส่วนบุคคล และบริหารจัดการธุรกิจอย่าง “พอเพียง” ให้กับนักเรียน และยังประสานการทำ�งาน
กับโครงการวิจยั เศรษฐกิจพอเพียง สำ�นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ มาให้ความรูเ้ รือ่ งหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้กับโรงเรียนเป็นการเพิ่มเติม
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ข้อค้นพบและข้อสังเกต ในช่วงนี้ คือ
๑. โครงการนำ�แนวทางการดำ�เนินโครงการ
ที่คณะกรรมการธนาคารให้มากำ�หนดเป็นกรอบ
ในการทำ�งาน โดยเฉพาะวิธีการสนับสนุนโรงเรียน
ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินกิจกรรมการเรียนรู้
ไม่ ใ ห้ เ น้ น ที่ ง บประมาณ ในช่ ว งแรกโรงเรี ย น
ไม่เข้าใจเพราะโครงการอื่นๆ ที่ทำ�งานกับโรงเรียน
ส่วนใหญ่จะสนับสนุนงบประมาณเป็นหลัก และ
โรงเรียนเองก็คาดหวังว่าธนาคารต้องสนับสนุน
งบประมาณ แต่ ห ลั ง จากการทำ � งานด้ ว ยกั น ไป
พั ก ใหญ่ ๆ (หลั ง จากปี ๒๕๕๐ เป็ น ต้ น ไป)
เมือ่ โรงเรียนเปิดใจเรียนรู้ และเข้าใจเจตนารมณ์ของ
มูลนิธิชัดเจน จะทำ�งานในลักษณะของการเรียนรู้
ร่ ว มกั น สั ม พั น ธภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น กั ล ยาณมิ ต ร
และที่สำ�คัญการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเป็นเรื่อง
ของการนำ�หลักคิดไปสู่การพัฒนางาน ไปสู่การ
จัดการชีวติ ดังนัน้ การทีโ่ รงเรียนต้องบริหารจัดการ
บนสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ บนความเป็ น จริ ง หรื อ บนความ
ขาดแคลนบ้าง จะทำ�ให้เกิดการเรียนรูท้ ดี่ กี ว่าการมี
วัสดุอุปกรณ์ครบครัน ในขณะเดียวกัน กรอบการ
ทำ�งานดังกล่าวได้กรองโรงเรียนทีไ่ ม่ได้ตงั้ ใจจริง
ออกไปโดยปริยาย
๒. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยังเป็น
เรื่องใหม่สำ�หรับโรงเรียน ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการ เป็นผูบ้ ริหาร ครู และนักเรียนจำ�นวนไม่มาก
ในแต่ ล ะโรงเรี ย น (ยกเว้ น โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณ
ราชวิทยาลัย เพชรบุร)ี ทีม่ ศี รัทธาในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หรื อ ในหลั ก ปรั ช ญา และนำ � หลั ก ปรั ช ญามา
พัฒนาการทำ�งานของตน ซึง่ จะพบว่าผูบ้ ริหารและ

ครูชุดดังกล่าวเป็นผู้มีอุดมการณ์ ใฝ่เรียนรู้ และ
แม้ ว่ า ในช่ ว งแรกจะยั ง เข้ า ใจในหลั ก ปรั ช ญา
ไม่ชัดเจน เป็นช่วงของการเรียนรู้ เปิดใจ ลงมือ
ทำ�งาน ทำ�ไปเรียนรู้ไป แต่สุดท้ายบุคลากรเหล่านี้
กลายเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขยายผลหลักปรัชญา
แม้วา่ บางคนจะย้ายโรงเรียนก็จะไปทำ�ในโรงเรียนใหม่
๓. โรงเรียนทั้ง ๙ แห่ง เป็นแบบอย่างของ
การนำ�หลักปรัชญามาใช้ผา่ นกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
และมีความก้าวหน้ากว่าโรงเรียนอื่นๆ ในลักษณะ
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
๓.๑ โรงเรียนทีใ่ ห้นกั เรียนนำ�หลักปรัชญา
มาใช้เป็นหลักคิดในการวางแผน การตัดสินใจ หรือ
นำ � มาพั ฒ นาพฤติ ก รรมนั ก เรี ย นในมิ ติ สั ง คม
จะเป็นโรงเรียนมัธยม ได้แก่
๓.๑.๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มุง่ เน้นการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ใช่คนใน
ท้องถิน่ จังหวัดเพชรบุรี เป็นนักเรียนประจำ�อยูห่ อพัก
เมื่อ ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต เข้าใจว่าหลักปรัชญา
เป็นหลักคิดและหลักการพัฒนาคน จึงได้ขบั เคลือ่ น
หลักปรัชญาเต็มรูปแบบ สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้
กับครูโดยนำ�มาแก้ไขปัญหาการทำ�สวนพฤกษศาสตร์
ของโรงเรี ย น สร้ า งกระแสการขั บ เคลื่ อ นโดย
สนั บ สนุ น ให้ ค รู นำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ วิ เ คราะห์
โครงการต่างๆ ที่จะขออนุมัติและออกแบบการ
จั ด การเรี ย นรู้ ให้ นั ก เรี ย นนำ � หลั ก ปรั ช ญามา
วิเคราะห์กอ่ นลงมือทำ�งาน และสนับสนุนให้นกั เรียน
นำ�มาใช้เป็นแนวทางจัดการการอยูร่ ว่ มกันในหอพัก
ทำ�ให้โรงเรียนเป็นที่ดูงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงในรุ่นแรกๆ
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๓.๑.๒ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา เป็นโรงเรียน
ขนาดกลาง และเป็นเครือข่ายโรงเรียนจุฬาภรณฯ
จึงดำ�เนินการในลักษณะเดียวกัน คือ นำ�หลักปรัชญา
มาวิเคราะห์แผนหรือใช้วางแผนก่อนลงมือทำ�งาน
๓.๑.๓ โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง เน้นความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ครูปริศนา ตันติเจริญ เริ่มขับเคลื่อน
หลั ก ปรั ช ญาด้ ว ยการทำ � วิ จั ย กั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
วินัยเยาวชน ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
และได้ออกแบบเพื่อให้นักเรียนฝึกนำ�หลัก ๓ ห่วง
๒ เงือ่ นไขมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรูต้ า่ งๆ ทัง้
ในและนอกห้องเรียน เช่น การทำ�โครงงานรายวิชา
โครงงานสหวิทยาการ สำ�หรับกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
มีการตัง้ ชุมนุมโมโย (MOYO: Moderate Youth Club)
ที่ออกแบบให้นักเรียนดำ�เนินกิจกรรมบนพื้นฐาน
ของจิตอาสาเพือ่ สร้างการเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
ให้นอ้ งๆ เพือ่ นๆ ทัง้ ในและนอกโรงเรียน ด้วยการ
นำ�หลักปรัชญามาเป็นแนวทางในการทำ�กิจกรรม
โดยครูให้นักเรียนคิดกิจกรรมเอง และครูเป็นโคช
คอยให้ คำ � แนะนำ �  เช่ น การเล่ น เกมที่ ต้ อ งนำ �
หลักปรัชญามาใช้ แล้วมีการถอดบทเรียน หรือชวน
พูดคุยสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับหลักปรัชญา เป็นต้น
๓.๑.๔ โรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี เป็นโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง ครูบญ
ุ ทวี ชาวปากน้� 
ำ
ได้ร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูบ้ รู ณาการเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม
บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบองค์รวม
โดยนำ�หลักปรัชญามาประยุกต์ออกแบบให้นกั เรียน
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ได้รจู้ กั ตัวเอง ครอบครัว ประเทศ ไปถึงสังคมโลก
และพัฒนาพฤติกรรมให้นักเรียนสามารถปรับตัว
พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ผ่ า นการจดบั น ทึ ก อนุ ทิ น ชี วิ น วิ วั ฒ น์ (เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมตัวเอง ทัง้ ดีและไม่ดี การใช้จา่ ย เรือ่ งราว
ครอบครัวเครือญาติ ข่าวสารการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
และเรือ่ งทีส่ นใจ) และนำ�เรือ่ งราวต่างๆ ทีจ่ ดบันทึก
มาพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการพัฒนาตนเอง
เป็นต้น
๓.๒ โรงเรียนที่นักเรียนนำ�หลักปรัชญา
มาใช้ในมิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่
๓.๒.๑ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ทำ�กิจกรรมต่อยอด
จากโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากโครงการวิจัย
เศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้นักเรียนจัดทำ�โครงการ
“การสืบสานวิถชี วี ติ สูเ่ ศรษฐกิจพอเพียงลุม่ น้�ำ ประแส”
ซึ่ ง เป็ น โครงงานบู ร ณาการกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ต่ า งๆ เช่ น วิ ท ยาศาสตร์ กั บ การวั ด คุณภาพน้ำ�
หรือระบบนิเวศ สังคมศึกษากับการศึกษาวิถีชีวิต
ชุ ม ชนและการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ต้ น
ซึง่ กระบวนการทำ�งานดังกล่าว นักเรียนได้ประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาในการทำ�งานไปในตัว แม้ว่าจะยังไม่
ชัดเจนว่านำ�หลัก ๓ ห่วง ๒ เงือ่ นไขมาปรับใช้อย่างไร
แต่ผลที่เกิดขึ้นทำ�ให้นักเรียนรู้จักชุมชน เห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์แม่น้ำ�  และสามารถแก้ไขปัญหา
ความเน่าเสียของสายน้ำ�ได้ (โรงเรียนทำ�งานเป็น
ลักษณะของเครือข่ายกว่า ๒๐ โรงเรียน)
๓.๒.๒ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ตั้งอยู่ใน
เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นพื้นที่ต้นน้ำ�
และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ผอ.ณัฐภาคย์
พั ฒ นพิ เชี ย ร มี เ ป้ า หมายให้ นัก เรี ย นมี ค วามรั ก
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หวงแหนท้องถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
ท้องถิน่ และนำ�สูก่ ารอนุรกั ษ์ ไปพร้อมๆ กับสามารถ
มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้พัฒนาเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นและนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาให้นกั เรียนใช้วเิ คราะห์กอ่ นจัดทำ�โครงการต่างๆ
เช่น โครงการสำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึง่ ส่งผลให้นกั เรียนภูมใิ จในท้องถิน่ เห็นความสำ�คัญ
ทีจ่ ะต้องดูแลรักษาป่า และวัฒนธรรมความเป็นอยู่
ทีไ่ ม่ท�ำ ร้ายธรรมชาติ และได้ชกั ชวนให้ชมุ ชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
๓.๓ โรงเรียนที่นักเรียนนำ�หลักปรัชญา
มาใช้ในมิติวัฒนธรรม ได้แก่
๓.๓.๑ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา นักเรียนได้
เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมท้องถิน่ เช่น เรือ่ งราวความเป็นอยู่
และขนบธรรมเนียมของชาวปกาเกอะญอ ตลอดจน
วิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล
๓.๓.๒ โรงเรี ย นเทศบาลจามเทวี
โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท
ครูจัดกระบวนการเรียนรูแ้ บบบูรณาการภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ บนพื้นฐานของ
หลักปรัชญา เช่น เรือ่ งเทียนพรรษาหลอมภูมปิ ญ
ั ญา
จิตพัฒนาพอเพียง มีฐานการเรียนรู้เป็นต้น
๓.๓.๓ โรงเรียนโยธินบูรณะ นักเรียนนำ�
หลักปรัชญามาใช้ท�ำ โครงงาน Along Ratchdamnoen
Road เพือ่ ศึกษาวัฒนธรรมความเป็นอยูข่ องผูท้ อี่ ยู่
บนถนนราชดำ�เนิน
๓.๔ โรงเรียนทีน่ กั เรียนนำ�หลักปรัชญามา
ใช้ในมิตเิ ศรษฐกิจ ผูบ้ ริหารหรือครูมกั ใช้หลักปรัชญา
ในการบริหารจัดการฐานการเรียนรู้ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นฐานด้านการเกษตร และ/หรือฐานฝึกอาชีพ
เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นสามารถพึ่ ง ตั ว เองได้ โรงเรี ย น

ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท หรือ
ชุมชนชนบท ได้แก่
๓.๔.๑ โรงเรียนบ้านเหล่ากก-หุง่ สว่าง
โรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง อยู่ในพื้นที่ชนบท
ค่อนข้างยากจน ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม
ทำ�นา และออกไปรับจ้างต่างถิ่น เป็นชุมชนบวร
(บ้าน วัด โรงเรียน) โรงเรียนได้เรียนรูห้ ลักพอเพียง

จากการเข้าวัดฟังเทศน์เกี่ยวกับทางสายกลาง และ
การปฏิบัติตนอย่างพอเพียง สำ�หรับกิจกรรมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน มีการสอน
นิยาม ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ให้นักเรียนได้ทำ�กิจกรรม
สหกรณ์รา้ นค้าของโรงเรียน ซึง่ มีการขายของให้กบั
คนในชุ ม ชนด้ ว ย โรงเรี ย นได้ บู ร ณาการสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ และเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับ
กิ จ กรรมสหกรณ์ เช่ น นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้
การทำ�บัญชีในวิชาคณิตศาสตร์ เขียนเรียงความ
เรื่ อ งสหกรณ์ ใ นวิ ช าภาษาไทย ครู ส อดแทรก
หลั ก ปรั ช ญาผ่ า นกิ จ กรรมที่ นั ก เรี ย นทำ �  เช่ น
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การเลือกซื้อสินค้าที่เหมาะสมเป็นที่ต้องการของ
ชุมชน ไม่เลือกสินค้าฟุ่มเฟือย แต่จะสนับสนุน
ให้คนในชุมชนทำ�ขนมหรือสินค้าที่จำ�เป็นมาขาย
ที่ ส หกรณ์ และให้ความสำ�คัญกับการสอดแทรก
คุณธรรมด้านต่างๆ เช่น ความซือ่ สัตย์ ความรับผิดชอบ
เป็ น ต้ น จึ ง เป็ น การเรี ย นรู้ ห ลั ก ปรั ช ญาผ่ า น
กิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนสามารถพึ่งตัวเองได้
เมื่อจบออกไป
๓.๔.๒ โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ชานเมือง
ใกล้เขตอุตสาหกรรม ผูป้ กครองส่วนใหญ่อพยพมา
จากต่างถิน่ เพือ่ มาทำ�งานในโรงงาน ทำ�ให้ไม่มเี วลา
ดู แ ลลู ก เมื่อ ถึง ฤดูทำ�นาหรือ พ่อ แม่ตกงานก็จะ
อพยพกลับถิน่ ฐานเดิมหรือไปหางานใหม่ โรงเรียน
จึ ง เน้ น ให้ นั ก เรี ย นฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ เพื่ อ สามารถ
พึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต ครูศิวพร แย้มแตงอ่อน
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาในช่วงแรกด้วยการเข้าร่วม
โครงการชีววิถี ให้นกั เรียนฝึกทำ�งานด้านเกษตร
อินทรีย์ เช่น ปลูกผัก เลีย้ งปลา เผาถ่าน ทำ�แชมพู
น้ำ�ยาล้างจาน เพื่อใช้เองและจำ � หน่ า ย เป็ น การ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ นำ�สิ่งที่เรียนรู้ที่โรงเรียนไป
ใช้ทบี่ า้ น เช่น ปลูกผักสวนครัวลอยฟ้าทีบ่ า้ นแล้วนำ�
มาทำ�อาหารให้พ่อแม่เมื่อกลับบ้าน ฝึกเรื่องความ
กตัญญู ความรับผิดชอบ และสร้างสัมพันธภาพทีด่ ี
ในครอบครัว ทีน่ า่ สนใจคือ ครูมกี จิ กรรมให้นกั เรียน
นั่งล้อมวงคุยกัน เล่าถึงวิถีชีวิตของแต่ละคนว่า
เป็นอย่างไร ทำ�ให้นักเรียนได้ใคร่ครวญ วิเคราะห์
ตนเอง และพูดคุยกันเรื่องความพอเพียงผ่าน
ประสบการณ์ ชี วิ ต จริ ง ของแต่ ล ะคน เป็ น การ
เรียนรูท้ มี่ พี ลัง และครูยงั สอนให้นกั เรียนรูจ้ กั แบ่งปัน
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เช่น แจกจ่ายน้�ำ หมักชีวภาพให้ชมุ ชนเป็นครัง้ คราว
ก่อให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างโรงเรียนและชุมชน
และในวันหยุดหากนักเรียนไม่รู้ว่าจะไปไหนก็จะ
มาช่วยครูทำ�กิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่
โรงเรียน นักเรียนจึงเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
การซึมซับวิธีคิด วิธีการทำ�งานของครู และผ่าน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายของ
เพื่อน
๓.๔.๓ โรงเรียนบ้านแม่ระกา โรงเรียน
ขยายโอกาส อยู่ในเขตชนบท คนในชุมชนมีอาชีพ
เกษตรกรรม ค่อนข้างยากจน โรงเรียนอยู่ติดกับ
บ้านของปราชญ์ชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
จึงสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงให้
กับนักเรียนควบคู่ไปกับการทำ�กิจกรรมในฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เช่น
ฐานการเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ เกษตรเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
นำ�กลับไปทำ�ทีบ่ า้ นหรือเมือ่ จบออกไปแล้วสามารถ
นำ�ไปประกอบเป็นอาชีพ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชนไปพร้อมๆ กันด้วย นอกจากนี้ โรงเรียน
ยังได้เชิญปราชญ์แขนงต่างๆ มาแลกเปลีย่ นวิถชี วี ติ
กับครูและคนในชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้ฟัง
แบบอย่างการใช้ชวี ติ พอเพียงจากชีวติ จริง
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๓.๔.๔ โรงเรียนเทศบาลจามเทวี ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองลำ�พูน ในการพัฒนา
๑๗ อุทยานการเรียนรู้ เพื่อสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตที่
สอดคล้องกับภูมสิ งั คม คือ ด้านเกษตรผสมผสาน วัฒนธรรมท้องถิน่ และการจัดการสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน
แบบองค์รวม เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียนและวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถนำ�ไปเผยแพร่สอู่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ๆ ได้รว่ มกับนิดา้ และโครงการวิจยั เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาหลักสูตร โดยมีเป้าหมายให้นกั เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองให้อยูใ่ นสังคมและสภาพเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั ได้อย่างมีความสุข รูจ้ กั คิด รูจ้ กั ใช้ประโยชน์ของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ใิ นฐาน
การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนซึมซับผ่านวิถีชีวิตในโรงเรียน สำ�หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ครูให้ความสำ�คัญกับการสอนนิยาม และวิเคราะห์กิจกรรมว่าสอดคล้องกับหลัก ๓  ห่วง ๒ เงื่อนไข
อย่างไรบ้าง กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูสว่ นใหญ่จะเน้นคุณธรรม และการใช้หลักปรัชญา
ในวิถีชีวิต
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๔. การสอนหลักปรัชญาของโรงเรียน ครูสว่ นใหญ่มกั สอนนิยาม และให้นกั เรียนทำ�กิจกรรมเกษตร
การใช้วัสดุเหลือใช้ สิ่งที่มีในท้องถิ่น ธนาคารขยะ ประหยัดอดออม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
หลักพอเพียง แต่มีครูจำ�นวนน้อยมากที่ให้ความสำ�คัญกับการฝึกนักเรียนให้นำ�หลัก ๓  ห่วง ๒ เงื่อนไข
มาใช้ทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ ทำ�ให้การขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนต่างๆ ในช่วงนี้เป็นการ
ลอกเลียนรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว และมีการต่อต้านการขับเคลื่อนหลักปรัชญาในโรงเรียน เพราะ
เข้าใจว่าเป็นฐานด้านการเกษตร
๕. จากโรงเรียน ๙ แห่ง มีโรงเรียน ๓ แห่ง ที่สามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ได้ผู้บริหารและ
ครูที่ร่วมขับเคลื่อนมาตั้งแต่เริ่มต้น กลายเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา สำ�หรับโรงเรียนที่
ไม่ได้เป็นศูนย์การเรียนรูแ้ ละโรงเรียนทีอ่ อกจากเครือข่ายของมูลนิธิ เนือ่ งจากผูบ้ ริหารหรือครูทที่ �ำ โครงการ
ย้ายหรือป่วย จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่อง และค่อยๆ ถอนตัวไปในที่สุด
๖. ผู้บริหารและครูเข้าใจหลักปรัชญาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จากกิจกรรมที่ทำ� โดยเฉพาะได้เห็นวิธีการ
นำ�หลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลายในเวทีถอดบทเรียน (ภาคผนวก ๑ หน้า ๑๐๖)
๗. พัฒนาชุดคู่มือการจัดการเรียนรู้เรื่อง “การจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างพอเพียง” และ
“การบริหารจัดการธุรกิจอย่างพอเพียง” สำ�หรับจัดกิจกรรมให้กบั โรงเรียนและผูส้ นใจทัว่ ไป ซึง่ ต่อมาได้
นำ�มาปรับใช้ในโครงการ “SCB ชวนกันทำ�ดี” ของธนาคาร
๘. จัดทำ�สื่อขยายผลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
๘.๑ หนังสือ พพ.๘๐๙ (ร่วมกับสำ�นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
จัดทำ�หนังสือชุด พพ.มีทั้งหมด ๘ ปก)
๘.๒ บันทึกรับ-จ่ายเพื่อความพอเพียง (ร่วมกับโรงเรียนโยธินบูรณะ)
๘.๓ สนับสนุนการจัดพิมพ์สื่อให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
๙. ได้รบั ความร่วมมือจากวิทยากรจิตอาสาของธนาคารจำ�นวน ๒๖ คน (รายชือ่ อยูใ่ นภาคผนวก ๒
หน้า ๑๑๕)
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สิ่งส�ำคัญจากข้อค้นพบดังกล่าว มูลนิธิสยามกัมมาจลได้น�ำมาเป็นบทเรียนในการ
พัฒนาโครงการในช่วงต่อไป คือ
การปลูกฝังอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน จำ�เป็นต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำ�นวย ทำ�ให้
นั ก เรี ย นเข้ า ใจ เห็ น ความสำ � คั ญ และมี โ อกาสนำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ บ่ อ ยๆ หรื อ ได้ รั บ การฝึ ก ซ้ำ � ๆ
ซึง่ หมายความว่าต้องทำ�ทัง้ ระบบโรงเรียน (Whole School Approach) จำ�นวนครูแกนนำ�เพียงไม่กคี่ น
จะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในระยะยาว
การนำ�เครือ่ งมือจัดการความรูแ้ ละระบบพีเ่ ลีย้ งมาใช้ในการทำ�งานกับโรงเรียน จะสามารถ
ช่วยให้ครูมีวิธีการและมีกำ�ลังใจในการทำ�งาน โดยเครื่องมือหลักๆ ที่ใช้ มีดังนี้
๑. นำ�กระบวนการถอดบทเรียนมาใช้
กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อให้ได้ทบทวน
ว่ามีวิธีการทำ�งานอย่างไร ได้นำ�หลักปรัชญามาใช้
ตรงไหน หรือไม่ อย่างไร และผลที่เกิดขึ้นเป็น
อย่ า งไร เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจความหมายของ
หลักปรัชญาที่ลึกซึ้งขึ้น เห็นคุณค่า สามารถนำ�ไป
ปรับใช้ได้ในอนาคต และสามารถสื่อความให้ผู้อื่น
เข้าใจได้ถูกต้องชัดเจนขึ้น
๒. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้ทำ�งาน (CoP: Community of
Practice) เพื่ อ เรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ข องผู้ มี
ประสบการณ์ตรงในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
หรือการบริหารจัดการ โดยการตัง้ โจทย์แลกเปลีย่ น
เรียนรูจ้ ะให้ความสำ�คัญทีบ่ ริบท ว่าทำ�ไมจึงนำ�หลัก
ปรั ช ญามาใช้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาหรื อ
เพือ่ ขับเคลือ่ นเรือ่ งอะไร วิธกี ารทำ�งานเป็นอย่างไร
ผู้ เรี ย นรู้ จ ะได้ ส ามารถนำ � หลั ก ปรั ช ญาไปปรั บ ใช้
ตามบริบทตนมากกว่าการลอกเลียนรูปแบบ
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โครงการเสริมศักยภาพ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
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โครงการเสริมศักยภาพ

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
(ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙)
หลังจากทีม่ ลู นิธสิ ยามกัมมาจลได้เรียนรูว้ ธิ กี ารนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในภาคการศึกษา
ผ่านการทำ�งานกับโรงเรียนต่างๆ ทำ�ให้มีความมั่นใจว่า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักสำ�คัญทีจ่ ะช่วย
พัฒนาบุคลากรของประเทศให้รเู้ ท่าทันความเปลีย่ นแปลง
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ และใช้สติปญ
ั ญานำ�การตัดสินใจก่อนลงมือ
กระทำ�การใดๆ นำ�มาซึ่งความสำ�เร็จส่วนตนไปพร้อมๆ
กับสังคมประเทศชาติ ซึง่ การจะปลูกฝังให้เยาวชนนำ�หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการตัดสินใจได้นนั้
ผู้บริหารและครูต้องสร้างบรรยากาศของโรงเรียนที่
สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นได้ นำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ ใ น
กระบวนการคิด ใช้ในกระบวนการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าต้องทำ�ทั้งระบบโรงเรียน
และเพื่อสอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขยายผลการสู่ ส ถานศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ในปี ๒๕๕๑  มู ล นิ ธิ ส ยามกั ม มาจลจึ ง ได้ จั ด ทำ �  “โครงการ
เสริ ม ศั ก ยภาพการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งสู่ ส ถานศึ ก ษา” ขึ้ น เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโอกาสมหามงคล ๘๔ พรรษา โดยมีเป้าหมายพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา” จำ�นวน ๘๔  แห่ง ในปี ๒๕๕๔  (ขยายเวลามาสิ้นสุดในปี ๒๕๕๘) เพื่อเป็นแกนนำ�
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ (เป็นโรงเรียนแบบอย่างที่ผู้บริหารและครูนำ�
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนจนเกิดเป็นอุปนิสัย
“พอเพียง” หรือเกิดคุณลักษณะพึงประสงค์ขอ้ ที่ ๕ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี ๒๕๕๑ 
คือ นักเรียนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” และนำ�ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติมาขยายผลสู่
สถานศึกษาอืน่ ๆ และชุมชนต่อไป)
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อุปนิสัย “พอเพียง”
เป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการวิเคราะห์ตนเอง การตัดสินใจและปฏิบตั อิ ย่างสมเหตุสมผล
มีความพอเหมาะพอดีกบั อัตภาพของตนเอง มีความรอบคอบไม่ประมาท คิดถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น (เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) รวมถึงการกระทำ�ที่ไม่ก่อให้เกิดความ
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
โรงเรียนสำ�โรงทาบวิทยาคม
- ครูวาริน รอดบำ�เรอ
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
- ครูบุญยรัตน์ ลมงาม
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ภาพที่

๑

การบ่มเพาะอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน

คิดกอนทำ�
คิดบน

• ให้ นร. ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ทำ�งานบ่อยๆ
• ตั้งคำ�ถามย้อนทวนกระบวนการทำ�งานพร้อม
เชื่อมโยงให้เห็นว่านร.ใช้หลักปรัชญาตรงไหน
อย่างไร เพื่อให้ นร.เห็นคุณค่าของหลักปรัชญา
และสามารถนำ�ไปปรับใช้ได้เอง

ลงมือทำ�งาน/
กิจกรรม

ผล

•
•
•
•
•

รู้จักตัวเอง
ความสำ�เร็จที่ไม่เบียดเบียนแต่เกื้อกูล
คุณภาพ/ประสิทธิภาพ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
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โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา”
ในที่นี้หมายถึงสถานศึกษาที่
๑. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้าถึงแก่นสาระของหลักปรัชญา น้อมนำ�มาใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหาร และจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน
๒. สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจน โดยผู้บริหารสื่อให้เห็นถึงวิธีการนำ�หลักปรัชญา
มาใช้ในการบริหารจัดการ และวิธกี ารขับเคลือ่ นหลักปรัชญาสูค่ รู นักเรียน ผูป้ กครองและชุมชน สำ�หรับครูสอ่ื
ให้เห็นถึ ง กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ บู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญา เพื่ อ เสริ ม สร้ า งอุ ป นิ สั ย “พอเพี ย ง”
ให้กับนักเรียน และนักเรียนสื่อให้เข้าใจได้ว่านำ�หลักปรัชญามาใช้ในชีวิตอย่างไร
๓. มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนนำ�ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาสู่สถานศึกษาอื่นๆ เป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาดูงาน เป็นพี่เลี้ยงหรือวิทยากร เพื่อถ่ายทอดวิธีการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้

กิจกรรมวันครู: ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต ผู้อำ�นวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี ออกแบบ
กิจกรรมให้นักเรียนำ�ต้นเฟื่องฟ้ามาจากบ้านเพื่อใช้ไว้ครู เสร็จแล้วนำ�ไปปลูกแทนการสร้างรั้วโรงเรียน
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ยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินโครงการ
โครงการได้นำ�สิ่งที่เรียนรู้มาจากช่วงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ
ผนวกกับความเชื่อของมูลนิธิสยามกัมมาจลที่ว่า “การเรียนรู้ที่ดีที่สุด เกิดจากการลงมือทำ�” ในที่นี้ คือ
การนำ�หลักปรัชญามาใช้ และการเรียนรู้จะชัดขึ้นได้จากการที่ผู้ปฏิบัติมีโอกาสกลับมาพิจารณาทบทวน
กระบวนการทำ�งานและผลทีเ่ กิดขึน้ ด้วยการถอดบทเรียน สะท้อนคิด และนำ�มาเทียบเคียงกับทฤษฎี หรือ
วิธปี ฏิบตั ขิ องผูอ้ น่ื หรือการทำ�วิจยั จะทำ�ให้การเรียนรูพ้ ฒ
ั นายกระดับขึน้ ความรูจ้ ากการปฏิบตั เิ ป็นสิง่ มีคา่
การสือ่ สารความรูด้ งั กล่าวจะเป็นแบบอย่างให้ผอู้ น่ื นำ�ไปปฏิบตั ติ ามได้ หรือมีพลัง สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อื่นได้ โครงการจึงได้กำ�หนดยุทธศาสตร์การทำ�งานเป็น ๓ ด้านด้วยกัน ดังนี้ คือ

ภาพที่

๒

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินโครงการ
• สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้
ในระดับต่างๆ (ใน รร. ภูมภิ าค ประเทศ และ online)

เกิด
คว

• มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
• เข้าใจบริบท/ที่มา (Why)
• มีวิธกี าร (How to)
นำ�ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ี่ดี
ัติท
ฏิบ

สร้างความรู้
จากการปฏิบัติ

บป

าม

แบ

รู้

• สนับสนุนการถอดบทเรียน
• สนับสนุนการทำ�วิจัย

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน
การเรียนรู้จากการปฏิบัติ

กระบวน
การเรียนรู้

สื่อสาร

นำ�ความรู้มาใช้
• สนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมหรือแบบปฏิบัติที่ดี
• สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
• ครูออกแบบการเรียนรู้ให้ นร. ฝึกนำ�หลักปรัชญา
มาใช้
• ผู้บริหารนำ�หลักปรัชญามาใช้และสนับสนุนครู
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย
ให้ นร.

• นำ�เสนอความรู้เป็นตัวอย่างเผยแพร่แก่ผู้สนใจนำ�ไปปรับใช้
• สื่อสารกับภาคียุทธศาสตร์ และในระดับนโยบาย
• สร้างกระแสสังคม ให้เห็นคุณค่าในการใช้หลักปรัชญา
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๑. สนับสนุนให้โรงเรียนสร้างความรูจ้ ากการนำ�หลักปรัชญาสูก่ ารปฏิบตั ดิ ว้ ยตัวเอง เมือ่ ผูบ้ ริหาร
ครู และนักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาที่ถูกต้องแล้ว ในการดำ�เนินโครงการ
มูลนิธิให้ความสำ�คัญกับการเติมเครื่องมือต่างๆ เช่น การจัดการความรู้ การถอดบทเรียน และการทำ�วิจัย
เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่นำ�หลักปรัชญามาใช้ตามบทบาทหน้าที่ตน ได้มีโอกาสนำ�ประสบการณ์
หรือสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ (Tacit Knowledge) มาคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญ เพือ่ ให้เกิดความรูใ้ นการนำ�
หลักปรัชญาสู่การปฏิบัติที่เด่นชัดขึ้น (Explicit Knowledge) พร้อมที่จะนำ�สู่การพัฒนาการทำ�งานของตน
และนำ�ไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น
ขณะเดียวกัน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการดำ�เนินชีวิตอย่างสมดุล ซึ่งการขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนต่างๆ ทำ�ให้ได้รูปแบบ และวิธีการนำ�หลักคิด “พอเพียง”
สู่การปฏิบัติ ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนำ�มาใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิรูปการศึกษาไทย เพราะมีแบบ
อย่างทีเ่ ป็นรูปธรรมทีค่ นทำ�งานสามารถนำ�ไปปรับใช้ได้ตามบริบทต่างๆ ของความเป็นไทย มีความแตกต่าง
จากปรัชญาทั่วไปที่เป็นหลักการ ซึ่งยากที่คนทำ�งานจะตีความและนำ�ไปใช้เป็น
๒. สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice) และเปิดพืน้ ทีใ่ ห้คนทำ�งาน
ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำ�เร็จในการทำ�งานซึ่งกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
ทำ�ให้ผู้บริหารและครูสามารถพัฒนาการทำ�งานได้เร็วขึ้น เกิดกำ�ลังใจ และมีความเชื่อมั่นมากขึ้น มูลนิธิ
จึงสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ ทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตัง้ แต่หน่วยเล็กๆ ภายใน
โรงเรียน ไปจนถึงตลาดนัดความรูห้ รือเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะดับประเทศ ทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญมาช่วยวิเคราะห์
สังเคราะห์ ให้ค�ำ แนะนำ� เติมเต็ม หรือไขข้อข้องใจของผูบ้ ริหารและครู นอกจากนี้ มูลนิธยิ งั เปิดพืน้ ทีพ
่ ฒ
ั นา
เครือข่าย online เพื่อช่วยให้เกิดการแตกแขนงของความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะวิธีการ กระบวนการ และ
เทคนิคการทำ�งานได้อย่างต่อเนื่อง
๓. สือ่ สารองค์ความรูจ้ ากการทำ�งาน การสนับสนุนให้โรงเรียนซึง่ เป็นเจ้าของความรูเ้ ป็นผูส้ อื่ สาร
ความรู้กระบวนการทำ�งานได้อย่างชัดเจน จะเป็นการสื่อสารที่มีพลังและทำ�ให้ผู้ที่มาศึกษาหาความรู้เกิด
ความประทับใจและเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ มูลนิธิยังได้นำ�ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากโรงเรียน หรือความรู้ที่
สกัดจากเวทีต่างๆ เช่น วิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของหลักปรัชญา การนำ�หลัก
ปรัชญามาปรับใช้ในชีวิต การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของโรงเรียน การบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญา
การออกแบบและจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ตลอดจนแบบอย่างความสำ�เร็จต่างๆ
มาผลิตเป็นสื่อ เช่น หนังสือ บทความ วีดิทัศน์ ตลอดจนเกมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่ให้กับ
โรงเรียนเครือข่าย นักการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และนำ�สื่อดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิ
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www.scbfoundation.com เพื่อที่ผู้สนใจจะได้ศึกษา หรือ download นำ�ไปใช้ นอกจากนี้ มูลนิธิยังให้
ความสำ�คัญกับการสื่อสารเพื่อสร้างกระแสการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในทุกวาระที่มีโอกาส อาทิ การจัด
กิจกรรมเผยแพร่หลักปรัชญาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ หรือในเวทีการศึกษาระดับประเทศ เป็นต้น
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โครงสร้างการทำ�งานของโครงการ
จากกรอบการดำ�เนินงานที่คณะกรรมการมูลนิธิให้ไว้ ว่ามูลนิธิควรทำ�งานในลักษณะการสร้าง
ความร่วมมือ ต่อยอดกิจกรรมหรือความรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการทำ�งาน และสนับสนุน
ให้ผู้มีประสบการณ์มาเป็นผู้ดำ�เนินโครงการ มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงยังคงร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ดำ�เนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันอยู่แล้ว และได้สนับสนุนให้คุณทรงพล
เจตนาวณิชย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มาเป็นผู้ดำ�เนินโครงการ

ภาพที่

๓

โครงสร้างการทำ�งาน

าพที& ๓ โครงสร้างการทํางาน

ึ ษาแห่งชาติ
นโยบายการศก
ข ับเคลือ
8 นภาพใหญ่
กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ)
นโยบายข ับเคลือ
8 น
หล ักปร ัชญา

• หลักสูตร
• รร.ทัวA ประเทศใช ้หลักปรัชญา
• ประเมินศูนย์การเรียนรู ้

โครงการว จิ ัยเศรษฐกิจพอเพียง
สน ับสนุนการข ับเคลือ
8 น
ในภาพใหญ่

คณะกรรมการมูลนิธส
ิ ยามก ัมมาจล
คณะกรรมการกําหนดทิศทาง
• ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
• นักว ช
ิ าการ
• ผู ้แทนสํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
• ผู ้แทนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
\ พืน
\ ฐาน
ิ ส่วน
• ผู ้แทนสํานักงานทรัพย์สน
พระมหากษั ตริย ์

• พัฒนาแบบปฏิบต
ั ท
ิ ด
ีA ี
• พัฒนาแกนนํ า
ขับเคลือ
A น
• เสริมศักยภาพตาม
ความต ้องการร่วม

คณะทํางานเสริมศ ักยภาพ
V ที)8
(สรส./มหาวิทยาล ัยในพืน
V ที8
• จ ัดกระบวนการเสริมศ ักยภาพในพืน
• บริหารจ ัดการ
• วิชาการ/ข้อมูล
• รายงานผล
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ศูนย์การเรียนรู ้

กลุม
่ เป
้ าหมายหล ัก
รร.เครือข่าย ๒๐ แห่ง
§ผู ้บริหาร
§ครู
§นักเรียน

Model
• ตามบริบท
• ตามประเด็น
• การบริหารจ ัดการ
• การจ ัดการเรียนรู ้
การขยายผล
• เป็นทีด
8 ง
ู าน
• จ ัดกระบวนการอบรมเชิงปฏิบ ัติการ
V ง
• เป็นพีเ8 ลีย
เครือข่ายชุมชน
น ักปฏิบ ัติ (COP)
(ผูบ
้ ริหาร/ครู/นร.)
§ผู ้ปกครอง
§ชุมชน
§สังคม

รร.ทีส
8 ม ัครเข้าร่วมโครงการ
- สถานศึกษาพอเพียงปี ๒๕๕๐+๒๕๕๒ ทีส
8 ม ัครเข้าร่วมโครงการ
- รร.เครือข่ายมูลนิธ ิ (ป่ าเด็งวิทยา สุรศักดิม
Y นตรี หนองรีมงคลสุขสวัสดิ)Y
- รร.ลูกข่ายศูนย์การเรียนรูข
้ องมูลนิธ ิ
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ภายใต้โครงสร้างการทำ�งานดังกล่าว โครงการรับนโยบายมาจากคณะกรรมการของมูลนิธิ
สยามกัมมาจล ซึง่ มีความสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในภาพใหญ่ของประเทศ
คือ กระทรวงศึกษาธิการ และสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในฐานะประธานกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โดยมีคณะกรรมการกำ�หนดทิศทาง (รายชื่อดังภาคผนวก ๓ 
หน้า ๑๑๖) เป็นผู้ให้ความเห็น เติมเต็ม และให้คำ�แนะนำ�กำ�กับทิศทางของโครงการ ทั้งนี้ โครงการพัฒนา
เยาวชนโดยการเรี ย นรู้ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มู ล นิ ธิ ส ยามกั ม มาจล มี บ ทบาทเป็ น ผู้ ดู แ ล
กำ�กับติดตามให้โครงการดำ�เนินไปตามนโยบาย จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพให้กับผู้มีส่วนร่วมในทุกระดับ
จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้ได้แบบปฏิบัติที่ดีในการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการ
จัดการศึกษา และเป็นแกนนำ�ในการขับเคลื่อนขยายผลการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในภาคการศึกษา รวมทั้ง
มีบทบาทในการรวบรวมข้อมูล ความรู้ต่างๆ จากการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
สือ่ สารขยายผล และประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ และโครงการวิจยั เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ สนับสนุน
การขับเคลื่อนในภาพใหญ่
ในการดำ � เนิ น การขั บ เคลื่ อ นโครงการในช่ ว งแรก (๒๕๕๑-๒๕๕๒) มู ล นิ ธิ ไ ด้ เชิ ญ คุ ณ ทรงพล
เจตนาวณิ ช ย์ ผู้ อำ � นวยการสถาบั น เสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ชุ ม ชนเป็ น สุ ข (สรส.) ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ดำ�เนินโครงการและประสานงานในพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยง จัดกระบวนการเสริมศักยภาพ และเชื่อมโยง
เครือข่ายโรงเรียนใน ๔ ภูมิภาคทั่วประเทศ
ในปี ๒๕๕๓ เมือ่ โครงการดำ�เนินการมาระยะหนึง่ มีความก้าวหน้าและมีองค์ความรูจ้ ากการทำ�งาน
ในขณะเดียวกัน มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจำ�นวนมาก มูลนิธิเห็นว่าหากมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่มาทำ�งานและร่วมเรียนรู้กับโรงเรียนจะ
เป็นการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสูภ่ าคการศึกษา
ไปพร้อมๆ กัน และในอนาคตเมื่อโครงการจบลง
มหาวิทยาลัยจะยังคงทำ�งานกับโรงเรียนในพื้นที่
ต่อไป จึงได้เชิญมหาวิทยาลัยในพืน้ ทีเ่ ข้ามาทำ�งาน
วิ ช าการ และเป็ น พี่ เ ลี้ ย งจั ด กระบวนการเสริ ม
ศั ก ยภาพโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้
ในภูมิภาค ซึ่งศูนย์การเรียนรู้จะมีบทบาทเพิ่มขึ้น
ตามลำ�ดับ ตามความเข้มแข็งที่เพิ่มขึ้น และตาม
จำ�นวนศูนย์การเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
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ภาพที่

๔

หลักการในการเสริมศักยภาพโรงเรียน

เกิดอุปนิสัย “พอเพียง”

รร.อื่น

สังคม

• สื่อความชัด
• ผลิตสื่อขยายผล

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

ชุมชน
๑ ทำ�ความเข้าใจให้ถูกต้อง
• ความหมายของหลักปรัชญา
• เป้าหมายคือสร้างอุปนิสัย “พอเพียง”
ให้นักเรียน
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๕

นำ�มาพัฒนางาน

๔ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓

พิจารณา/
ถอดบทเรียน
เข้าถึงหลักปรัชญา

๒ นำ�หลักปรัชญามาใช้
ลงมือปฏิบัติ

เกิดความรู้
เกิดความรู้
เกิดความรู้
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กระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียน
แม้ว่าการเสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายจะแตกต่างกันในรายละเอียด ขึ้นกับบริบทและต้นทุน
ของแต่ละโรงเรียน แต่หลักการในการเสริมศักยภาพจะเหมือนกัน ดังนี้
๑. ปรับกระบวนทัศน์ให้ถูกต้อง ในการขับเคลื่อนงานกับโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้อง
ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันเสียก่อน ดังนี้
๑.๑  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำ�เนินชีวิต
ที่นำ�มาใช้สร้างความสำ�เร็จให้กบั ชีวติ และงาน โดยคำ�นึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม เป็นกระบวนการนำ�หลัก
๓  ห่วง ๒ เงื่อนไขมาใช้ในการทำ�งาน ซึ่งนำ�มาปรับใช้ได้กับทุกเรื่อง ตัวอย่างผลที่เกิดขึ้นจากการนำ�
หลักปรัชญามาใช้ เช่น ถ้าใช้ในกิจกรรมการเกษตร เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มี
ความเสีย่ งจากความผันผวนของปริมาณและราคาผลผลิต เป็นทำ�เกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ถ้าใช้กบั การบริโภค
ผลคือเข้าใจคุณค่าสิ่งของ ถ้าใช้ในการบริหารจัดการเงินของตน ผลที่เกิดขึ้น คือ รู้จักหา รู้จักใช้ และ
มีเงินออม หรือมีอิสรภาพทางการเงิน และถ้าใช้กับการจัดการศึกษา ผลที่เกิดขึ้น คือ นักเรียนมีสติ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน สามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างเป็นสุข
๑.๒ เป้าหมายการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน คือ บุคลากร
ทัง้ ระบบของโรงเรียนนำ�หลักปรัชญามาใช้ เพือ่ ให้เกิดคุณภาพในการจัดการศึกษา ทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั เรียน
ได้เรียนรู้จากการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการลงมือทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่า
ของหลักปรัชญา และนำ�มาใช้บ่อยๆ จนกลายเป็น “อุปนิสัย” กระบวนการบ่มเพาะต้องใช้เวลา
และทำ�ทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) จึงจะบรรลุผลอย่างยั่งยืน
๑.๓ เมื่อโรงเรียนประสบความสำ�เร็จในการพัฒนาตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้ว บุคลากร
ของโรงเรียนจะเป็นผู้ขับเคลื่อนขยายผลวิธีการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
เช่น เป็นที่ดูงาน จัดกระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย หรือเป็นวิทยากร เป็นต้น
๒. การเรียนรู้เพื่อให้เข้าถึงแก่นสาระของหลักปรัชญาได้อย่างชัดเจนและถูกต้องได้นั้น ต้องเกิด
จากการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการคิดและทำ�งานอย่างสม่�ำ เสมอ ดังนัน้ มูลนิธสิ ยามกัมมาจลจึงสนับสนุน
ให้บุคลากรทุกระดับของโรงเรียนนำ�หลักปรัชญามาใช้ในชีวิตและงานตามบทบาทหน้าที่ของตน
พร้อมๆ กับการสร้างความรู้จากการทำ�งาน เช่น การถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำ�วิจัย
๓. การเรียนรู้จะชัดเจนขึ้นเมื่อเราได้มีโอกาสไตร่ตรอง ใคร่ครวญ และสะท้อนคิด (Reflection)
ถึงความรูส้ กึ ถึงบทเรียนทีเ่ กิดขึน้ จากการกระทำ�เพือ่ เชือ่ มประสบการณ์สกู่ ารพัฒนาตนต่อไป และสำ�หรับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ครูและนักเรียนใช้การสะท้อนคิดเพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าใจชัดเจน ว่าตนเอง
ได้นำ�หลักปรัชญามาใช้อย่างไร และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้หลักปรัชญา
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เมื่อพิจารณาจนเกิดความเข้าใจแล้ว จะทำ�ให้เห็นประโยชน์ของหลักปรัชญา เมื่อเห็นประโยชน์แล้ว
จะนำ�หลักปรัชญามาใช้เอง เมื่อนำ�มาใช้เรื่อยๆ จะยิ่งเข้าใจและเห็นประโยชน์ชัดขึ้น ก็จะยิ่งใช้จนเกิดเป็น
อุปนิสัย “พอเพียง” ได้ในที่สุด ดังนั้น มูลนิธิจึงสนับสนุน และเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนให้ใช้กระบวนการ
และชุดคำ�ถามในการถอดบทเรียนการทำ�งานหลากหลายรูปแบบ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและครูได้ถอดบทเรียน
ตัวเอง และนำ�สูก่ ารจัดการเรียนรูท้ ส่ี นับสนุนให้นกั เรียนได้สะท้อนคิดในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งมือ
ในการค้นพบและพัฒนาตนเองได้ในที่สุด
๔. ความรู้จากการปฏิบัติของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามบริบท ตามประสบการณ์เดิม หรือ
ตามสถานการณ์ ดังนัน้ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นบทเรียนระหว่างนักปฏิบตั ทิ มี่ เี รือ่ งเล่าจากประสบการณ์
การทำ�งาน ทัง้ ความสำ�เร็จและไม่ส�ำ เร็จทีห่ ลากหลาย ทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ด้เครือ่ งมือและ
เทคนิควิธกี ารการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการ ได้สร้างแรงบันดาลใจซึง่ กันและกัน และเกิดการตกผลึก
ทางความคิด นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ยกระดับการเรียนรู้ โครงการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
เช่น รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการออกแบบและการจัดการเรียนรูด้ า้ นการคิดวิเคราะห์ (Critical
Thinking) รศ.ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ�วิจัย ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการความรูแ้ ละเป็นผูท้ รงคุณวุฒขิ องสภาการศึกษา อาจารย์ชยั วัฒน์ ถิระพันธ์ เป็นกระบวนกร
ที่บูรณาการเครื่องมือต่างๆ เช่น กระบวนการคิดเชื่อมโยง คิดอย่างเป็นระบบ วิธีการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ Creative Thinking และ Design Thinking เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากภายใน
และ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น มาช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์
ให้ข้อเสนอแนะและเติมเต็ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้นำ�สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้พัฒนาการทำ�งานของตนให้ดียิ่งขึ้น
๕. สนับสนุนให้ผบู้ ริหารและครูน�ำ สิง่ ทีเ่ รียนรูใ้ หม่ๆ กลับไปออกแบบพัฒนางานของตนตามบริบท
บนฐานทุนของตน โดยผู้ประสานงานภูมิภาคจะลงไปนิเทศ ติดตาม เป็นพี่เลี้ยงกระตุ้นให้โรงเรียนทำ�งาน
ยกระดับขึ้นเรื่อยๆ
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ภาพที่

๕

กิจกรรมที่มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพโรงเรียนในเครือข่าย

เชิญครือข่ายมาร่วมแสดงผลงาน

พื้นที่ on line

ตลาดนัดความรู้

เรื่องเล่าบทเรียนความสำ�เร็จ
ในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงจัดการการเรียนรู้

เวทีแสดงผลงาน
สร้างเครือข่าย

ดูงานถอดความรู้

ดูงาน กระบวนการจัดการเรียนรู้

เสริมศักยภาพ
ส่วนกลาง+
คนทำ�งาน
สนับสนุนมหาวิทยาลัย
ดำ�เนินโครงการ ร่วมกับ
ศูนย์การเรียนรู้

เสริมศักยภาพมหาวิทยาลัย

เสริมพลังผู้บริหาร+ครูแกนนำ�

กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เติมเต็ม รร.

ออกแบบการเรียนรู้

ถอดบทเรียน BP

ผู้เชี่ยวชาญให้คำ�แนะนำ�

กระบวนการวิจัย

วางแผนร่วมกัน/BAR/AAR
ปลูกความคิดผ่านศูนย์ ศกพ.

เป็นพี่เลี้ยงเครือข่าย

ถอดบทเรียนเครือข่าย

ภาพออกแบบเกม ศกพ.

เยี่ยมชมติดตามความก้าวหน้าของศูนย์เรียนรู้
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สำ�หรับกระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียน มูลนิธิได้ดำ�เนินกิจกรรมควบคู่กันไปเป็น ๓ ระดับ คือ
๑. การเสริมศักยภาพระดับประเทศ (ดูภาคผนวก ๔ หน้า ๑๑๗) มูลนิธิสยามกัมมาจลเป็นผู้จัด
กิจกรรมให้กบั ผูม้ สี ว่ นร่วมในทุกระดับ ตัง้ แต่ผปู้ ระสานงานโครงการ ศูนย์การเรียนรู้ และโรงเรียนเครือข่าย
ในประเด็นที่มีความสำ�คัญต่อการขับเคลือ่ นโครงการ เครือ่ งมือหลักๆ ทีเ่ ป็นความต้องการร่วม หรือต้องการ
ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เช่น
๑.๑ ตลาดนัดความรู้ระดับประเทศ มูลนิธิใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
(๑) แก้ปัญหาหรือสื่อสารทิศทางในการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิในแต่ละช่วงเวลา
เช่น ตลาดนัดความรู้ ครั้งที่ ๑  “เศรษฐกิจพอเพียงบนความหลากหลาย” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เห็นว่า
โรงเรียนมีการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิธี ตลาดนัดความรู้
ครั้งที่ ๒ เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ครูส่วนใหญ่ยังสอนนิยาม หรืออยู่ในขั้นของ
การวิเคราะห์ตีความ ว่ากิจกรรมที่ทำ�เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตรงไหน มีครูจำ�นวนไม่มากที่ออกแบบ
การเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนได้น�ำ หลักปรัชญาไปใช้ ตลาดนัดความรูค้ รัง้ นีจ้ งึ กำ�หนดประเด็น (Theme) ว่า “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง : จากหลักคิดสู่วิถีปฏิบัติ”
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆ มาให้ความรู้ “ออกแบบ
การเรียนรู้อย่างไรให้เด็กเกิดอุปนิสัยพอเพียง”
และเชิ ญ โรงเรี ย นที่ เ ป็ น แบบปฏิ บั ติ ที่ ดี เ รื่ อ งการ
ออกแบบการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนนำ�หลักปรัชญามาใช้ใน
การทำ � กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มาเป็ น กรณี ตั ว อย่ า ง
ในการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั โรงเรียนต่างๆ เพือ่ กระตุน้
ให้ ค รู ไ ด้ ป ระกายความคิ ด ได้ วิ ธี ก ารกลั บ ไปใช้ ต่ อ
ที่โรงเรียน เป็นต้น และมูลนิธิได้จัดตลาดนัดความรู้
ครั้งที่ ๓  ในช่วงที่เปิดขยายจำ�นวนโรงเรียนเพิ่มขึ้น
และให้มหาวิทยาลัยในแต่ละพื้นที่เป็นผู้ประสานงาน
ตลาดนัดความรู้ครั้งนี้จึงจัดภายใต้หัวข้อ ขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อสื่อว่าผู้ขับเคลื่อนต้อง “เข้าใจ”
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ “เข้าถึง” ด้วยการลงมือปฏิบตั ิ (เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ
ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนใช้เรียนในชีวิตประจำ�วัน) และ
นำ�เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ “พัฒนา” ตนเองและโรงเรียน เพือ่ ให้โรงเรียนทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการรับทราบ
บทบาทหน้าที่ เกิดแรงบันดาลใจ และร่วมกันวางแผนพัฒนาตนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาไปพร้อมๆ กับโรงเรียนเครือข่ายในภูมิภาค
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(๒) ตลาดนัดความรู้ยังเป็นการต่อยอดการทำ�งานของผู้ประสานงานภูมิภาค เพื่อให้
โรงเรียนทีเ่ ป็นแบบปฏิบตั ทิ ด่ี ไี ด้มานำ�เสนอความสำ�เร็จ และโรงเรียนเครือข่ายได้มาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั
ในวงกว้างในระดับประเทศ
มูลนิธเิ ห็นว่ามีความรูท้ เี่ ป็นประโยชน์เกิดขึน้ มากมาย ทัง้ จากมุมมองของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ความรู้จากการปฏิบัติ จนประสบความสำ�เร็จที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้สนใจ มูลนิธิจึงได้รวบรวม
ความรู้ต่างๆ จัดทำ�เป็นสื่อเผยแพร่ทั้งในรูปหนังสือ และเว็บไซต์ของมูลนิธิ และส่งต่อประเด็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น
๑.๒ ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมพลังให้กับผู้บริหารและครูแกนนำ� เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามพื้นที่ของผู้บริหาร ครูแกนนำ� และผู้ประสานงาน ในเรื่องการบริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และช่วยให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถนำ�
เครื่องมือต่างๆ ที่มูลนิธิเสริมให้กับโรงเรียนมาใช้ในการ
ทำ�งาน โดยมูลนิธิจะจัดกระบวนการให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้
เครื่องมือไปพร้อมๆ กับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
ที่ มู ล นิ ธิ กำ � ลั ง ขั บ เคลื่ อ นสู่ โรงเรี ย น เช่ น การสร้ า งองค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างความยั่งยืน
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน การสร้าง
เครือข่ายเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย เป็นต้น
๑.๓ พัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูสามารถ
ออกแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง”
ซึง่ เป็นหัวใจในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญา ทีม่ ลู นิธจิ ะหาวิธกี าร
ช่ ว ยให้ ค รู ส ามารถจั ด การเรี ย นการสอนลงสู่ ตั ว นั ก เรี ย น
จึงพยายามพัฒนารูปแบบที่สามารถเป็นตัวอย่างในบริบทต่างๆ กัน ด้วยการเชิญครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) มาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มาช่วยกันวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการหลักปรัชญา
ของแต่ละคน โดยมีผู้เชี่ยวชาญคือ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี เป็นผู้ให้คำ�แนะนำ�เติมเต็ม กระบวนการ
ที่เรียนรู้ร่วมกัน คือ การใช้ชุดคำ�ถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือสำ�คัญที่ครูสามารถนำ�กลับไปพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน
ครูที่เข้าร่วมก็เป็นแกนนำ�ในการขยายผลการใช้ชุดคำ�ถามดังกล่าวให้กับโรงเรียนเครือข่ายอื่นๆ ต่อไป
๑.๔ จัดกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างกระแส ติดตามความก้าวหน้า และเป็นแบบอย่าง
ของการขับเคลือ่ นงานในวงกว้าง เช่น โครงการเรือ่ งเล่าบทเรียนความสำ�เร็จในการใช้เศรษฐกิจพอเพียง
จัดการการเรียนรู้ การออกแบบและขยายผลเกมเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายเยาวชนจิตอาสาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี เป็นต้น
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๒. การเสริมศักยภาพในระดับภูมภิ าค โดยผูป้ ระสานงานในพืน้ ที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ สรส. (สถาบัน
เสริมสร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ชุมชนเป็นสุข) หรือมหาวิทยาลัย (แบบอย่างการทำ�งานดังภาคผนวก ๕ หน้า ๑๒๓)
โดยมีบทบาทหลัก ดังนี้
๒.๑ ออกแบบจัดกระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียนในพืน้ ที่ เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
โครงการ และตามบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยกระบวนการจะค่อยๆ คัดกรองโรงเรียนทีม่ ใี จและมีศกั ยภาพ
เข้ามาทำ�งานร่วมกัน ซึง่ จำ�นวนครัง้ ทีเ่ ข้าไปเสริมศักยภาพโรงเรียนจะขึน้ กับความกระตือรือร้น และพัฒนาการ
ของโรงเรียน ในขณะเดียวกันโรงเรียนที่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่พร้อมจะค่อยๆ ถอนตัวออกไปเอง
๒.๒ เป็นพี่เลี้ยงร่วมเรียนรู้ นิเทศติดตาม เพื่อให้โรงเรียนได้ทบทวน วิเคราะห์ต้นทุน สำ�รวจ
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของโรงเรียน ช่วยกันออกแบบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ ช่วยเหลือ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน สร้างความเข้าใจและศรัทธา
ในหลักปรัชญา ช่วยเติมเต็มด้านวิชาการ เช่น วิจยั หรือประสานการสนับสนุนสิง่ ทีโ่ รงเรียนขาด การทำ�งาน
ในพื้นที่จึงเป็นไปตามบริบทและความต้องการที่แท้จริงของแต่ละโรงเรียน
๒.๓ เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยการทำ � งานในพื้ น ที่ ระหว่ า งโรงเรี ย นกั บ โรงเรี ย น โรงเรี ย นกั บ
หน่วยงานต้นสังกัด โรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนกับมหาวิทยาลัย ฯลฯ โดยหวังให้เกิดเครือข่ายทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อความยั่งยืนในการทำ�งานในพื้นที่
๒.๔ สนับสนุนให้ศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งเป็นเจ้าของความรู้ ร่วมเป็นวิทยากร และออกแบบ
กระบวนการเสริมศักยภาพ และเป็นพี่เลี้ยงจัดกระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งนอกจาก
โรงเรียนเครือข่ายจะได้รับการพัฒนาจากผู้มีประสบการณ์ตรงในสาขาเดียวกันแล้ว ผู้บริหารและครูของ
ศูนย์การเรียนรู้ จะพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นจากการเป็นผู้บอกสอนเป็นผู้อำ�นวยการเรียนรู้ และได้เรียนรู้
จากโรงเรียนในเครือข่ายกันเอง สรุปว่าผู้เกี่ยวข้องทุกคนในเครือข่ายจะได้เรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน
๒.๕ สร้างพื้นที่สำ�หรับโรงเรียนในภูมิภาคได้ทำ�ความเข้าใจโครงการร่วมกัน ได้ทดลองใช้
เครื่องมือต่างๆ เช่น ความรู้ความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียง การนำ�เครื่องมือจัดการความรู้ (Before
Action Review, After Action Review การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การเป็นผูอ้ �ำ นวยการในวงแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การถอดบทเรียนการทำ�งาน ตลาดนัดความรู้ ฯลฯ) มาใช้ในการทำ�งาน การวางเป้าหมายในการพัฒนา
โรงเรียนโดยใช้หลักปรัชญาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา การออกแบบการเรียนรู้และเขียนแผนการสอน
บูรณาการหลักปรัชญา และการนำ�แผนมาใช้ ให้นักเรียนนำ�หลักปรัชญามาใช้จนเป็นนิสัย เป็นต้น
๒.๖ ในขณะเดียวกัน ผู้ประสานงานจะสกัดและรวบรวมข้อมูล นำ�ความรู้ต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนเสริมศักยภาพโรงเรียนในครัง้ ต่อๆ ไป และคัดเลือกโรงเรียนทีเ่ ป็นแบบปฏิบตั ทิ ดี่ เี พือ่ เสริมศักยภาพ
ในเชิงลึก
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๓. การเสริมศักยภาพในระดับโรงเรียน ผูป้ ระสานงานภูมภิ าคจะลงเยีย่ มเยียนและเสริมศักยภาพ
เป็นรายโรงเรียน ซึ่งจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามบริบท ผู้ประสานงานภูมิภาค (รวมถึง
ศูนย์การเรียนรู้ในปีหลังๆ) จะคัดเลือกโรงเรียนที่มีความก้าวหน้า และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนา
ตนอง เพื่อไปทำ�งานกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดในลักษณะพี่เลี้ยง ซึ่งมักเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในหลักปรัชญา ทำ�ความเข้าใจในเป้าหมายของการนำ�หลักปรัชญามาใช้ ว่าอยู่ที่นักเรียนเกิด
อุปนิสัย “พอเพียง” ชวนผู้บริหารและครูตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน สำ�รวจฐานทุนของตัวเอง
ของโรงเรียน และร่วมกันวางแผนนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน โดยเริม่ จากการใช้ในบทบาท
หน้าที่ของตน คือ ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ ครูใช้ในการจัดการเรียนรู้ และนักเรียนใช้ในการเรียน
โดยผู้ประสานงานภูมิภาค หรือมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจะบูรณาการเครื่องมือต่างๆ เข้าด้วยกัน ตามแต่
ความต้องการของแต่ละโรงเรียน แต่เครื่องมือหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการ คือ เครื่องมือการจัดการ
ความรู้ที่ใช้กับบุคลากรในทุกระดับของโรงเรียน ดังภาพที่ ๖ หน้า ๔๖
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ภาพที่

๖

กระบวนการสร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาด้วยเครื่องมือจัดการความรู้ ๓ ระดับ
๑. ทำ�ความเข้าใจให้ถูกต้อง
• ความหมายของหลักปรัชญา
• เป้าหมายคือสร้างอุปนิสยั
“พอเพียง” ให้นกั เรียน

ผู้บริหาร

๑.๑ ทำ�ให้ครูเข้าใจ และเห็น
คุณค่าของหลักปรัชญา เพือ่ นำ�
มาพัฒนาตน และพัฒนางาน
๑.๒ จัดทำ�วิสัยทัศน์ร่วม
เพื่อให้ครูเข้าใจตรงกันถึง
• เป้าหมายว่าอยู่ที่ นร.
• บุคลากรรู้บทบาทหน้าที่ตน
• ให้ความร่วมมือนำ�หลักปรัชญา
มาใช้ในชีวิตและงาน

๑

ครู

สอนนิยาม
สอนความหมาย เพื่อให้
นร. รู้จัก หลักปรัชญาก่อนว่า
คืออะไร ก่อนที่จะสามารถ
นำ�ไปใช้เด้อย่างถูกต้องต่อไป

๑

นักเรียน

ศึกษานิยามหาตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้
เพื่อมีความรู้เบื้องต้นในการนำ�
หลักปรัชญาไปใช้ทำ�กิจกรรม

๑
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๒. สนับสนุนให้ รร.
นำ�หลักปรัชญามาใช้
• สนับสนุนให้เรียนรู้
จากตัวอย่าง
• เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญมาเติมเต็ม
• พัฒนาเครื่องมือช่วยครู
เช่น ชุดคำ�ถาม
• ใช้ระบบพี่เลี้ยง ชวนคิด
ชวนทำ�

สนับสนุนให้ครูนำ�หลักปรัชญาสู่
การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงแก่นสาระ
ของหลักปรัชญาและสามารถ
จัดการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัย
“พอเพียง” ให้กับ นร.

๒

ออกแบบให้ นร.นำ�สู่การปฏิบัติ
เพื่อให้ นร. เกิดความเข้าใจ
ที่ลึกขึ้น รู้วิธี และเกิดทักษะ
ในการนำ�หลักปรัชญา
มาใช้ในการทำ�งาน

๒

นำ�หลักปรัชญามาใช้เป็นหลักคิด
เป็นแนวทางในการวางแผน
ตัดสินใจทำ�งาน และแก้ปัญหา
เพื่อสามารถทำ�งานได้อย่าง
รอบคอบและประสบความสำ�เร็จ

๒

๓. สนับสนุนให้ รร. นำ�เครือ่ งมือ
จัดการความรู้+การถอด
บทเรียนมาใช้ในทุกระดับ
• ใช้ในกระบวนการพัฒนา รร.
เพื่อสร้างความเข้าใจ
• กระตุ้นให้นำ�ไปใช้จริงใน
งานประจำ� และมีการนิเทศ
ติดตามด้วยระบบพี่เลี้ยง
• สนับสนุนให้ผู้บริหาร และ
ครูร่วมออกแบบกระบวนการ
และเป็นวิทยากร

สนับสนุนให้ครูถอดบทเรียน
เพื่อครูได้มีโอกาสวิเคราะห์ เห็น
ความสำ�เร็จ จุดเด่น ข้อควรพัฒนา
สามารถสื่อสารได้ชัดขึ้น และ
นำ�มาพัฒนางาน เช่น สนับสนุน
ให้ครูทำ�บันทึกหลังสอน

๓
ถอดบทเรียนการทำ�งาน
ตั้งคำ�ถามเพื่อให้ นร. ได้ทบทวน
บทเรียน และกระบวนการทำ�งาน
ทำ�ให้ นร. เข้าใจตนเองมากขึ้น
เข้าใจวิธีการทำ�งานของตน
ของเพื่อน เงื่อนไขความสำ�เร้จ
และความล้มเหลวซึ่งสอดคล้อง
กับหลักปรัชญา

๓
นำ�กิจกรรมในแต่ละวันมา
ตั้งคำ�ถามกับตัวเองเพื่อ
• รู้จักตัวเอง
• เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหา และ
วิธีการทำ�งานของตน ของเพื่อน
ทำ�ให้เข้าใจเพื่อนมากขึ้นนำ�สู่
การพัฒนา

๓

๔. กระตุ้นให้เกิดเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
คนทำ�งาน
• สนับสนุนให้เกิดชุมชน
นักปฏิบัติ (CoP)
• สนับสนุนให้มเี วทีแ่ ลกเปลีย่ น
เรียนรู้ในทุกระดับ
(รร./พื้นที่/ประเทศ)
• จัดทำ�พื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ Online

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
เปิดโอกาสให้ครูที่มีความสำ�เร็จ
เกิดความภูมิใจจากการแบ่งปัน
ประสบการณ์ให้เพื่อครู เกิดการ
เรียนรู้จากการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์และเกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างกัน

๔

ให้ นร. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทำ�กิจกรรม
เพื่อได้แบ่งปันวิธีการทำ�งานที่ดีๆ
ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจวิธีคิด
วิธีการทำ�งานของเพื่อน
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน

๔
หมั่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกับ
ครู ผู้ปกครอง และเพื่อน เพื่อ
• เห็นวิธีคิด และแง่มุมต่างๆ
• ช่วยเพื่อนจากการแบ่งปัน
ประสบการณ์
• เกิดความเข้าใจ และรู้สึกดีต่อกัน

๔

๕. สนับสนุนให้ผู้บริหาร
และครูใช้กระบวนการ
จัดการความรู้
ในการพัฒนางาน
(ทำ�กิจกรรมข้อ ๑-๔ แล้วก็
กลับไปที่ ๒ คือสนับสนุน
ให้นำ�ความรู้ที่ได้ไปใช้
พัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ)

สร้างเงื่อนไขหรือกระตุ้นให้ครู
นำ�สิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากข้อ ๔ กลับไป
ใช้ เพื่อให้การทำ�งานเกิดการ
พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ

๕
ครูสรุปบทเรียนให้ นร. เข้าใจ
เกิดการเรียนรูท้ ช่ี ดั เจนขึน้ พร้อมที่
จะนำ�สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิต
• ครูเชื่อมโยงให้ นร. เข้าใจว่าได้ใช้
หลั ก ปรั ช ญาในการสร้ า งความ
สำ�เร็จในการทำ�งานได้อย่างไร
• สร้างเงือ่ นไขหรือตัง้ คำ�ถาม กระตุน้
ให้ นร. นำ�สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจำ�วันหรือใช้ทำ�งาน
ต่อไป

๕

นำ�สิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิต
และในการทำ�งานครั้งต่อๆ ไป
เพื่อมีพัฒนาการในชีวิต
และงานยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
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รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายรุ่นแรก
โรงเรียน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

ภาคกลางและตะวันออก
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ชำ�ฆ้อพิทยาคม
เซนต์ปอลคอนแวนต์
บ้านโป่งสามสิบ
บ้านหนองไผ่
ป่าเด็งวิทยา
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
มัธยมพระราชทานนายาว
โยธินบูรณะ
ราชวินิตมัธยม
ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
วังข่อยพิทยา
วัดพร้าว
วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี
ศรีวิชัยวิทยา
สตรีมารดาพิทักษ์
สยามบริหารธุรกิจ
สุนทโรเมตตาประชาสรรค์
สุรศักดิ์มนตรี
หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
ภาคเหนือ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
ขุนยวมวิทยา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จศรีนครินทร์ พะเยา
บ้านแม่ระกา
ประชาราชวิทยา
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ปายวิทยาคาร
แม่พริกวิทยา
แม่สรวยวิทยาคม
ร่มเกล้าปางตองโครงการในพระราชดำ�ริ
ราชประชานุเคราะห์ ๓๐
ราชานุเคราะห์

จังหวัด

ระดับชั้น

๒๑ โรงเรียน
อุทัยธานี
ม.๑-ม.๖
เพชรบุรี
ม.๑-ม.๖
ระยอง
ม.๑-ม.๖
ชลบุรี
อนุบาล-ม.๖
อุทัยธานี
อนุบาล-ม.๓
นครสวรรค์
อนุบาล-ม.๓
เพชรบุรี
ม.๑-ม.๖
ระยอง
ม.๑-ม.๖
ฉะเชิงเทรา
ม๑-ม๖
กทม.
ม.๑-ม.๖
กทม.
ม.๑-ม.๖
จันทบุรี
ป.๑-ม.๖
นครสวรรค์
ป.๑-ม.๖
พิจิตร
ป.๑-ม.๓
กาญจนบุรี
อาชีวะศึกษา
นครปฐม
ม.๑-ม.๖
จันทบุรี
ป.๑-ม.๖
กทม.
อาชีวะศึกษา
ปทุมธานี
ม.๑-ม.๖
กทม.
ม.๑-ม.๖
ชลบุรี
ม.๑-ม.๖
๑๕ โรงเรียน
เพชรบูรณ์
ม.๑-ม.๖
แม่ฮ่องสอน ม.๓-ม.๖/ปวช
พะเยา
ม.๑-ม.๖
พิษณุโลก
ป๑-ม.๓
ลำ�ปาง
ม.๑-ม.๖
เชียงใหม่
อนุบาล-ม.๖
แม่ฮ่องสอน
ม.๑-ม.๖
ลำ�ปาง
ม.๑-ม.๖
เชียงราย
ม.๑-ม.๖
แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ม.๓
เชียงใหม่
อนุบาล-ม.๖
พะเยา
อนุบาล-ม.๓
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โรงเรียน

๓๔ เวียงแก่นวิทยาคม
๓๕ ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
๓๖ สังวาลย์วิทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓๗ กัลยาณวัตร
๓๘ โคกล่ามพิทยาคม
๓๙ เชียงขวัญพิทยาคม
๔๐ ดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
๔๑ ธวัชบุรีวิทยาคม
๔๒ น้ำ�ยืนวิทยา
๔๓ บ้านคูขาด
๔๔ บ้านคูเมือง
๔๕ บ้านชำ�แจงแมง
๔๖ บ้านดงบังซับสมบูรณ์
๔๗ บ้านโนนเขืองจงเจริญ
๔๘ บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
๔๙ บ้านห้วยตามอญ
๕๐ ปอพานพิทยาคม
๕๑ พอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
๕๒ โพนทองวิทยายน
๕๓ เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
๕๔ เมืองยาง»คุรุราษฎร์อุทิศ
๕๕ ราชประชานุเคราะห์๒๙
๕๖ ศีขรภูมิพิสัย
๕๗ ศึกษาสงเคราะห์นางรอง
๕๘ ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร
๕๙ สหัสขันธ์ศึกษา
๖๐ สำ�โรงทาบวิทยาคม
๖๑ เหล่ากกหุ่งสว่าง
๖๒ อาโอยาม่า๒
ภาคใต้
๖๓ บ้านทรายขาว
๖๔ บ้านทุ่งเกราะ
๖๕ ลานสกาประชาสรรค์
๖๖ วชิรธรรมสถิต
๖๗ วิทยาลัยการอาชีพ ปัตตานี
๖๘ ห้วยยอด
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จังหวัด

ระดับชั้น

เชียงราย
ม.๑-ม.๖
แม่ฮ่องสอน
ป.๑-ม.๖
แม่ฮ่องสอน
อนุบาล-ม.๓
๒๖ โรงเรียน
ขอนแก่น
ม.๑-ม.๖
ร้อยเอ็ด
ม.๑-ม.๖
ร้อยเอ็ด
ม.๑-ม.๖
มหาสารคาม
ม.๑-ม.๖
ร้อยเอ็ด
ม.๑-ม.๖
อุบลราชธานี
ม.๑-ม.๖
บุรีรัมย์
อนุบาล-ม.๓
อุบลราชธานี อนุบาล-ม.๓
ศรีสะเกษ
อนุบาล-ม.๓
บุรีรัมย์
อนุบาล-ม.๓
อุบลราชธานี อนุบาล-ม.๓
นครราชสีมา
อนุบาล-ม.๓
ศรีสะเกษ
อนุบาล-ม.๓
มหาสารคาม
ม.๑-ม.๖
ศรีสะเกษ
ม.๑-ม.๖
ร้อยเอ็ด
ม.๑-ม.๖
บุรีรัมย์
ม.๑-ม.๖
นครราชสีมา
อนุบาล-ม.๓
ศรีสะเกษ
ป.๑-ม.๖
สุรินทร์
ม.๑-ม.๖
บุรีรัมย์
ป.๑-ม.๖
สกลนคร
ป.๑-ม.๖
กาฬสินธ์
ม.๑-ม.๖
สุรินทร์
ม.๑-ม.๖
ขอนแก่น
อนุบาล-ม.๓
หนองคาย
อนุบาล-ม.๓
๖ โรงเรียน
ชุมพร
อนุบาล-ม.๓
นครศรีธรรมราช อนุบาล-ม.๓
นครศรีธรรมราช
ม.๑-ม.๖
พัทลุง
ม.๑-ม.๖
ปัตตานี
อาชีวะศึกษา
ตรัง
ม.๑-ม.๖
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การดำ�เนินโครงการ
การดำ�เนินโครงการสามารถแบ่งได้เป็น ๔ ช่วงหลักๆ ดังนี้
๑. ช่วงเรียนรู้ ค้นหาทุน และสร้างเครือข่าย (ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒)
๒. ช่วงพัฒนาและสร้างความรู้ (ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕)
๓. ช่วงต่อยอดองค์ความรู้จากการเป็นผู้พัฒนาโรงเรียนเครือข่าย (ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗)
๔. ช่วงถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ และบทเรียนในการดำ�เนินโครงการ (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙)

49

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ช่วงเรียนรู้ ค้นหาทุน และสร้างเครือข่าย
กลางปี ๒๕๕๑  โครงการได้เปิดรับสมัคร
สถานศึ ก ษาพอเพี ย งปี ๒๕๕๐ และโรงเรี ย น
เครือข่ายเดิมเข้าร่วมโครงการ ทัง้ นีม้ โี รงเรียนสมัคร
เข้ า ร่ ว มโครงการทั้ ง สิ้ น ๖๘ โรงเรี ย นจาก
ทั่ ว ประเทศ โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ก ารเปิ ด สอน
ในระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีความหลากหลาย
ทั้งในด้านขนาด บริบท ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ภู มิ สั ง คม และมี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ห ลั ก ปรั ช ญา
ที่หลากหลายด้วยเช่นกัน ดังนี้
๑. โรงเรียนที่นัก เรียนมีความพร้อ มใน
ด้านต่างๆ (Elite) ได้รบั การสนับสนุนจากผูป้ กครอง
ทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยี และอืน่ ๆ
ได้ แ ก่ โรงเรี ย นขนาดใหญ่ พิ เ ศษในเมื อ ง เช่ น
สุรศักดิม์ นตรี โยธินบูรณะ ปรินส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย
กัลยาณวัตร โรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในเมือง เช่น
มกุ ฎ เมื อ งราชวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นประจำ � ที่ มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
พะเยา และกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
เป็นต้น โรงเรียนส่วนใหญ่มักนำ�หลักปรัชญามาใช้
เพือ่ ปรับพฤติกรรมให้นกั เรียนมีลกั ษณะนิสยั ทีด่ ขี นึ้
เช่ น เห็ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง ของและสภาพแวดล้ อ ม
มีวินัย รู้จักรับผิดชอบ พึ่งตนเองได้ เป็นต้น
๒. โรงเรี ย นที่ เ ผยแพร่ ศ าสนาต่ า งๆ
นอกจากศาสนาพุทธ เน้นการจัดการเรียนการสอน
ที่ เ สริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามหลั ก ธรรม
คำ�สอนของศาสนานัน้ ๆ ได้แก่ โรงเรียนคริสต์ศาสนา
เน้ น ศรั ท ธาและการให้ เช่ น ลาซาลจั น ทบุ รี
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(มารดาพิทกั ษ์) สตรีมารดาพิทกั ษ์ และปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย เป็นต้น โรงเรียนทีน่ กั เรียนส่วนใหญ่นบั ถือ
ศาสนาอิสลาม เช่น บ้านทุง่ เกราะจะเน้นการใช้ชวี ติ
ที่เรียบง่ายและมีวิถีปฏิบัติตามคำ�สอนทางศาสนา
๓. โรงเรียนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ผู้ปกครอง
มาจากหลากหลายอาชีพ ทั้งรับราชการ ทำ�การ
เกษตร ค้าขาย ไปจนถึงรับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงจัดการเรียนรู้ที่ดึงปราชญ์
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม หรือให้นักเรียนไปเรียนรู้
ตามแหล่งเรียนรู้ทางประเพณี วัฒนธรรม และ
อาชีพในท้องถิ่น ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่าง
กันไป เช่น โพนทองวิทยายน และห้วยยอด มีพื้นที่
ติดเขตป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ จัดการเรียนรู้ให้
ความสำ � คั ญ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ศี ข รภู มิ พิ สั ย อยู่ ติ ด
ปราสาทคู่บ้านคู่เมืองจึงจัดการเรียนการสอนเน้น
วัฒนธรรมประเพณี บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
และหนองรี ม งคลสุ ข สวั ส ดิ์ นั ก เรี ย นมี ปั ญ หา
ครอบครัวแตกแยก นักเรียนจึงมีพฤติกรรมเสี่ยงสูง
และส่วนใหญ่ไม่ได้ศกึ ษาต่อเมือ่ จบออกไป โรงเรียน
จึ ง เน้ น จั ด การศึ ก ษาให้ นั ก เรี ย นฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ
เพื่อนักเรียนสามารถพึ่งตัวเองได้ เป็นต้น
๔. โรงเรียนในชนบท ผู้ปกครองส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรรม ฐานะยากจน พ่อแม่ออกไป
ทำ�งานต่างถิ่น ส่งเงินมาให้ลูกที่อยู่กับปู่ย่าตายาย
ซึ่ ง มั ก ตามใจและตามนั ก เรี ย นไม่ ทั น ทำ � ให้ มี
พฤติกรรมเสี่ยงสูง การจัดการศึกษาจึงเน้นด้าน
เกษตรทฤษฎีใหม่และพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อให้
นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเอง ตลอดจนเพื่อปรับ
เปลี่ ย นพฤติ ก รรมนั ก เรี ย นให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
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ลดการทะเลาะวิ ว าท ได้ แ ก่ ชำ � ฆ้ อ พิ ท ยาคม
ประชาราชวิทยา วังข่อยพิทยา บ้านโป่งสามสิบ
บ้านหนองไผ่ โคกล่ามพิทยาคม เชียงขวัญพิทยาคม
บ้านห้วยตามอญ สหัสขันธ์ศึกษา วัดพร้าว และ
วชิรธรรมสถิต เป็นต้น
๕. โรงเรี ย นในโครงการพระราชดำ � ริ
จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยนักเรียนด้อยโอกาส มีฐาน
กิจกรรมเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ ให้นกั เรียน
ฝึกด้านอาชีพ มีคุณธรรม สามารถพึ่งพาตัวเองได้
และสามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ความสุข ได้แก่ ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ ประชา
ราชวิทยา ร่มเกล้าปางตอง ราชานุเคราะห์ศึกษา
สงเคราะห์นางรอง ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร และ
ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน เป็นต้น
๖. โรงเรียนชายขอบ นักเรียนชาติพันธุ์
ส่วนใหญ่อยูบ่ นทีร่ าบสูง หรือใกล้ชายแดน นักเรียน
บางส่วนไม่มีบัตรประชาชน และผู้ปกครองไม่ใช้
ภาษาไทย ขาดโอกาส ยากจน โรงเรียนมักมีฐาน
การเรี ย นรู้ เ กษตรครบวงจร ปลู ก พื ช ผั ก พื้ น ถิ่ น
เลี้ ย งสั ต ว์ ทำ � ปุ๋ ย ชี ว ภาพ/แก๊ ส ชี ว ภาพ ซึ่ ง เป็ น
การบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตเข้าโครงการ
อาหารกลางวั น ไปพร้ อ มๆ กั บ การเป็ น ฐาน
การเรียนรู้ให้นักเรียนมีอาชีพ สามารถพึ่งตัวเอง
และนำ�สิ่งที่เรียนรู้กลับทำ�ไปที่บ้าน มีการจัดการ
ศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ประเพณีวัฒนธรรมของตน ได้แก่ ปายวิทยาคาร
แม่พริกวิทยา ขุนยวมวิทยา ราชานุเคราะห์ สังวาลย์
วิทยา และบ้านทรายขาว (ชุมพร) เป็นต้น
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แนวคิดในการดำ�เนินการเสริมศักยภาพโรงเรียน

ในการเสริมศักยภาพโรงเรียนในช่วงเริ่มต้นนี้ มูลนิธิได้สนับสนุนให้สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้
เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) โดยคุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อำ�นวยการสถาบันเป็นผู้ดำ�เนินโครงการ และมี
ทีมงานเป็นผู้ประสานงานโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (๔  ภาค) โดยมูลนิธินำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้
จากช่วงก่อนหน้า มาเป็นกรอบพัฒนาแนวทางในการเสริมศักยภาพโรงเรียน ดังนี้
๑. เพือ่ ให้เกิดแรงขับเคลือ่ นหลักปรัชญาในโรงเรียนได้จริงต้องขับเคลือ่ นหลักปรัชญาทัง้ โรงเรียน
(Whole School Approach) โดยเฉพาะผู้บริหาร ครู และนักเรียนต้องนำ�หลักปรัชญามาใช้ ในขณะเดียวกัน
ต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำ�คัญของโรงเรียนเข้ามารับรู้ มีบทบาทสนับสนุนการขับเคลื่อน และนำ�
หลักปรัชญากลับไปใช้
๒. การเสริมศักยภาพโรงเรียน โครงการจะให้ความสำ�คัญกับการทำ�ให้โรงเรียนรูจ้ กั ตัวเอง มีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายของการขับเคลื่อนงานที่ถูกต้อง สามารถ
นำ�หลักปรัชญาไปใช้ตามบริบทและตามบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อพัฒนาการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ
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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ขั้นตอนในการทำ�งานเริ่มจาก

๑. ค้นหาทุนของโรงเรียนไปพร้อมๆ กับการทำ�ให้ผบู้ ริหารและครูรจู้ กั ตนเอง เข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้วิธีการที่โรงเรียนต่างๆ นำ�หลักปรัชญาไปประยุกต์ใช้ตามบริบท หรือ
ภูมิสังคมของตน ด้วยการ
๑.๑ จัด “ตลาดนัดความรู”้ ในแต่ละภูมภิ าค เพือ่ ทีโ่ ครงการจะได้รวู้ า่ บุคลากรในแต่ละโรงเรียน
มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาอย่างไร มีกิจกรรมขับเคลื่อนอย่างไร เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้กลับมา
คิดทบทวน ว่าทีผ่ า่ นมา ตนมีความเข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ได้น�ำ มาใช้อย่างไร
มีวิธีการขับเคลื่อนอย่างไรบ้าง และสามารถเล่าให้ผู้อื่นฟัง ในขณะที่แต่ละโรงเรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิด และ
วิธกี ารขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของโรงเรียนอืน่ ทีม่ อี ดุ มการณ์เดียวกัน ทำ�ให้มกี �ำ ลังใจและเป็นการเสริมพลัง
กันไปในตัว เกิดประกายความคิด หรือเห็นวิธีการที่จะสามารถกลับไปปรับใช้กับงานของตนเองได้
หลักสำ�คัญที่ทำ�ให้การจัดตลาดนัดความรู้ประสบความสำ�เร็จคือ
- ต้องมีการถอดบทเรียน และจัดการความรูก้ อ่ นนำ�มาเสนอในตลาดนัด เพือ่ เจ้าของความรู้
(ผู้ขาย) จะได้มีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น สามารถเรียบเรียงและถ่ายทอดได้ชัดเจนขึ้น
- ออกแบบและเตรียมการนำ�เสนอให้น่าสนใจ เห็นวิธีคิด กระบวนการทำ�งาน และผลสำ�เร็จ
ที่เกิดขึ้น
- ผูม้ าเรียนรู้ (ผูซ้ อ้ื ) ต้องเตรียมตัวว่าอยากจะไปเรียนรูอ้ ะไร กับใคร โดยแยกกันไปเรียนรู้
- สอบถามผู้ขายให้เห็นวิธีคิด ให้ได้เทคนิคและวิธีการทำ�งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการ
ก้าวข้ามปัญหา (เจ้าของความรู้จะได้เรียนรู้ไปด้วย) นำ�สิ่งที่เรียนรู้กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันว่าจะนำ�อะไรไปพัฒนางานหรือโรงเรียนของตนอย่างไร
- นำ�กลับไปปรับใช้ในงานให้เหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
นอกจากนี้ ตลาดนัดความรู้เปิดโอกาสให้ผู้ประสานงานโครงการสามารถคัดเลือกโรงเรียน
ที่มีแบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในบริบทที่แตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาที่น่าสนใจ
ผู้บริหารและครูมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เพื่อเข้าเยี่ยมชม ทำ�ความรู้จักผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง
และชุมชน เพือ่ มีความเข้าใจโรงเรียนไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมให้โรงเรียนรูจ้ กั ตนเอง เข้าใจหลักปรัชญา
และรู้วัตถุประสงค์เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนความคาดหวังในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและครู
ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมาย
๑.๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายการทำ�งาน (Professional Learning
Community: PLC) ในพื้นที่ในเชิงตัวละคร ได้แก่ วง PLC ของผู้บริหาร ครู นักเรียน เพื่อรู้จักและเข้าใจ
โรงเรียนได้ชัดเจนขึ้น
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๑.๓ เยีย่ มโรงเรียนเครือข่ายทีเ่ ข้าร่วมโครงการให้ได้มากทีส่ ดุ เพือ่ ทำ�ความรูจ้ กั ทำ�ความเข้าใจ
กับโรงเรียนเกี่ยวกับความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ เพื่อสำ�รวจและประเมินศักยภาพของโรงเรียนเครือข่ายไว้เป็นข้อมูลในการนำ�มาปรับปรุงพัฒนา
โครงการ ในขณะเดียวกัน ก็ให้ความรู้เรื่องการถอดบทเรียนและการสกัดความรู้เด่นของแต่ละโรงเรียน
เพื่อนำ�มาเรียนรู้ร่วมกันในตลาดนัดความรู้
๒. สร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาให้ชัดเจนขึ้น ด้วยการเชิญ ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในภาคการศึกษา มาให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริหาร
และครู
๓. วางเป้าหมายการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพร้อมทัง้ พัฒนา
ตัวชี้วัดการเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ทำ�งาน ด้วยเครื่องมือการจัดการ
ความรู้ “ธารปัญญา” และ “ตารางอิสระภาพ” มาใช้กับทีมแกนนำ�ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียน (ผู้บริหารและครูแกนนำ�) ในแต่ละภูมิภาคดังนี้
- ให้โจทย์ผู้บริหารและครู ร่วมกันคิดว่าโรงเรียนที่เป็นแนวหน้าในการนำ�หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา (ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา) ควรเป็นอย่างไร เพื่อที่โรงเรียนเครือข่ายจะได้กำ�หนดเป้าหมายร่วมกัน และเห็นเป้าหมาย
ว่าต้องพัฒนาโรงเรียนไปสู่อะไรได้ตรงกัน
- เมือ่ ได้เป้าหมายตรงกันแล้วก็รว่ มกันพัฒนาตัวชีว้ ดั ในการพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้
ว่าควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะสร้างพันธสัญญาขึ้นในใจคนทำ�งาน เพราะเป็นผู้กำ�หนด
ตัวชี้วัดขึ้นด้วยตนเองซึ่งต้องผ่านการพิจารณาแล้วว่าตนเองจะสามารถทำ�ได้
- หลั ง จากนั้ น แต่ ล ะโรงเรี ย นจะวิ เ คราะห์ ทุ น และศั ก ยภาพของตนว่ า อยู่ ร ะดั บ ไหน
ในด้านต่างๆ เช่น มีครูกี่คนเข้าใจในหลักปรัชญา ครูกี่คนนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
- โรงเรียนนำ�ตารางอิสรภาพมาแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ระหว่างโรงเรียน เพือ่ ทีโ่ รงเรียนจะได้เห็น
วิธีคิด และระดับการประเมินตนเองของเพื่อนทำ�ให้มีมาตรฐานในการประเมินตนชัดขึ้น รู้ว่าตนเองอยู่ใน
ระดับไหน ขาดอะไร สามารถขอความช่วยเหลือจากใคร หรือเก่งเรื่องอะไรและสามารถแบ่งปันให้ใคร
ส่วนทีมงานจะรู้ว่าต้องเติมเต็มอะไรให้กับโรงเรียนบ้าง
- โรงเรียนวางแผนพัฒนาตนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน กำ�หนดเป้าหมายรายทาง (Progress
Marker) เพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน
สำ�หรับวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งต่อๆ ไป ก็เป็นการกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึงการนำ�แผน
สูก่ ารปฏิบตั ิ ว่ามีความก้าวหน้าหรือมีความสำ�เร็จอย่างไร มีปญ
ั หาอุปสรรคอย่างไร ซึง่ กระบวนการดังกล่าว
ช่วยให้ผทู้ �ำ งานได้เรียนรูร้ ะหว่างกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหา สามารถให้ก�ำ ลังใจซึง่ กันและกัน ทำ�ให้การเรียนรูแ้ ละ
การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีพลัง เกิดเพื่อนและสัมพันธภาพที่ดีในหมู่ผู้ที่มาเรียนรู้ร่วมกัน
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๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มเรื่องกระบวนการจัดการเรียบนรู้และการเขียนแผนบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครู
๕. จัดกระบวนการสร้างความรูค้ วามเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา ตลอดจนฝึกวิธกี าร
สือ่ สารในรูปแบบต่างๆ ให้กบั นักเรียน โดยเชิญครูมาร่วมเรียนรูก้ ระบวนการทำ�งานเพื่อนำ�กลับไปปรับใช้
ข้อค้นพบและผลที่เกิดขึ้น (ปี ๒๕๕๑ - ต้นปี ๒๕๕๒)

- การขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนมีความหลากหลาย และแตกต่างกัน
ไปตามบริบท ส่วนใหญ่อยูใ่ นรูปกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ฐานการเรียนรูด้ า้ นเกษตรครบวงจร เกษตรทฤษฎีใหม่
ฐานธนาคารขยะ ฐานอาชีพที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น และฐานการออม ซึ่งฐานการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นต้น
ทุนที่ดีของโรงเรียน ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำ�  โดยโรงเรียนส่วนใหญ่ผู้บริหารหรือครู
เป็นผู้คิดกิจกรรม ให้ความสำ�คัญกับผลผลิตหรือชิ้นงานของนักเรียน การทำ�งานในฐานด้วย
ความรับผิดชอบ ได้ฝึกการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น เกิดความสามัคคี และมีคุณธรรม ยังไม่ค่อย
มีการออกแบบกระบวนการเพื่อให้นักเรียนนำ�หลักปรัชญามาใช้อย่างชัดเจน
- ครูและผูบ้ ริหารทีท่ �ำ งานเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียงมีจ�ำ นวนไม่มากในแต่ละโรงเรียน แกนนำ�ขับเคลือ่ น
เป็นผู้ที่มีศรัทธาในหลักปรัชญาหรือในวิชาชีพครู แต่ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคลาดเคลื่อนอยู่มาก จึงมีแรงต้านทั้งจากครูและผู้ปกครอง
เนื่ อ งจากเข้ า ใจว่ า หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทางการดำ � เนิ น ชี วิ ต ที่ พ ออยู่ พ อกิ น
ไม่ฟุ่มเฟือย และไม่พัฒนา กิจกรรมที่โรงเรียนทำ�เป็นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ ผู้ปกครองไม่อยากให้ลูกต้อง
ลำ�บาก ทำ�ไร่ ต้องเหน็ดเหนื่อย และครูมองว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น เพราะไม่เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ในหลักสูตร แต่หลังจากการจัดทำ�วิสัยทัศน์ร่วมเพื่อให้ผ้มู ีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจในหลักปรัชญา และเห็น
เป้าหมายเดียวกันแล้ว การต่อต้านเริม่ ลดลง โดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมที่ครูแกนนำ�จัดให้กับนักเรียนเริ่มส่งผล
ในเชิงบวกต่อนักเรียน ทำ�ให้ครูคนอื่นในโรงเรียน เริ่มสนใจและอยากทำ�ตาม ในขณะที่ผู้ปกครองให้
ความร่วมมือมากขึ้น
- ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญา คือ ผู้บริหารและครูมกั จำ�รูปแบบ
กลับไปทำ�ที่โรงเรียน แต่ไม่ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง บริบท หรือวิธีการทำ�งานของโรงเรียน
ที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี ทำ�ให้หลังจากดูงานแล้ว ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่กลับไปขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ด้วยการสร้างฐานกิจกรรมเช่นเดียวกับโรงเรียนต้นแบบ และเป็นส่วนหนึง่ ของสาเหตุทที่ �ำ ให้ผปู้ กครองและ
ครูจ�ำ นวนหนึง่ ไม่เข้าใจและต่อต้าน (อย่างไรก็ตาม มีผบู้ ริหารบางท่านกลับไปปรับหรือพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูต้ ามรูปแบบของตน เช่น ผอ.สมนึก จันทร์แดง โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงทีใ่ ช้วธิ ลี อกเลียนแบบก่อน
แล้วค่อยๆ พัฒนาให้เป็นไปตามบริบทของตน) ในส่วนการทำ�แผนการสอนของครูก็เช่นกัน มีการคัดลอก
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หรือจัดทำ�แผนโดยไม่เข้าใจ ทำ�ให้วตั ถุประสงค์และกระบวนการจัดการเรียนรูไ้ ม่สอดคล้องกัน ผลทีเ่ กิดขึน้
จึงไม่ประสบความสำ�เร็จ ปรากฏการณ์ดังกล่าวทำ�ให้โครงการยิ่งต้องให้ความสำ�คัญกับการให้เครื่องมือ
เรื่องการออกแบบการเรียนรู้กับครู และมีการนิเทศติดตามบ่อยๆ เพื่อทำ�ให้ครูมีความเข้าใจที่ตรงกัน
สามารถทำ�งานไปในทิศทางเดียวกัน และใช้เครื่องมือจัดการความรู้กับผู้มาเรียนรู้ดูงานเพื่อทราบ
ความคาดหวัง เตรียมตัวผู้ดูงาน และใช้กระบวนการสะท้อนคิดหลังดูงาน เพื่อรู้ว่าผู้ดูงานได้เรียนรู้อะไร
กลับไป โรงเรียนเองจะได้รู้ว่ามีจุดเด่นหรือจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงว่ามีอะไรบ้าง เพื่อนำ�ไปพัฒนา
การทำ�งานต่อ
- ผู้บริหารและครูที่อยู่โรงเรียนในเขตเดียวกันหรือในพื้นที่ใกล้เคียงกัน มักไม่ยอมรับว่าเพื่อน
มีอะไรดีๆ ไม่ยอมไปเรียนรูจ้ ากโรงเรียนในเขตเดียวกัน แม้วา่ จะเป็นแบบปฏิบตั ทิ ดี่ ี เช่น โรงเรียนในเพชรบุรี
ไม่มาเรียนรู้ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ในขณะที่โรงเรียนห้วยยอด จ.ตรัง พาคณะครู
มาเรียนรู้ที่โรงเรียนจุฬาภรณฯ ทำ�ให้เข้าใจและเกิดศรัทธา นำ�กลับไปปรับใช้ในโรงเรียนจนประสบ
ความสำ�เร็จ ดังนั้น การเรียนรู้ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน ต้องอาศัยการจัดการจากภายนอก
เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน
- การขับเคลื่อนในช่วงนี้เป็นช่วงของการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก และผู้ที่มีความก้าวหน้า คือ
ผู้ที่นำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปปรับใช้ในการทำ�งาน ซึ่งมักจะเป็นครูแกนนำ�ส่วนหนึ่งในโรงเรียน
- ผูบ้ ริหาร คือ ปัจจัยความสำ�เร็จในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา แต่ครูคอื หัวใจ
สำ�คัญในการเสริมสร้างอุปนิสัยให้นักเรียน โครงการค้นพบว่าผู้บริหารที่เข้าใจ ให้การสนับสนุน
อย่างจริงจัง และช่วยแนะนำ�ครู จะช่วยให้การขับเคลื่อนลงสู่ครูและนักเรียนเร็วขึ้นและเป็นไปในวงกว้าง
เช่น สตรีมารดาพิทักษ์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ลาซาลจันทบุรี เป็นต้น
- หลังจากการจัดตลาดนัดความรู้ไประยะหนึ่ง โรงเรียนเครือข่ายบางแห่งได้นำ�รูปแบบ
การจัดตลาดนัดความรู้ไปปรับใช้ เช่น จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้นำ�กลับไปพัฒนารูปแบบ
การนำ�เสนอโครงงานการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนให้เป็นตลาดนัดความรู้ มีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามผลการทำ�งานของนักเรียนและครูที่ปรึกษา ซึ่งมีผล
ตอบรับออกมาดีมาก
- หลังจากการทำ�เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริหารและครูแกนนำ�  โรงเรียนเครือข่ายได้นำ�แผน
กลับไปใช้หรือปรับเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
- ตั ว ชี้ วั ด ที่ โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยร่ ว มกั น คิ ด นี้ ได้ รั บ การพั ฒ นามาเป็ น เกณฑ์ ใ นการประเมิ น
ศูนย์การเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการใช้ในระยะต่อมา
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จากข้อค้นพบดังกล่าว ในช่วงต่อมา มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงได้
เน้ น กระบวนการถอดบทเรี ย นความส� ำ เร็ จ ผู ้ บ ริ ห ารหรื อ ครู เ ป็ น รายบุ ค คล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักปรัชญาและเห็นว่ามีอยู่ในชีวิตและการท�ำงานอย่างไร
สนับสนุนให้ผบู้ ริหารหรือครูทเี่ ป็นแบบปฏิบตั ทิ ดี่ ไี ด้ถอดบทเรียนตัวเองให้เห็น
๑) บริบท วิธคี ดิ หรือเหตุผลในการน�ำหลักปรัชญามาใช้พฒ
ั นาโรงเรียน/พัฒนา
นักเรียน
๒) กระบวนการท�ำงานว่าใช้หลักปรัชญาตรงไหน อย่างไร ส�ำหรับครูต้องให้เห็น
ด้วยว่าออกแบบให้นักเรียนได้เข้าใจ ได้น�ำหลักปรัชญามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร
๓) ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร มีอะไรส�ำเร็จ มีอะไรที่ต้องแก้ไข
		 เพือ่ สามารถเข้าใจกระบวนการท�ำงานของตนได้ชดั เจน เห็นว่าต้องปรับปรุงอะไร
และที่ส�ำคัญคือ ท�ำให้ผู้มาเรียนรู้เข้าใจวิธีคิด วิธีท�ำงาน เพื่อน�ำกลับไปปรับใช้ตามบริบท
ตนไม่ใช่การลอกเลียนรูปแบบ
ขณะเดียวกัน ได้กระตุน้ ให้โรงเรียนทีจ่ ะไปเรียนรูด้ งู านมีการจัดการความรูต้ นเอง
ก่อน ว่าต้องการไปเรียนรูเ้ รือ่ งอะไร จะแบ่งกันดูงานอย่างไร และเมือ่ กลับมาแล้วก็มาจัดการ
ความรู้อีกครั้ง คือ มาแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ดูงานว่าแต่ละคนได้เรียนรู้อะไร จะน�ำอะไร
กลับไปใช้ และจะปรับใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับนักเรียนหรือโรงเรียนของตน เป็นต้น
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ปี ๒๕๕๒- ๒๕๕๕ ช่วงพัฒนาและสร้างความรู้
ในช่วงนี้แบ่งเป็น ๒ ช่วงย่อยๆ เนื่องจากกลางปี ๒๕๕๓  มูลนิธิสยามกัมมาจลได้เพิ่มโรงเรียน
เครือข่ายจาก ๖๘ โรงเรียน เป็นประมาณ ๒๐๐ โรงเรียน และเชิญมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นผู้ประสานงาน
โครงการ จึงเป็นการทำ�งานคูข่ นานกันไประหว่างโรงเรียนเก่าทีม่ คี วามก้าวหน้า และโรงเรียนทีส่ มัครเข้ามา
ร่วมโครงการใหม่ ทำ�ให้กระบวนการในการพัฒนาโรงเรียนมีความแตกต่างกันเล็กน้อย สำ�หรับโรงเรียน
เครือข่ายเดิมที่มีความก้าวหน้าและโรงเรียนเครือข่ายใหม่ ดังนี้
ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓  พัฒนาโรงเรียนเด่นในเครือข่ายเดิมให้เป็นแบบอย่าง และเป็นแกนนำ�ขยายผล
(ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา)
ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ รับสมัครโรงเรียนเครือข่ายใหม่ และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยในพืน้ ทีร่ ว่ มกับ
ผู้บริหารและครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี ทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นวิทยากร
ร่วมพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายทีส่ มัครใหม่ และโรงเรียนเครือข่ายทีก่ �ำ ลังเรียนรู้
ในปี ๒๕๕๒ -๒๕๕๓ ผู้ประสานงานโครงการได้คัดเลือกโรงเรียนเด่นที่พร้อมจะพัฒนาตนเองเป็น
แกนนำ�ขับเคลื่อนหลักปรัชญาให้กับโรงเรียนอื่นๆ จำ�นวน ๒๐ แห่ง ในบริบทที่แตกต่างกันจากทั่วประเทศ
เพื่อจัดกระบวนการเสริมศักยภาพอย่างเข้มข้นเป็นรายโรงเรียน ตามความต้องการทีแ่ ท้จริงและตามบริบทที่
แตกต่างกัน พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแบบปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการจัดการศึกษา เพือ่ เสริม
สร้างอุปนิสยั “พอเพียง” ให้กบั นักเรียน หรือพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา นั่นเอง
โดยจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งระบบโรงเรียน ซึ่งรวมไป
ถึงผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำ�หลักปรัชญามาใช้ และ/หรือ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเกิดอุปนิสัย “พอเพียง” ดังนี้
- สนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาและวิธีการนำ�มาใช้ได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน ให้กับบุคลากรทั้งระบบโรงเรียน
- สนับสนุนให้ผู้บริหารใช้กระบวนการมีส่วนร่วมดึงผู้เกี่ยวข้องต่างๆ มาจัดทำ�วิสัยทัศน์ร่วม คือ
ร่วมกันวิเคราะห์ศกั ยภาพโรงเรียน หาปัญหา และจุดเด่นของตน ร่วมกันวางแผนพัฒนาโรงเรียนตามบทบาท
หน้าที่ตน เพื่อบุคลากรของโรงเรียนจะได้รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ ให้ความร่วมมือ และมีเป้าหมาย
เดียวกันคือนำ�หลักปรัชญามาใช้ เพือ่ ทำ�ให้นกั เรียนเข้าใจ เห็นคุณค่า ให้นกั เรียนฝึกนำ�หลักปรัชญา
มาใช้บ่อยๆ จนเกิดเป็นอุปนิสัย “พอเพียง” ได้ในที่สุด
- เสริมศักยภาพครูเรือ่ งการออกแบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการหลักปรัชญา ซึง่ ในช่วงแรกๆ
จะเป็นการตีความเนื้อหา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ว่าสิ่งที่ทำ�อยู่สอดคล้องกับหลักปรัชญาตรงไหน
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อย่างไร (เช่นเดียวกับการขับเคลื่อนในภาพใหญ่ของกระทรวงศึกษาฯ) ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งพบว่า
นักเรียนรู้นิยามว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร แต่ไม่ได้นำ�มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้จึงยังไม่เกิดอุปนิสัย
สาเหตุมาจากครูยังเข้าใจหลักปรัชญาไม่ชัดเจน ไม่มั่นใจ และไม่รู้ว่าจะเริ่มนำ�หลักปรัชญาเข้าสู่บทเรียน
อย่างไร บางส่วนจึงยังไม่ได้ปรับวิธีการสอนตามแผนที่วางไว้ ในขณะที่ครูหลายคนสอนนิยาม และชวน
นักเรียนตีความเชื่อมโยงกิจกรรมที่ทำ�กับหลักปรัชญา ทำ�ให้โครงการเข้าใจว่าจุดสำ�คัญที่ต้องเสริม
ศักยภาพครู คือ ทำ�ให้ครูเข้าใจชัดเจน และมีวิธีนำ�หลักปรัชญาเข้าสู่การจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ได้นำ�หลักปรัชญาไปใช้ในการทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถนำ�ไปปรับใช้ได้
ในชีวิตจริงและเห็นความสำ�คัญของหลักปรัชญา จึงได้ให้ความสำ�คัญกับการถอดบทเรียนครูที่เป็น
แบบปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เห็น
๑. ความสำ�เร็จในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของครูคืออะไร
๒. วิธีคิดและบริบทในการจัดการเรียนรู้
๓. เป้าหมายในการจัดการเรียนรูค้ อื อะไร โดยเน้นไปทีค่ ณ
ุ ลักษณะของนักเรียน (ปกติแผนจัดการ
เรียนรู้มักเน้นที่ความรู้อยู่แล้ว)
๔. กระบวนการและวิธีการในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบเป้าหมายข้อ ๒ โดยครูใช้หลักปรัชญา
ในการจัดการเรียนรู้อย่างไร และครูได้ออกแบบให้นักเรียนใช้หลักปรัชญาตรงไหน อย่างไร
๕. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และครูรู้ได้อย่างไรว่านักเรียนได้นำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�งาน
หรือนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ตอบเป้าหมายข้อ ๓ หรือไม่ อย่างไร
๖. มีปัญหาอะไรหรือไม่และครูแก้ไขอย่างไร ผลที่ได้คืออะไร
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ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ได้แบบอย่างทีค่ รูอน่ื ๆ จะสามารถ
นำ�ไปปรับใช้ตามบริบทของตนได้ง่ายขึ้น
- โครงการได้ ห ารื อ กั บ โครงการวิ จั ย
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สำ � นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว น
พระมหากษัตริย์ และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหา
วิธชี ว่ ยครูดว้ ยการหาแบบปฏิบตั ทิ ดี่ มี าถอดบทเรียน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลัก
ปรัชญา และจัดทำ�เป็นสือ่ เพือ่ ให้ครูทสี่ นใจได้น�ำ ไป
ปรับใช้ และเพื่อทราบว่าการขับเคลื่อนในระบบ
ใหญ่ มี ปั ญ หาเช่ น เดี ย วกั น หรื อ ไม่ จึ ง ได้ จั ด ทำ �
โครงการเรื่องเล่าบทเรียนความสำ�เร็จในการใช้
เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ จัดการเรียนรู้ ครัง้ ที ๑ 
่ ขึน้
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ๔ หน้า ๑๑๗) ซึง่ พบว่า
จาก ๒๑๐ ผลงาน มีเพียงประมาณครึ่งหนึ่งที่เข้าใจ
ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร แต่เป็นครูที่สามารถ
เป็นแบบปฏิบัติที่ดีได้เพียง ๒๐ คน ผู้บริหาร (เรื่อง
การบริหารจัดการโรงเรียน) ๑๔ คน ซึ่งมูลนิธิได้นำ�
ผลงานดังกล่าวมาจัดทำ�เป็นหนังสือ “ประสบการณ์
จริงบนเส้นทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และสือ่ วีดทิ ศั น์เผยแพร่ให้กบั โรงเรียนเครือข่ายและ
ผู้สนใจทั่วไป ในขณะเดียวกัน ได้จัดกระบวนการ
เสริมศักยภาพครูและผูบ้ ริหารดังกล่าว เพือ่ ต่อยอด
ความรู้ความเข้าใจและมีกระบวนการในการนำ�ไป
พัฒนาต่อยอดการทำ�งานของตน จากกิจกรรม
ครั้งนี้พบว่า ผู้บริหารและครูส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
เครือข่ายของมูลนิธสิ ยามกัมมาจลอยูแ่ ล้ว สำ�หรับที่
ไม่ได้อยูใ่ นโครงการครัง้ นีเ้ ป็นโรงเรียนประถมศึกษา
จำ�นวน ๓  แห่ง มูลนิธิจึงได้เชิญโรงเรียนดังกล่าว
มาเข้าร่วมโครงการ
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- ออกแบบงานตลาดนัดความรู้ครั้งที่ ๒
ที่ จั ด ในเดื อ นสิ ง หาคม ๒๕๕๓  โดยใช้ หั ว ข้ อ ว่ า
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : จากหลักคิดสู่
วิถีปฏิบัติ” และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา
มาร่ ว มเสวนาในหั ว ข้ อ “ออกแบบการเรี ย นรู้
อย่ า งไร ให้ เ ด็ ก เกิ ด อุ ป นิ สั ย พอเพี ย ง” ทั้ ง นี้
รศ.ดร.ทิ ศ นา แขมมณี ผู้ เชี่ ย วชาญเรื่ อ งการ
ออกแบบการเรียนรู้ ได้สร้างความกระจ่างเรือ่ งทีค่ รู
จะนำ�เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรูน้ น้ั
แบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ (๑) ครูใช้เองในการเตรียมตัว
และการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน (๒) ครูออกแบบ
ให้นักเรียนนำ�หลักปรัชญามาใช้ทำ�กิจกรรมการ
เรียนรูใ้ นรูป Active Learning เช่น ใช้ในการทำ�โครงงาน
และในขั้ น สรุ ป ให้ ช วนนั ก เรี ย นถอดบทเรี ย น
กระบวนการทำ�งาน ว่าได้น�ำ หลักปรัชญามาใช้หรือ
ไม่ ไ ด้ ใช้ ต รงไหน อย่ า งไร และผลที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น
อย่างไร เพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจวิธกี ารนำ�หลักปรัชญา
มาใช้สร้างความสำ�เร็จในงาน เมื่อเข้าใจจะเห็น
คุณค่าและอยากนำ�  มาใช้เรื่อยๆ นักเรียนจึงต้อง
ได้รับการกระตุ้นหรือได้รับโอกาสจากครูให้นำ�
หลักปรัชญามาใช้บ่อยๆ เพื่อให้นักเรียนเกิด
ทักษะ และกลายเป็นนิสัยในที่สุด (ภาพที่ ๗
หน้า ๖๒)
- เสริมศักยภาพโรงเรียนที่มีความเข้มแข็ง
ผ่านโครงการ “การสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยการวิจยั
เพือ่ สนับสนุนการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง”
เพือ่ ช่วยให้โรงเรียนมีเครือ่ งมือในการเรียนรูจ้ ดุ เด่น
และปัญหาของตนอย่างชัดเจน สามารถหาแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างเป็นระบบ และมูลนิธิ
จะได้นำ�ข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนาโครงการ
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ให้มีความสมบูรณ์ ดังนั้นมูลนิธิจึงได้เชิญ รศ.ดร.
เนาวรัตน์ พลายน้อย และทีมอาจารย์จากคณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มาจัดกระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียนทีม่ ีความ
ก้าวหน้า ด้วยการให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยงให้
โรงเรี ย นสามารถทำ � วิ จั ย เพื่ อ ตอบโจทย์ ก าร
ขับเคลื่อนของตน ซึ่งผู้เข้าร่วมกระบวนการวิจัย
สะท้อนว่า การทำ�วิจยั ทำ�ให้โรงเรียนมองเป้าหมาย
การทำ�งานได้ชัดขึ้น ได้รู้สภาพจริงของโรงเรียน
ได้ขั้นตอนการพัฒนานักเรียนในเชิงคุณภาพ และ
นำ�มาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
สร้ า งค่ า นิ ย มและปลู ก ฝั ง อุ ป นิ สั ย “พอเพี ย ง”
ของตน หลายโรงเรียนได้นำ�กระบวนการวิจัยไปใช้
ต่ อ เนื่ อ งในโรงเรี ย นและขยายผลกั บ โรงเรี ย น
เครือข่าย
- ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ ค รู นำ �
กระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในโรงเรียน เช่น
กระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนำ�หลัก
ปรัชญามาใช้ในชีวติ และงาน นำ�เครือ่ งมือถอดบทเรียน
มาใช้ในทุกระดับเพื่อได้ทบทวนวิธีการทำ�งานของ
ตน ได้เข้าใจ เห็นข้อดีข้อเสีย นำ�สู่การพัฒนางาน

และนำ�ความรู้จากการปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน และถือเป็นการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง เป็นต้น
(ภาพที่ ๖ หน้า ๔๖)
ขณะเดี ย วกั น มู ล นิ ธิ ไ ด้ เ สริ ม ศั ก ยภาพ
ผู้ บ ริ ห าร ครู โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ด้วยการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงานโรงเรียนที่เป็น
แบบปฏิ บั ติ ที่ ดี ตลอดจนจั ด ตลาดนั ด ความรู้ ใ น
แต่ละพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้า และเติมเต็ม
โรงเรียนเครือข่ายดังได้กล่าวมาแล้ว
ทั้งนี้ พี่เลี้ยงจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลความ
สำ�เร็จและปัญหาของโรงเรียน เพื่อนำ�มาประมวล
และออกแบบการเสริ ม ศั ก ยภาพตามความ
ต้องการของแต่ละโรงเรียนในระยะต่อไป ถ้าเป็น
ปั ญ หาร่ ว มจะมี ก ารจั ด เวที ก ลางเสริ ม ศั ก ยภาพ
โรงเรียน เช่น กระบวนการจัดทำ�วิสัยทัศน์ร่วมเพื่อ
ผู้ บ ริ ห ารลดการสั่ ง การ กระตุ้ น ให้ ค รู แ กนนำ � มี
บทบาทในการออกแบบการทำ�งานร่วมกัน การ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของครู
และหลังการจัดเวที ผูป้ ระสานงานภูมภิ าคจะลงพืน้
ที่ นิเทศติดตาม เพือ่ ช่วยให้โรงเรียนต่างๆ สามารถ
นำ�สิ่งที่เรียนรู้หรือออกแบบการทำ�งานร่วมกันไว้
ในเวทีกลับไปขยายผลที่โรงเรียนได้
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ภาพที่

๗

การใช้หลักปรัชญาในชีวิตและการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เห็นคุณค่าหลักปรัชญา
เข้าใจ
หลักปรัชญา

ใช้
หลักปรัชญาเป็น
ใช้ในชีวิต
เพื่อความสุข

ครู
ใช้ในงาน เพื่อความสำ�เร็จ
และงานพัฒนา
บริหารการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้การจัดการเรียนรู้
ประสบความสำ�เร็จ

สอนนักเรียน
ชีวิตใน รร.
สอนเนื้อหาโดยตรง สังคม/ภาษา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

•
•
•
•
•
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ให้เด็กลงมือทำ�
เผชิญปัญหา
โครงงาน
สถานการณ์จำ�ลอง
ฐานการเรียนรู้
ฯลฯ

ชวนคิดชวนถาม
• ขั้นนำ�/ทำ�/สรุป
• สะท้อน 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

เพื่อ

นักเรียน
• เข้าใจหลักปรัชญา
• เกิดอุปนิสัยพอเพียง
- รู้จักตัวเอง+ศักยภาพตน
+เรื่องที่จะทำ�
- มีความเพียร/ซื่อสัตย์ สุจริต
- เห็นความสำ�คัญของการ
อยู่ร่วมกันในสังคม

สะท้อนการเรียนรู้
• เด็กเกิด concept
• ครู
- สามารถวิเคราะห์การสอน
- นำ�สู่การพัฒนางาน
- มีร่องรอยหลักฐาน
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ข้อค้นพบและผลที่เกิดขึ้นจากการทำ�งานกับโรงเรียนเครือข่ายเดิม

- ในปี ๒๕๕๓  ได้โรงเรียนที่มีความก้าวหน้าสามารถเป็นแบบอย่างในการนำ�หลักปรัชญามาใช้
บริหารจัดการสถานศึกษา และใช้ในการจัดการเรียนรู้จ�ำ นวน ๑๗ แห่ง รวมทั้งมีผู้บริหารและครูแกนนำ�
ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีจำ�นวนมาก อาทิ ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ทีใ่ ช้วธิ ใี ห้ครูและนักเรียนนำ�หลักคิด ๓ ห่วง ๒ เงือ่ นไขมาใช้วางแผนการทำ�งานและแก้ปญ
ั หา ซิสเตอร์อบุ ล
ผังรักษ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ขับเคลื่อนด้วยศรัทธา และทำ�ให้ครูดูเป็นแบบอย่าง
เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน “คุณหนู” ให้สามารถทำ�อะไรได้ด้วยตัวเอง และมีระบบพี่สอนน้อง
ภราดาประภาส ศรีเจริญ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนลาซาลจันทบุร(ี มารดาพิทกั ษ์) ขับเคลือ่ นหลักปรัชญาด้วย
ศรัทธาในพระเจ้า ศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำ�  ในขณะเดียวกันก็ทำ�ตนเป็นแบบอย่างเป็น
ที่รักและศรัทธาของครู และให้นักเรียนเรียนรู้บนฐานกิจกรรมที่หลากหลาย เพราะเชื่อว่าการเรียนรู้
ของนักเรียนจะเกิดจากความสนใจที่แตกต่างกันไป ผอ.แสน แหวนวงศ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยที่ตั้งอยู่ใกล้
ปราสาทศี ข รภู มิ และนั ก เรี ย นมาจากหลากหลายวั ฒ นธรรม จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นมิติของวัฒนธรรมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำ�กิจกรรมกับคนในชุมชน
ผอ.ธีระวัธน์ สิงหบุตร โรงเรียนชำ�ฆ้อพิทยาคม ใช้กิจกรรมเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้ “รู้จักตนเอง” และ
“เข้าใจคนอื่น” ครูปริศนา ตันติเจริญ ครูสังคมศึกษา โรงเรียนโยธินบูรณะ นำ�หลักปรัชญามาใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ พั ฒ นานั ก เรี ย นผ่ า นการทำ � กิ จ กรรมในชุ ม นุ ม และตั้ ง โจทย์ ห รื อ สร้ า งเงื่ อ นไขให้ นั ก เรี ย น
นำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�โครงการ ครูสารภี สายหอม ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสำ�โรงทาบวิทยาคม
ให้นักเรียนสำ�รวจสืบค้น และมองหาสิ่งรอบตัวนำ�มาใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ขวดน้ำ�เป็นอุปกรณ์ทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์แทนบีกเกอร์ ครูให้นกั เรียนเรียนวิทยาศาสตร์เรือ่ ง “ดิน” จากการสำ�รวจปัญหาของชุมชน
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ดิน แนวทางการอนุรักษ์และปรับปรุงดินตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูให้นักเรียน
เตรียมตัวเรือ่ งการสำ�รวจ สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูล เช่น
วัสดุอปุ กรณ์ วิธกี ารสำ�รวจ การสังเกต ชุดคำ�ถาม รวมถึงการ
วางตัว หลังจากนัน้ กลับมาร่วมกันวิเคราะห์เนือ้ หาสาระ และ
มีการถอดบทเรียนกระบวนการทำ�งาน เชื่อมโยงให้นักเรียน
เห็นว่าได้น�ำ หลักปรัชญามาใช้ตรงไหน อย่างไร ครูวริ ชั กิมทรง
ครูศิลปะ โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย ทำ�งานร่วมกับ
นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีจนิ ตนาการ นำ�หลักปรัชญามาใช้เป็นหลักคิดในการจัดสวน
ศิลปะ ให้เป็นแหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปะนอกห้องเรียนทีม่ บี รรยากาศ
ที่สมดุล และลงตัว เป็นต้น

63

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- จำ�นวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิจะไม่คงที่ ทั้งนี้ เนื่องจากมีหลายโรงเรียนที่ไม่ผ่าน
การคัดเลือกจากมูลนิธิ แต่สนใจในกระบวนการจะขอเข้ามาเรียนรู้ ซึง่ มูลนิธไิ ม่ได้ปดิ กัน้ และเมือ่ เข้าร่วม
สม่ำ�เสมอมูลนิธิจะนับรวมเป็นเครือข่ายในที่สุด ในขณะที่บางโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ
แต่ไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมหรือถอนตัวออกไป เนื่องจากไม่ชอบกระบวนการพัฒนา หรือโรงเรียน
มีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหารหรือครูแกนนำ� สำ�หรับโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา หลังจากทำ�งานร่วมกันระยะหนึง่
พบว่ามีความแตกต่างกับโรงเรียนเป้าหมายส่วนใหญ่ โครงการจึงไม่ได้เน้นการลงไปเสริมศักยภาพทีโ่ รงเรียน
ทำ�ให้โรงเรียนอาชีวศึกษาถอนตัวไปในที่สุด
- ข้อค้นพบสำ�คัญในช่วงนี้ คือ โรงเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาด้วยการวิเคราะห์
ตีความว่าสิง่ ทีท่ �ำ สอดคล้องกับหลัก ๓ ห่วง ๒ เงือ่ นไขอย่างไร และมีความต้องการให้โครงการเสริมศักยภาพ
โรงเรียนเรื่องการเขียนแผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่เมื่อมีการอบรม
เรื่องการเขียนแผนไปแล้ว พบว่าครูไม่นำ�แผนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จริง
เพราะครูขาดความมั่นใจ ยังเข้าใจไม่ชัดเจน หรือกลับสู่บรรยากาศเดิมของโรงเรียนที่มีภาระงานมาก หรือ
มีแรงเสียดทานจากเพื่อนครู ดังนั้นเพื่อให้การอบรมประสบผล มูลนิธิได้แก้ปัญหาด้วยการกระตุ้นให้
- ผูบ้ ริหารสร้างเงือ่ นไขหรือกำ�หนดเป็นนโยบายให้ครูทเ่ี ข้าอบรมกลับมารายงาน นำ�สิง่ ทีเ่ รียนรู้
มาปรับใช้ในงาน วางแผนขยายผลให้เพื่อนครูร่วมกัน โดยมีผู้บริหารหรือทีมงานติดตามให้
คำ�แนะนำ�และให้กำ�ลังใจครู
- ผู้ประสานงานลงไปเป็นพี่เลี้ยงคอยติดตาม นิเทศ ช่วยครูแก้ปัญหา และให้กำ�ลังใจ
- เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำ�เสมอ ด้วยหวังว่าครูจะนำ�สิ่งที่เรียนรู้กลับไปพัฒนา
ต่ อ ยอดการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ โรงเรี ย น และกลั บ มาเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ในเวที ที่ จ ะมี ก ารเชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาเติมเต็มเป็นระยะๆ
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จากข้อค้นพบดังกล่าว มูลนิธสิ ยามกัมมาจลจึงให้ความส�ำคัญกับการเสริมศักยภาพ
ครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนน�ำหลักปรัชญามาใช้ท�ำงาน โดยได้เรียนเชิญ
รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี มาเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้อง
เริ่มต้นท�ำความเข้าใจครูส่วนใหญ่ก่อน ว่าในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
ครูมี ๒ บทบาท คือ น�ำหลักปรัชญามาใช้บริหารจัดการเรียนรู้ของตน และออกแบบการ
เรียนรูใ้ ห้นกั เรียนได้นำ� หลักปรัชญามาใช้และมีการถอดบทเรียนเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ดังได้กล่าวมาแล้ว
ตลอดจน มีการถอดบทเรียนความส�ำเร็จของครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีเพื่อจัดท�ำ
เป็นสือ่ หรือเชิญแบบปฏิบตั ทิ ดี่ มี าเป็นวิทยากรในการสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั ครูเครือข่ายใหม่
ท�ำให้มีเครื่องมือช่วยให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้บรรลุเป้าหมายดีขึ้น
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ปี ๒๕๕๓ ขยายโครงการ
รับสมัครโรงเรียนเพิ่มและเชิญมหาวิทยาลัยมาเป็นผู้ประสานงานโครงการ
ช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงเพิ่มขึ้นเป็น
๑,๒๖๑ โรงเรียน มูลนิธสิ ยามกัมมาจลในฐานะเครือข่ายขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีม่ บี ทบาท
สร้างความต่อเนื่อง และต่อยอดจากทำ�งาน จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เติมพลัง
สถานศึกษาพอเพียง” ที่จัดโดยโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ รับสมัครสถานศึกษาพอเพียงทีม่ คี วามสนใจในการพัฒนาตัวเองเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ เนือ่ งจากมีความเชือ่ ว่าการเรียนรูท้ ดี่ ตี อ้ งมาจากการเปิดใจและสมัครใจ มีโรงเรียนทีส่ มัคร
เข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๒๑ แห่ง ดังนั้น เพื่อให้มีจำ�นวนโรงเรียนที่มูลนิธิสามารถพัฒนาได้อย่างทั่วถึง จึงคัดกรอง
โรงเรียนดังกล่าวให้เหลือเครือข่ายทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ โรงเรียน โดยกระบวนการคัดกรองมีดังนี้
๑. สังเกตผู้บริหารและครูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีดังกล่าว ว่ามีแรงบันดาลใจอะไร
ในการทำ�งาน มีการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ หรือในการบริหารจัดการอย่างไร หรือ
มีความตั้งใจในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาแค่ไหน
๒. เชิ ญ เข้ า ร่ ว มตลาดนั ด ความรู้ ร ะดั บ ประเทศที่ จั ด ขึ้ น โดยมู ล นิ ธิ แ ละผู้ ป ระสานงานภู มิ ภ าค
โดยผู้ประสานงานภูมิภาคจะเป็นผู้ติดตามและประเมินความก้าวหน้าจัดอันดับโรงเรียนต่างๆ และ
เชิญเข้าร่วมเวทีที่แบ่งระดับการเรียนรู้ร่วมกัน
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๓. วิธีการสนับสนุนโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิจะสามารถ
คัดกรองโรงเรียนให้ถอนตัวออกไปได้เองระดับหนึ่ง กล่าวคือ มูลนิธิ
แจ้งให้โรงเรียนทราบถึงกระบวนการสนับสนุนโรงเรียน ว่าเป็นการ
สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาตนเอง ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ
เพือ่ ทำ�กิจกรรม และกระบวนการทีม่ ลู นิธใิ ช้เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และเสริมศักยภาพโดยใช้เครื่องมือการทำ�งานต่างๆ ที่จำ�เป็น เพื่อให้
โรงเรี ย นนำ � สิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ ก ลั บ ไปพั ฒ นาการทำ � งาน และกลั บ มา
แลกเปลี่ยนกันในครั้งต่อๆ ไป ดังนั้นโรงเรียนที่ต้องการสนับสนุน
งบประมาณ หรือไม่สนใจกระบวนการพัฒนาในรูปแบบดังกล่าว
จะค่ อ ยๆ ถอนตั ว ออกไปเอง ในขณะที่ โรงเรี ย นที่ มี ค วามสนใจ
จะขอเข้าร่วม ซึ่งมูลนิธิไม่ปฏิเสธ
เพื่อให้สามารถทำ�งานรองรับโรงเรียนที่มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นได้
มู ล นิ ธิ จึ ง ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการทำ � งานโดยสนั บ สนุ น ให้
มหาวิทยาลัยในพื้นที่เข้ามาเป็นผู้ประสานงานโครงการในพื้นที่
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นหน่วยงานวิชาการ ประสานความร่วมมือเครือข่าย และ
เป็นพี่เลี้ยงเสริมศักยภาพโรงเรียนเครือข่าย ร่วมกับผู้บริหารและครู
แกนนำ�ของโรงเรียนทีพ่ ร้อมเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยหวังว่าในอนาคต
เมือ่ ปิดโครงการแล้วมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังกล่าว จะเป็นแกนนำ�เครือข่าย
ของโรงเรียนในพื้นที่ต่อไป และเป็นการสนับสนุนเป้าหมายโครงการ
ในการสนับสนุนให้โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาตนเป็นศูนย์การเรียนรู้
ให้ได้ ๘๔ แห่งทั่วประเทศเมื่อสิ้นปี ๒๕๕๔
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ปี ๒๕๕๔ ยกระดับการพัฒนาจากฐานทุนทางบุคลากรและความรู้ที่
เพิ่มขึ้น
การขับเคลือ่ นงานมาสูป่ ที  ๔ 
ี่ ทำ�ให้ผบู้ ริหารและครูทนี่ �ำ หลักปรัชญามาใช้พฒ
ั นาการทำ�งานของตน
จนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เกิดศรัทธาในหลักปรัชญา และเป็นแนวร่วมของมูลนิธิในการขับเคลื่อน
ขยายผลการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ พอเพียงสู่สถานศึก ษาอื่นๆ ในขณะเดียวกัน การจัดการความรู้
ทำ�ให้มูลนิธิและโรงเรียนมีชุดความรู้ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนขยายผลง่ายขึ้น คือ (๑) ความรู้ที่สามารถ
เป็นแบบอย่างในการนำ�หลักปรัชญาสูก่ ารปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารและครู (๒) ชุดความรูข้ องพีเ่ ลีย้ งในการทำ�งาน
กับโรงเรียน (๓) ปัญหาที่โรงเรียนส่วนใหญ่พบ พร้อมกับชุดความรู้ในการพัฒนา เช่น การขยายผล
สูท่ งั้ โรงเรียน จะมีผไู้ ม่ให้ความร่วมมือ แก้ปญ
ั หาด้วยการใช้กระบวนการทำ�วิสยั ทัศน์รว่ ม หรือทำ�ให้เห็นว่า
อยูใ่ นหลักสูตร ปัญหาทีค่ รูไม่สามารถจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างอุปนิสยั ฯลฯ การทีม่ บี คุ ลากรทีเ่ ชีย่ วชาญ
จากโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้และมีองค์ความรู้ ที่สำ�คัญ ทำ�ให้สามารถขับเคลื่อนงานได้ง่ายขึ้นแม้ว่าจะมี
จำ�นวนโรงเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้น
เน้นเสริมศักยภาพเรื่องการออกแบบและการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
อุปนิสัย “พอเพียง”

หัวใจในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา คือ การทำ�ให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ดังนั้น การเสริมศักยภาพโรงเรียน มูลนิธิจึงเน้นไปที่การพัฒนา
ศักยภาพครู โดยส่วนกลางจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นตัวอย่าง มูลนิธิจะนำ�ชุดความรู้ใน
การพัฒนาครู และเครื่องมือชุด ๗ คำ�ถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของ รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี ไปเติมเต็มในเวทีภูมิภาคอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้งกระตุ้นให้มหาวิทยาลัย
ชักชวนผูบ้ ริหารและครูทเี่ ป็นแบบปฏิบตั ทิ ดี่ ี เข้าร่วมไปเป็นวิทยากร หรือนิเทศติดตามโรงเรียน โดยกิจกรรม
ที่มูลนิธิจัดเพื่อเสริมศักยภาพให้กับครูในเรื่องนี้ ได้แก่
- การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีในเรื่องการออกแบบการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างอุปนิสยั “พอเพียง” ให้กบั ผูเ้ รียน เพือ่ ร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของครูทเี่ ป็น
แบบปฏิบัติที่ดีให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ด้วยการเชิญ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี มาช่วยวิเคราะห์จุดแข็งและ
จุดอ่อนทีค่ วรพัฒนาของครูแต่ละคนร่วมกับครูแกนนำ�อืน่ ๆ ทัง้ นี้ รศ.ดร.ทิศนา ได้ให้เครือ่ งมือชุด ๗ คำ�ถาม
พัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีช่ ว่ ยให้ครูตงั้ คำ�ถามเพือ่ ให้นกั เรียนนำ�หลัก
ปรัชญามาใช้ในการคิดและลงมือทำ�ในขัน้ ตอนต่างๆ ตัง้ แต่การตัดสินใจเลือก วางแผน ใช้ในการแก้ปญ
ั หา
ไปจนถึงสร้างการเรียนรูใ้ นการนำ�หลักปรัชญามาใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของหลักปรัชญา ครูทเี่ ข้าร่วม
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ประชุมในครั้งนี้ได้นำ�สิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนารูปแบบ
การเรี ย นการสอนของตน และได้ นำ � เครื่ อ งมื อ
ชุด ๗ คำ�ถามนี้ไปขยายผลทั้งในและนอกโรงเรียน
- สนับสนุนให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายใช้
กระบวนการเรียนรูจ้ ากการลงมือทำ� (Active Learning)
ควบคูไ่ ปกับครูใช้ค�ำ ถามพัฒนากระบวนการคิดตาม
หลักปรัชญา โดยมูลนิธิกำ�หนดให้ผู้ประสานงาน
เข้าไปจัดกระบวนการในเวทีภมู ภิ าคและลงพืน้ ทีไ่ ป
เป็นพี่เลี้ยงในโรงเรียน นอกจากนี้ มูลนิธิยังได้เชิญ
รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ�
หลักสูตรบูรณาการและการจัดการเรียนรูโ้ ดยการใช้
กระบวนการโครงงานมาเติมเต็มความรู้
- สนับสนุนให้ผบู้ ริหารและครูแกนนำ�ของ
โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย ไปเรี ย นรู้ ดู ง านที่ โรงเรี ย น
ลำ � ปลายมาศพั ฒ นา เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารและครู ไ ด้
เห็ น ตั ว อย่ า งของโรงเรี ย นที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีวิธีการนำ�
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในโรงเรียน
จนเกิ ด เป็ นชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ (Community of
Practice) ที่ครูในโรงเรียนได้เรียนรู้กระบวนการ
ออกแบบและจัดการเรียนรูท้ ม่ี นี กั เรียนเป็นศูนย์กลาง
สามารถสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองผ่านการลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยกระบวนการ PBL (Problem Based Learning)
โดยครูมบี ทบาทเป็นโคช และมีเทคนิคตัง้ คำ�ถาม
กระตุ้นคิด ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากความสำ�เร็จ
และความผิดพลาดของตน มีกระบวนการเตรียม
ความพร้อมนักเรียนก่อนเรียนด้วยกระบวนการ
จิตศึกษา และสร้างวินัยเชิงบวก พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ทำ�ให้ผู้บริหารและครูโรงเรียน
เครือข่ายได้ประกายความคิด และสามารถเลือก
นำ � เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ มาปรั บ ใช้ ต ามบริ บ ทและ
ความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน
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เปิดมุมมองผู้บริหารและครู

เพื่อที่จะได้เข้าใจความเชื่อมโยงของการนำ�เศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ได้ครอบคลุมมากขึ้น ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน
ระดับประเทศไปจนถึงระดับสากล ในมิตติ า่ งๆ ด้วยเครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย
โดยอาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ วิทยากรจากเครือข่ายการเรียนรู้และ
พัฒนาประชาสังคม (Civicnet) เช่น
- เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารและครู รู้ แ ละเข้ า ใจถึ ง ความเชื่ อ มโยงของ
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สังคมโลก ผ่านการเรียนรู้แบบ System
Thinking / Dynamic Complexity / Social Complexity / Emerging Trend
- เสริมเรื่องกระบวนการคิดอย่างนักออกแบบ (Design
Thinking) เครื่องมือเปิดมุมมองของครูในการสอนนักเรียนให้สามารถ
ระบุ ปั ญ หา แก้ ไขปั ญ หาด้ ว ยมุ ม มองใหม่ ด้ ว ยความคิ ด สร้ า งสรรค์
ให้ครูและนักเรียนของศูนย์การเรียนรูส้ ามารถสือ่ สารวิธคี ดิ วิธกี ารทำ�งาน
ของตนได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ
เชื่อมโยงเครือข่ายการทำ�งาน

สนับสนุนให้เจ้าของความรู้ คือ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ� 
มีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่
- เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ บ ริ ห ารและครู ที่ เ ป็ น แบบปฏิ บั ติ ที่ ดี ข อง
ศูนย์การเรียนรู้ ด้วยการสนับสนุนให้มาร่วมกับมูลนิธแิ ละมหาวิทยาลัย
ในพื้น ที่ ออกแบบกระบวนการพัฒ นา และเป็นพี่เลี้ย งโรงเรีย น
เครือข่าย ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ทำ�ให้ผู้บริหารและครูศูนย์การเรียนรู้
ที่เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทั้งในเชิงลึกและกว้างขึ้น ขณะเดียวกัน
ก็เกิดสัมพันธภาพที่ดีและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะเครือข่าย
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- เปิดพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ เชือ่ มโยงเครือข่ายการเรียนรู้
และชุมชนนักปฏิบัติของผู้บริหาร ครู และนักเรียน บนพื้นที่ Online
คู่ขนานไปกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละระดับ
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ข้อค้นพบและผลที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔- ๒๕๕๕

- ผู้บริหารและครูที่เข้าโครงการรุ่นแรก ได้พัฒนาตนเองนำ�หลักปรัชญามาใช้จนประสบผลสำ�เร็จ
สามารถทำ�ให้นกั เรียนปรับเปลีย่ นพฤติกรรม องค์ความรู้ และมีแบบอย่างทีน่ �ำ มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน
รุ่น ๒ ได้ง่ายขึ้น เช่น โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ได้พัฒนา SMART MODEL หรือกระบวนการคิดที่มีพื้นฐาน
มาจากหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ผู้บริหารและครูที่นำ�หลักปรัชญามาใช้จนประสบความสำ�เร็จเหล่านี้จะเกิด
การระเบิดจากภายใน และเป็นผู้ขยายผลการนำ�หลักปรัชญาไปใช้ให้กับผู้อื่น ทำ�ให้โครงการมีผู้ขยายผล
เพิ่มขึ้น โรงเรียนเด่นๆ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน และมีตัวอย่างของครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีอยู่หลากหลาย
(ดูรายละเอียดได้ในหนังสือ “พอเพียงกับการจัดการศึกษา”)
- โรงเรียนได้พฒ
ั นาเป็นศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ๒๗ แห่ง
- ครูส่วนใหญ่เข้าใจแล้วว่าการสอนนิยามไม่สามารถทำ�ให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ แต่
ต้องสอนให้นกั เรียนนำ�หลักปรัชญาสูก่ ารคิดและปฏิบตั ิ และเริม่ มีแนวทางในการทำ�งาน “รูจ้ ดุ เข้า” ในการ
จัดการเรียนรูบ้ รู ณาการตามหลักปรัชญา ด้วยการนำ� “ชุดคำ�ถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Active Learning ให้นกั เรียนเรียนรู้
จากการลงมือทำ� เพือ่ มีโอกาสนำ�หลักปรัชญามาใช้ระหว่างการทำ�กิจกรรม ครูจะเป็นผูส้ งั เกต คอยตัง้ โจทย์
สร้างเงื่อนไข หรือใช้คำ�ถามกระตุ้นให้นักเรียนได้นำ�หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และ
สุดท้ายจะใช้กระบวนการให้นักเรียนได้ย้อนคิดทบทวน (Reflection) กระบวนการทำ�งาน ว่าได้เรียนรู้อะไร
และทำ�งานสำ�เร็จหรือไม่ เกิดจากอะไร เพื่อสามารถเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจ ว่าได้ใช้หลักปรัชญาสร้าง
ความสำ�เร็จอย่างไร ทั้งนี้ ครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี ครูแกนนำ� และผู้บริหารของบางโรงเรียน มีบทบาทเป็น
พี่เลี้ยงคอยให้คำ�แนะนำ�ช่วยให้ครูทำ�งานได้
- อย่างไรก็ตาม มีครูจำ�นวนมากไม่สามารถนำ�  “ชุดคำ�ถาม” ดังกล่าวไปใช้ได้ เนื่องจาก
หยิบชุดคำ�ถามไปใช้โดดๆ โดยไม่ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึง่ แสดงว่าการนำ�ชุดเครือ่ งมือใดๆ
ไปให้ครูใช้ จำ�เป็นต้องทำ�ให้ครูเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน หรือไม่เช่นนั้น ควรมีผู้นิเทศติดตาม
การทำ�งาน เพราะหลายครั้งพบการลอกเลียนรูปแบบกิจกรรมโดยไม่เข้าใจถึงแก่นสาระของ
เรื่องนั้นๆ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการขับเคลื่อน เนื่องจากเห็นเป็นกระแสแต่ไม่เกิดผลสำ�เร็จจริง
- มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ม าเป็ น พี่ เ ลี้ ย งในโครงการส่ ว นใหญ่ มี ค วามเข้ า ใจในหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามนิยามตามทฤษฎี แม้วา่ บางท่านจะเคยสอน หรือเคยทำ�วิจยั เรือ่ งนีม้ าบ้างแล้วก็ตาม
ทำ�ให้มีมหาวิทยาลัยบางแห่งไม่สามารถทำ�งานได้บรรลุวัตถุประสงค์ และบางแห่งถอนตัวจากโครงการ
สำ � หรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ป ระสบผลสำ � เร็ จ ในการขั บ เคลื่ อ นงานเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
จะมีคุณสมบัติ ดังนี้
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- เปิดใจร่วมเรียนรู้ไปกับโรงเรียน ทำ�ตัวเป็นเพื่อน (ไม่ทำ�ตัวเป็นผู้รู้มากกว่าโรงเรียน เพราะ
ในความเป็นจริง โรงเรียนมีความรู้จากการปฏิบัติ จึงเข้าใจเรื่องนี้มากกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัย)
เป็นผู้ประสานงาน เป็นผู้สนับสนุนและอำ�นวยให้เกิดการเรียนรู้ เช่น สนับสนุนให้ผู้บริหารและครูที่มี
ศักยภาพร่วมกันออกแบบพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ เป็นต้น
- ลงพื้นที่ทำ�ความเข้าใจโรงเรียน ติดตามการทำ�งานของโรงเรียน ให้คำ�แนะนำ� และช่วยแก้ไข
ปัญหาของโรงเรียนอย่างสม่ำ�เสมอ หรือทำ�งานในลักษณะเครือข่าย

- นำ�หลักปรัชญามาใช้ในงานของตน และในชีวิตตน เพื่อเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน
- ใช้ความสามารถที่มี คือ ความรู้ด้านวิชาการ หรือความรู้วิจัย มาเป็นเครื่องมือเติมเต็มให้
กับโรงเรียนตามความต้องการเพือ่ โรงเรียนสามารถสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง (มหาวิทยาลัยต้องไม่ท�ำ
วิจัยเพื่อวิจัย แต่สอนให้ครูคุ้นชินและทำ�งานวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง หรือใช้กระบวนการวิจัยมาเป็นเครื่อง
มือต่อยอดการทำ�งาน)
- มีความสามารถในการออกแบบกระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียน โดยใช้เครือ่ งมือจัดการ
ความรู้ และเครื่องมืออื่นๆ ดังกล่าวมาแล้วอย่างเหมาะสม
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ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ พัฒนาโรงเรียนในเชิงลึก ในลักษณะของการต่อยอด
และเรียนรูร้ ว
่ มกันผ่านกระบวนการประเมินเตรียมความพร้อมโรงเรียน
เครือข่ายเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้
การทำ�งานขับเคลื่อนโครงการของมูลนิธิผ่านมาหลายปีจนมีความสำ�เร็จที่ชัดเจนขึ้น มีผู้บริหาร
และครูที่มี “ใจ” และเป็นแบบปฏิบัติที่ดี พร้อมที่จะเป็นผู้ขยายผลจำ�นวนมากขึ้น การดำ�เนินโครงการ
ในช่วงนี้จึงเป็นการต่อยอดการทำ�งาน ดังนี้
๑. สนั บ สนุ น ให้ ผู้ บ ริ ห ารและครู ข องศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ มี บ ทบาทมากขึ้ น ในการทำ � งานร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดกระบวนการขยายผลหลักปรัชญา และเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย
เพราะมูลนิธิเชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเป็นครูขยายผลความรู้ของเราให้กับผู้อื่น เพราะผู้สอน
ได้ใคร่ครวญและลำ�ดับความรู้จากการปฏิบัติของตนเองให้ชัดเจนก่อนจึงจะไปสอนผู้อื่นได้ ขณะเดียวกัน
ก็เป็นโอกาสได้เรียนรู้จากคำ�ถาม และสิ่งดีๆ ของโรงเรียนที่มาเรียนรู้ด้วย และในเชิงของการขับเคลื่อน
การที่ครูหรือวิทยากรนำ�ความรู้จากการปฏิบัติของตนเองมาถ่ายทอดจะเป็นความรู้ที่มีพลัง และเพื่อนครู
สามารถเข้าใจได้ง่าย
๒. การเสริมศักยภาพโรงเรียนในช่วงนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโรงเรียนที่ขอให้
โครงการเข้ามาช่วยให้ความเห็น หรือโรงเรียนทีม่ คี วามพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยมูลนิธิ
จะเชิญผู้บริหารและครูแกนนำ�ของศูนย์การเรียนรู้ ทั้งในพื้นที่และข้ามภูมิภาค มหาวิทยาลัยที่เป็นพี่เลี้ยง
และโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ท่สี นใจมาเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการประเมินภายในเพื่อพัฒนาและ
เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้มูลนิธิจะถือเป็น
โอกาสในการเสริมศักยภาพและติดตามความ
สำ�เร็จของโรงเรียนเครือข่ายในพืน้ ทีไ่ ปพร้อมๆ
กันในหลากหลายรูปแบบ อาทิ ใช้กระบวนการ
ถอดบทเรียนการใช้หลักปรัชญาของผู้บริหาร
ครู และนักเรียนของแต่ละโรงเรียน ชวนคิด
วิเคราะห์ถงึ จุดเด่น จุดทีค่ วรพัฒนาของโรงเรียน
เป้าหมาย เพือ่ ได้เรียนรูร้ ว่ มกันไปบนความเป็นจริง
และนำ � มาเป็ น กรณี ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
เติมเต็มซึ่งกันและกัน เป็นต้น
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๓. เพื่อให้ได้เห็นความก้าวหน้าจากผลผลิตของโรงเรียนต่างๆ ไปพร้อมๆ กับการสร้างเครือข่าย
เยาวชนพอเพียง มูลนิธิจึงได้จัดทำ�  “ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาชัดเจนขึ้นและได้ฝึกการนำ�หลักปรัชญามาใช้สร้างความสำ�เร็จในการทำ�งาน
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผ่านการการทำ�โครงการจิตอาสาในชุมชน โดยนักเรียนจะเป็นผู้คิดโครงการจาก
ความสามารถ และจากข้อมูลปัญหาที่แท้จริงของชุมชนหรือโจทย์พื้นที่ของตนเอง ขณะเดียวกัน
โครงการมีกระบวนการเสริมศักยภาพครูทเ่ี ข้าร่วม ให้ได้สงั เกตพฤติกรรมนักเรียน แลกเปลีย่ นเรียนรู้
วิธีการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทีค่ รูมบี ทบาทเป็นผูต้ ง้ั คำ�ถามกระตุน้ ชวนคิด ให้นกั เรียน
ได้ฝกึ กระบวนการคิดและทำ�โครงการภายใต้หลักปรัชญา (ดูรายละเอียดใน https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๕๗๓&content_id=๕๔๙๘)
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ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ถอดบทเรียนประสบการณ์การทำ�งานและขยายผล
การใช้หลักปรัชญาแก่ผู้สนใจ
มูลนิธสิ ยามกัมมาจลได้ด�ำ เนินการถอดบทเรียนผูป้ ระสานงานโครงการ ศูนย์การเรียนรูท้ งั้  ๔๓ แห่ง
ภายใต้เครือข่ายของมูลนิธิ ตลอดจนกระบวนการขับเคลื่อนงานของผู้ดำ�เนินโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผสู้ นใจได้ศกึ ษาค้นคว้าความสำ�เร็จในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการศึกษา เผยแพร่ในเว็บไซต์ของมูลนิธิสยามกัมมาจล ขณะเดียวกัน ก็ได้เผยแพร่ความรู้ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ที่สนใจ
ระดับความสำ�เร็จในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันไป
ขึ้นกับระดับความเข้าใจ การเปิดใจที่จะนำ�เครื่องมือต่างๆ และนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�งานของ
ผู้บริหารและครูแกนนำ�ขับเคลื่อน รวมถึงระยะเวลาและประสบการณ์ขับเคลื่อนของบุคลากรในโรงเรียน
ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนมีความเข้าใจแล้วว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักคิดและหลักปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม แต่ละโรงเรียนมีต้นทุน บริบท และระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน การเสริมศักยภาพ
จึงต้องมีความแตกต่างกันตามความต้องการที่แท้จริง
๑. โรงเรี ย นที่ มี ผู้ บ ริ ห าร และครู เข้ า ใจหลั ก ปรั ช ญาในระดั บ นิ ย าม และเข้ า ใจว่ า การนำ �
หลักปรัชญามาใช้ในการจัดการฐานการเรียนรูต้ า่ งๆ เช่น ฐานการเกษตร ฐานการงานอาชีพ ฐานโครงการ
คัดแยกขยะ หรือใช้ในขัน้ การเตรียมการสอนของครู เป็นการบูรณาการหลักปรัชญาสูก่ ารเรียนการสอนแล้ว
และหลายโรงเรียนได้ให้นกั เรียนถอดบทเรียนจากการทำ�งานในฐานกิจกรรมดังกล่าว เพือ่ สร้างความเข้าใจ
หรือเชื่อมโยงว่ามีหลักปรัชญาอยู่ในกิจกรรมต่างๆ แล้ว แต่โรงเรียนยังไม่สามารถพัฒนาอุปนิสัย
“พอเพียง” ให้กับนักเรียนได้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
- ครู ยั ง ไม่ เข้ า ใจหลั ก ปรั ช ญาได้ อ ย่ า งชั ด เจน หรื อ ไม่ เข้ า ใจวิ ธี ก ารออกแบบการเรี ย นรู้
เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย การจัดการเรียนรู้จึงอยู่ที่การลอกเลียนรูปแบบกิจกรรม จึงต้องเริ่มตั้งแต่ให้ครู
เข้าใจแก่นสาระของหลักปรัชญาให้ชัด เข้าใจว่าจะนำ�มาใช้ได้อย่างไร
- ครูยังติดวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบอกสอน
หรื อ ครู ใจร้ อ น ไม่ ไ ด้ สั ง เกตในรายละเอี ย ดของนั ก เรี ย น
แต่ละคน และให้ความสำ�คัญกับเนื้อหาความรู้มากกว่า
กระบวนการ หรือยังมีปญ
ั หาในเรือ่ งการตัง้ คำ�ถามกระตุน้ คิด
จึงควรได้รับการเสริมศักยภาพเรื่องการเป็นโคช และ
การใช้กระบวนการจัดการความรูจ้ ะช่วยให้ครูได้เครือ่ งมือ
และมีความมั่นใจในการทำ�งานมากขึ้น
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๒. โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยมีกระบวนการที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาอยู่แล้วโดยเฉพาะใน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนที่ทำ�โครงการต่างๆ ประสบความสำ�เร็จ เช่น โครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสีเขียว เป็นต้น แต่ครูยังไม่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำ�งานได้
ว่ามีหลักปรัชญาอยูต่ รงไหนเนือ่ งจากยังไม่เข้าใจชัดเจน จึงต้องชวนครูถอดบทเรียนเพือ่ ความเข้าใจ
ที่ชัดเจนก็จะพัฒนาได้เร็วเพราะมีพื้นฐานอยู่ในกระบวนการทำ�งานอยู่แล้ว
๓. โรงเรียนที่เข้าใจแล้ว มีความก้าวหน้า ครูออกแบบและจัดการเรียนให้นักเรียนลงมือ
ทำ�งาน มีการถอดบทเรียนการทำ�งาน จนกระทั่งนักเรียนเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว และ
ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้ว หลายศูนย์การเรียนรู้มีพัฒนาการก้าวหน้าไปเรื่อยๆ การเสริม
ศักยภาพด้วยการสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงออกแบบกระบวนการพัฒนาโรงเรียนอื่นจะทำ�ให้มี
ความก้าวหน้าและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงต้องกระตุ้นให้แกนนำ�ดังกล่าวหันกลับมามอง
ภาพรวมและขับเคลื่อนขยายผลในโรงเรียนด้วย เพราะในโรงเรียนเองก็มีการโยกย้ายของครู และ
มีความรู้ใหม่ๆ ที่ครูในโรงเรียนต้องเรียนรู้และพัฒนาตนให้ทันกับพลวัตรใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเช่นกัน
การขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให้ ไ ด้ ผ ลต้ อ งเกิ ด จากการได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ
ผู้บริหารนำ�หลักปรัชญามาใช้เป็นในการบริหารจัดการเพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างเงื่อนไขให้ครูน�ำ มาใช้
ในการจัดทำ�โครงการต่างๆ ครูน�ำ มาใช้ในขัน้ เตรียมการเรียนการสอน และออกแบบการเรียนรูส้ ร้างเงือ่ นไข
ให้นักเรียนได้นำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ต้องลงมือทำ�งานในลักษณะ
Active Learning และนำ�คำ�ถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับนักเรียน
ในทุกขัน้ ตอนของการทำ�งาน และเชือ่ มให้นกั เรียนเห็นว่าในความสำ�เร็จมีหลักปรัชญาอยูต่ รงไหนจะทำ�ให้
นั ก เรี ย นเห็ น คุ ณ ค่ า ของหลั ก ปรั ช ญา ซึ่ ง ครู ค วรกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นนำ � มาใช้ และชวนถอดบทเรี ย น
อย่างต่อเนื่อง จนเป็นวิถีชีวิต จึงจะถือได้ว่าเป็นความสำ�เร็จที่ยั่งยืนในตัวนักเรียน ซึ่งหมายความว่า
ต้องทำ�ในทุกวิชา อย่างต่อเนื่อง และใช้เวลา
- ผูบ้ ริหาร ครูแกนนำ� และนักเรียนแกนนำ�ของศูนย์การเรียนรู้ ส่วนใหญ่จะมีความภาคภูมใิ จ
มีศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น เป็นวิทยากรขับเคลื่อน
ขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- ความเสี่ยงที่ทำ�ให้ศูนย์การเรียนรู้ไม่ยั่งยืน คือ การโยกย้ายของผู้บริหารและครูแกนนำ� 
โดยเฉพาะเมื่อโรงเรียนยังอยู่ในช่วงพัฒนาและยังไม่เข้มแข็ง วิธีที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนมีความต่อเนื่อง
และยั่งยืน คือ การวางโครงสร้าง และกลไกในการขับเคลื่อนในโรงเรียนโดยให้บุคลากรทุกระดับ
โดยเฉพาะครูในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ มีการตั้งแกนนำ�ขับเคลื่อนมีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้
นิเทศติดตาม ช่วยเหลือสร้างความเข้าใจให้ครู กระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำ�งานของครูอื่นๆ
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การจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนำ�หลักปรัชญาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้สม่ำ�เสมอ ที่น่าสังเกต
คื อ ครู แ กนนำ � เหล่ า นี้ จ ะมี ศ รั ท ธาในหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง นำ � มาใช้ ใ นการทำ � งานให้
ประสบความสำ�เร็จ เป็นที่ยอมรับจากภายนอกหรือหน่วยงานต้นสังกัด เมื่อมีผู้บริหารใหม่มา แม้ช่วงแรก
ยังไม่เข้าใจ หากเห็นความสำ�เร็จ และการยอมรับจากโรงเรียนอื่นๆ และจากหน่วยงานต้นสังกัดจะทำ�ให้
ผู้บริหารเริ่มหันมาสนับสนุน หรืออย่างน้อยไม่ขัด
- การดึงกรรมการสถานศึกษามาร่วมรับรู้ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยสร้าง
ความยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในโรงเรียนที่กรรมการ
สถานศึกษามีบทบาทในเชิงกำ�หนดนโยบาย
- ปัจจุบันบุคลากรจากศูนย์การเรียนรู้และโรงเรียนเครือข่าย ที่มีความรู้ความเข้าใจ และ
มีความสามารถในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอยู่เป็นจำ�นวนมาก
มีศรัทธา และมีความพร้อมที่จะช่วยกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนหลักปรัชญาสู่โรงเรียนอื่นๆ ได้เป็น
อย่ า งดี อย่ า งไรก็ ต าม ในการใช้ ป ระโยชน์ ข องบุ ค ลากรดั ง กล่ า ว ควรต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง บทบาทหน้ า ที่
ความรับผิดชอบหลักของผูบ้ ริหารและครูดงั กล่าว เนือ่ งจากครูหลายท่านถูกดึงออกจากห้องเรียนทำ�ให้
ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนปกติ รวมทัง้ พัฒนากระบวนการคิดและการนำ�หลักปรัชญามาใช้
ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ต้องได้รับการฝึกฝนซ้ำ�ๆ ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้บริหารและครูดังกล่าวได้มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
- ขอครูท่านอื่น หรือครูผู้ช่วยมาช่วยจัดการชั้นเรียน
- ตกลงกับผู้บริหารแลกคาบสอน หรือจัดกิจกรรมในวันหยุด
- ขอตัวผู้บริหารและครูมาช่วยงานเต็มเวลาและจัดอัตราทดแทน
- เชิญผู้บริหารและครูแกนนำ�ที่เกษียณแล้วมาอยู่ในทีมงานขับเคลื่อน
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ผลจากการดำ�เนินโครงการ
เชิงปริมาณ

๑. มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า ๖๐๐ แห่งจากทัว่ ประเทศ ในจำ�นวนนีม้ โี รงเรียนทีผ่ า่ น
การคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิจำ�นวน ๑๖๐ แห่ง จากทั่วประเทศ (เกณฑ์ในการคัดเลือก
คือ ต้องเป็นสถานศึกษาพอเพียง หรือโรงเรียนเครือข่ายเดิมทีน่ �ำ หลักปรัชญามาใช้อยูบ่ า้ งแล้ว และสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ พร้อมทีจ่ ะเป็นผูเ้ รียนรูแ้ ละขับเคลือ่ นหลักปรัชญาสูโ่ รงเรียนอืน่ ๆ) หลากหลายบริบท ตัง้ แต่
ขนาดเล็กในชนบทมีนกั เรียนไม่ถงึ  ๑๐๐ คน โรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองนักเรียนกว่า ๖,๐๐๐ คน โรงเรียน
ในสังกัดรัฐบาล สังกัดเอกชน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ
๒. โรงเรียนพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”
ทั่วประเทศจำ�นวน ๔๓ แห่ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (รายชื่อและรายละเอียดในภาคผนวก ๖
หน้า ๑๓๐)
- ผู้อำ�นวยการศูนย์การเรียนรู้ มีจำ�นวนรวม ๗๖ คน (รายชื่อและรายละเอียดในภาคผนวก ๘
หน้า ๑๘๒) มีผู้อำ�นวยการที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี ๒๘ คน รองและผู้ช่วยที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี
๔ คน
- ครูในศูนย์การเรียนรู้จำ�นวนรวมประมาณ ๓,๕๐๐ คน เป็นครูแกนนำ�ประมาณ ๓๙๐ คน
- นักเรียนในศูนย์การเรียนรูจ้ �ำ นวนรวมกว่า ๕๐,๐๐๐ คน เป็นนักเรียนแกนนำ�ประมาณ ๔,๐๐๐ คน
ศูนย์การเรียนรูด้ งั กล่าวมีบริบททีแ่ ตกต่างกันทำ�ให้มแี บบอย่างของโรงเรียนทีห่ ลากหลาย เช่น
๒.๑ โรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ในบริบทที่แตกต่างกัน
๒.๒ โรงเรียนทีส่ ามารถสร้างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ชุมชน และดึงให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
๒.๓ โรงเรียนที่มีโครงสร้างและกลไกในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา ทำ�ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการขยายผลสู่เพื่อนครู หรือเกิดความต่อเนื่องในการทำ�งาน
๒.๔ โมเดลที่ศูนย์การเรียนรู้ใช้ในการขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย
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๒.๑ แบบอย่างของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้ในบริบทที่แตกต่างกัน
โรงเรียนในเมืองใหญ่ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ นักเรียน
ส่วนใหญ่มีฐานะดี มีศักยภาพสูง โรงเรียนจึงเน้นการปลูกฝังภาวะผู้นำ�  โดยเน้นเสริมสร้างอุปนิสัย
(Character Building) ให้นักเรียนรู้เท่าทันอารมณ์ รู้เท่าทันสถานการณ์ มีวินัย และเห็นคุณค่าของ
สิ่งของ เห็นคุณค่าของผู้อ่ืน ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคำ�ตอบ โรงเรียนจึงนำ�
หลักปรัชญามาใช้พัฒนากระบวนการคิด การทำ�งานของนักเรียน ผ่านการเรียนรู้แบบ Active
Learning เช่น ใช้กระบวนการทำ�โครงงาน และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย แบบอย่างของโรงเรียนที่ใช้หลักปรัชญาเป็นเครื่องมือ
พัฒนากระบวนการคิดและคุณลักษณะนิสยั ให้นกั เรียน โดยโรงเรียนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักปรัชญาเพือ่ ให้นกั เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดขัน้ สูงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาอย่างต่อเนื่อง เช่น SMART Model ต่อมา พัฒนาเป็นการนำ�เสนองานตามหลักปรัชญา (SE Model)
จากกระบวนการต่างๆ ของโรงเรียนส่งผลให้นกั เรียนมีการตัดสินใจดีขนึ้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ดีขึ้น และสามารถทำ�งานได้ประสบความสำ�เร็จมากขึ้น
โรงเรียนดาราวิทยาลัย ขับเคลือ่ นหลักปรัชญาต่อยอดจากเครือ่ งมือ Dara TBM (การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักการทำ�งานตามธรรมชาติของสมอง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้
และเป็ น แบบอย่ า งของโรงเรี ย นที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นฝึ ก นำ � กระบวนการจั ด การความรู้ ม าใช้ ค วบคู่ กั บ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่นักเรียนแกนนำ�เป็นผู้ออกแบบ
กระบวนการจัดค่ายเศรษฐกิจพอเพียงให้กับรุ่นน้อง หรือขยายผลสู่โรงเรียนอื่น นักเรียนสะท้อนว่าทำ�ให้
สามารถคิดเป็นระบบ ทำ�งานผิดพลาดน้อยลง ประสบผลสำ�เร็จมากขึ้น และสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนโยธินบูรณะ ครูปริศนา ตันติเจริญ ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ กระตุน้ ให้นกั เรียนได้น�ำ หลักปรัชญามาใช้ในกิจกรรมการเรียนรูต้ า่ งๆ ผ่านกระบวนการทำ�งาน ๔ ขัน้ ตอน
คือ “รู้” “คิด” (ตัดสินใจ) เลือก” และ “(ลงมือ) ทำ�” โดยในแต่ละขั้นตอนจะสอดแทรกหลักปรัชญา
ในปั จ จุ บั น ครู ข องโรงเรี ย นได้ นำ � กระบวนการนี้ ม าใช้ ใ นกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ อย่ า งเหมาะสม
ทั้งในการเรียนการสอนปกติ การทำ�โครงงาน และในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ
ครูจะมีโจทย์ให้นักเรียนคิด ทั้งก่อนการทำ�งาน ระหว่างทำ�และหลังการทำ�งาน เพื่อให้นักเรียน
ได้สังเกต ได้ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการทำ�งานของตน โดยเฉพาะช่วงหลังกิจกรรมจะต้อง
มีการถอดบทเรียนเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ แล้วสื่อสารในรูปแบบของชิ้นงานต่างๆ เช่น สมุดบันทึก
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การทำ�งานกลุม่ เขียนเรือ่ งเล่า หรือแผนผังความคิดเพือ่ ให้นกั เรียนเข้าใจกระบวนการคิด การตัดสินใจ
ได้ชดั เจนขึน้ และได้ฝกึ การสือ่ สารตามหลักสูตรมาตรฐานสากลควบคูไ่ ปด้วย ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ นักเรียน
สะท้อนว่ารูจ้ กั ตัวเองมากขึน้ มีหลักในการนำ�มาคิดพิจารณาก่อนตัดสินใจกระทำ�เรือ่ งต่างๆ เช่น การคบเพือ่ น
การเลือกคณะเรียนต่อ การใช้จ่ายเงิน เป็นต้น
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี แบบอย่างของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
ทีข่ บั เคลือ่ นหลักปรัชญา โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้นกั เรียนคิดได้ คิดดี คิดเป็น และคิดแบบจิตวิทยาศาสตร์
ซึ่ง ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต เป็นผู้นำ�สำ�คัญในการวางเงื่อนไขให้ครูและนักเรียนนำ�หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
มาใช้วิเคราะห์การทำ�งานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การทำ�งานและการแก้ปัญหา ผลที่เกิดขึ้น
คือ นักเรียนได้นำ�หลักคิดดังกล่าวมาใช้ในทุกๆ เรื่อง เช่น ใช้วางแผนและทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์
ที่นำ�ไปสู่การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ใช้ในการแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
นักเรียนที่จบไปแล้วยังมีหลักคิดติดตัว นำ�ไปใช้ในชีวิตและงาน เช่น การเรียนในมหาวิทยาลัย การบริหาร
บุคลากรของธุรกิจส่วนตัวที่รับช่วงต่อจากครอบครัว
โรงเรียนในชุมชนเมือง ส่วนใหญ่มีเป้าหมายจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัย และ
แก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่แตกแยก ครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนำ�หลักปรัชญามาใช้ในกระบวนการ
โครงงานท้องถิ่น ในขณะที่โรงเรียนประถมส่วนใหญ่มักปลูกฝังอุปนิสัย “พอเพียง” ผ่านการทำ�งาน
ในฐานการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นทั้งการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และ/หรือในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ตัวอย่างเช่น
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โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย โรงเรียนในเมือง ตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานที่สำ�คัญของจังหวัดสุรินทร์
ผู้บริหารจึงเน้นการปลูกฝังจิตสำ�นึกของการอนุรักษ์ ได้จัดให้มโี ครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ที่จัดขึ้น
ปีละครัง้ โดยครูรว่ มกันจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ รู ณาการ ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ในหัวข้อเกีย่ วกับประเพณี
วัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนทั้งโรงเรียนสลับกันมาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีกติกาว่าครูต้อง
ทำ�ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งเนื้อหาวิชาการ ได้คิด ได้ลงมือทำ�  โดยเน้นการทำ�งานให้สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาทัง้ วิธคี ดิ วิธจี ดั การ และอีกเรือ่ งเด่นของโรงเรียนคือ โครงงานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ กับการดำ�เนิน
ชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง ทีม่ กี ระบวนการจัดการเรียนรู้ ๖ ขัน้ ตอน เริม่ คิดสะกิดด้วยคำ�ถาม ขัน้ เรียนรู้
ดู-ทำ� นำ�คิด พิชิต ปัญหา ปัญญาเกิด โดยในแต่ละขั้นตอนครูจะมีใบงานหรือตั้งคำ�ถามให้นักเรียนนำ�หลัก
ปรัชญามาใช้ ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ นักเรียนเกิดความภูมใิ จในศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ นักเรียนได้น�ำ กระบวนการ
ที่เรียนรู้จากโรงเรียนไปใช้ต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือในชีวิตประจำ�วัน
โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นโรงเรียนแรกๆ ทีข่ บั เคลือ่ นหลักปรัชญาลงสูน่ กั เรียน ผ่านกระบวนการ
ทำ�โครงงานบูรณาการสหวิทยาการ จึงเป็นผูท้ จ่ี ดุ ประกายให้ครูในโรงเรียนเครือข่ายหลายโรงเรียนนำ�กลับไป
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการหลักปรัชญาด้วยการทำ�โครงงาน ทัง้ นี้ ครูทป่ี รึกษาโครงงานจะเป็น
ผู้ให้โจทย์ หรือสถานการณ์ปัญหากว้างๆ กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนช่วยกันคิดและพัฒนาโครงงานขึ้น
โดยใช้หลักปรัชญาเป็นฐานในการคิด ระหว่างทำ�โครงงาน ครูจะสร้างเงือ่ นไขและตัง้ คำ�ถาม เพือ่ ให้นกั เรียน
นำ�หลักปรัชญามาใช้ และโรงเรียนจะจัดนิทรรศการประจำ�ปี เป็นเวทีให้นกั เรียนนำ�เสนอโครงงานเพือ่ เรียนรู้
ร่วมกัน และครูประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิชาการและการใช้หลักปรัชญาของนักเรียน ผลที่เกิดขึ้น คือ
นักเรียนทำ�งานเป็นระบบมากขึน้ สามารถทำ�งานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ดขี น้ึ ยอมรับและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
มากขึ้น เช่น ในการแบ่งกลุ่มการทำ�งาน นักเรียนที่เคยจับกลุ่มเฉพาะคนที่เก่งด้วยกัน เริ่มให้การยอมรับ
และช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนในกลุ่ม
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำ�หลักปรัชญา
มาต่อยอดและพัฒนาควบคู่ไปกับโครงการวิถีพุทธ ที่มีเป้าหมายให้นักเรียน “กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น” ผ่าน
กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น ที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย นรู้ จ ากการฝึ ก ปฏิ บั ติ รู้ จั ก บริ ห ารจั ด การตั ว เอง ในฐาน
การเรียนรูต้ า่ งๆ ทีค่ รูสอดแทรกหลักปรัชญา ด้วยการใช้ค�ำ ถามกระตุน้ คิด สร้างสถานการณ์ให้นกั เรียนได้คดิ
ได้ แ ก้ ปั ญ หา เช่ น การทำ � งานในร้ า นค้ า สวั ส ดิ ก ารพอเพี ย ง หรื อ กิ จ กรรม “ผู้ เรี ย นดี วิ ถี พ อเพี ย ง”
ทีค่ รูผลัดกันจัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมและหลักปรัชญา ให้นกั เรียนได้เข้าใจ หรือได้ซมึ ซับหลักปรัชญา
ผ่านการเล่นเกม ฟังนิทาน ร้องเพลงเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ นักเรียนสามารถ
จัดการกับความอยากของตน ความก้าวร้าวลดลง มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีความเป็นผู้นำ�
มากขึ้น
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โรงเรียนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ได้แก่ โรงเรียนโพนทองวิทยายน โรงเรียนสำ�โรงทาบวิทยาคม
โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ ๒๐๖ นักเรียนมีฐานปานกลางถึงยากจน
นักเรียนมีปญ
ั หาด้านพฤติกรรม โรงเรียนจึงใช้หลักปรัชญามาแก้ไขปัญหาพฤติกรรม โรงเรียนห้วยยอด
และโรงเรียนรัษฎาใช้หลักปรัชญาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การจัดกิจกรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษาส่วนใหญ่ให้นกั เรียนทำ�โครงงาน ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาเรียนรูก้ บั ชุมชน ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับวิถชี วี ติ
วัฒนธรรมและอาชีพในชุมชน และเรียนรูจ้ ากฐานการเรียนรูใ้ นโรงเรียน ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นฐานการเรียนรู้
ด้านการเกษตร ด้านฝึกอาชีพ และธนาคารโรงเรียน ตัวอย่างเช่น
โรงเรียนห้วยยอดและโรงเรียนรัษฎา เป็นแบบอย่างของโรงเรียนมัธยมทีใ่ ช้โครงงานจิตอาสา
บนพื้นฐานของหลักปรัชญา ให้นักเรียนฝึกนำ�หลักคิดพอเพียงไปใช้สร้างความสำ�เร็จในการทำ�งาน
โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนคิดเป็น ทำ�เป็น แก้ปัญหาเป็น ทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อให้นักเรียนเกิดสำ�นึกรักท้องถิ่น โดยครูนำ�กระบวนการทำ�
โครงงาน ๕ ขั้นตอนตามหลักสูตรมาตรฐานสากลมาปรับเป็นการให้โจทย์ที่ง่ายขึ้น และมีหลักปรัชญา
สอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกโจทย์โครงงาน การไปเรียนรู้กับชุมชน และสรุปองค์ความรู้
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ด้วยตัวเอง และการสือ่ สารถ่ายทอดความรูส้ เู่ พือ่ น สูร่ นุ่ พี่ รุน่ น้อง และสูช่ มุ ชน ผลทีเ่ กิดขึน้ คือ นักเรียนคิด
อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมถึงการเรียน ทำ�ให้มผี ลการเรียนดีขน้ึ ใจเย็นลง
มีความรอบคอบ มีความมัน่ ใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก รับฟังผูอ้ นื่ เข้าใจผูอ้ นื่ สามารถปรับตัวเข้ากับเพือ่ น
และกับคนรอบข้างได้ดขี นึ้ นักเรียนมีความภาคภูมใิ จในชุมชนของตน มีจติ อาสา เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
อย่างสม่ำ�เสมอ
โรงเรียนรัษฎา ได้พัฒนาหลักสูตร “รัษฎาศึกษา” ขึ้น เพื่อปลูกฝังความเป็นนักเรียนรัษฎา
ตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนชั้น ม. ๑  เพื่อให้นักเรียน (๑) รู้จักตัวเอง (๒) รู้จักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ ได้เข้าใจ ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการนำ�หลักปรัชญามาใช้ และการไม่ได้นำ�
หลักปรัชญามาใช้ในกระบวนการทำ�งาน เริ่มด้วยการเรียนรู้จากกิจกรรม Play & Learn เมื่อเข้าใจแล้ว
สร้างเงือ่ นไขให้นกั เรียนต้องนำ�มาใช้ในทุกขัน้ ตอนของการเรียนรู้ และครูจะถอดบทเรียนหลังการทำ�กิจกรรม
ทุกครั้ง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจชัดขึ้น เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของหลักปรัชญาและสามารถนำ�ไปใช้
ในการสร้างความสำ�เร็จอื่นๆ ได้ (๓) รู้จักโรงเรียนและทำ�ประโยชน์ให้โรงเรียนและสังคม
นอกจากนี้ เมื่ อ นั ก เรี ย นมี ปั ญ หาเชิ ง พฤติ ก รรม ผอ.สาคร ยั ง ใช้ วิ ธี ตั้ ง คำ � ถามให้ นั ก เรี ย น
สะท้อนคิดว่า นักเรียนคิดอย่างไรถึงทำ�เรื่องนี้ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเป็นอย่างไร ผลกระทบกับ
ผู้อื่นเป็นอย่างไร เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงผลเสียจากการกระทำ�ของตัวเอง และใช้โครงงานจิตอาสา
ในการพั ฒ นาครู แ ละนั ก เรี ย นเช่ น เดี ย วกั บ โรงเรี ย นห้ ว ยยอด ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ ปั ญ หาพฤติ ก รรม
ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนลดลง นักเรียนโดยรวมมีผลการเรียนดีขึ้น มีโอกาสผ่านการคัดเลือก
เข้าแข่งขันงานวิชาการระดับประเทศมากขึ้น
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ ๒๐๖ โรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางที่จดั การเรียนรู้
เพื่อตอบโจทย์ของชุมชน คือ ให้โรงเรียนและชุมชนได้พัฒนาไปพร้อมๆ กัน อาทิ การจัดทำ�หลักสูตร
บูรณาการสหวิทยาการ “ข้าวเพือ่ ชีวติ ” ทีใ่ ห้นกั เรียนได้ท�ำ กิจกรรมการปลูกข้าวซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจสำ�คัญ
ของท้องถิน่ และเป็นอาชีพหลักของชุมชน ให้นกั เรียนได้เรียนรูร้ ะบบนิเวศ เรียนรูว้ ธิ กี ารทำ�นาเกษตรอินทรีย์
ให้เกิดผลผลิตที่ดี เพื่อนำ�ไปพัฒนาวิธีการทำ�นาของชุมชน และให้นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อที่จะได้เข้าใจใน
วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนเกี่ยวกับเรื่องข้าว โดยชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน
มาทำ�กิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนได้มี
โอกาสออกแบบกิจกรรมร่วมกัน คือ ค่ายลูกเสือพอเพียงร้อยเรียงสู่อาเซียน ที่ออกแบบให้นักเรียน
รู้จักการวางแผนเตรียมการปลูกผักไว้ใช้ทำ�อาหารรับประทานร่วมกันในกิจกรรมค่าย และเชิญผู้ปกครอง
มาร่วมกิจกรรมในวันปิดค่าย เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ร่วมกัน
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โรงเรียนในชนบท ได้แก่ โรงเรียนแม่พริกวิทยา โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร โรงเรียน
บ้านหนองไผ่ เป็นชุมชนสังคมเกษตรกรรม นักเรียนมีฐานะค่อนข้างยากจน มีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
เนื่องจากครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองไปหางานทำ�ต่างถิ่น วิธีการปลูกฝังนักเรียนจะคล้ายคลึงกัน
คือ ปลูกฝังให้นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ได้เรียนรู้ผ่านการทำ�กิจกรรมที่เป็นอาชีพในท้องถิ่น
ตัวอย่างเช่น
โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร โรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กในชนบท ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยากจน ต้องออกไปรับจ้างทำ�งานต่างถิ่น นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาภาคบังคับ
แล้วไม่ได้เรียนต่อ จึงเน้นจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ให้นักเรียนซึมซับและ
เรียนรู้จากการทำ�งานในฐานการเรียนรู้ด้านเกษตร ที่โรงเรียนออกแบบให้มีความเชื่อมโยงกัน และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ขณะเดียวกันได้ดึงหน่วยงานจากภายนอกและภูมิปัญญามาช่วยให้
ความรู้ ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าท้องถิ่น เช่น การขายพันธุ์มะนาวแทนขายผลมะนาว การแปรรูป รวม
ถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ในชุมชน เป็นต้น
โรงเรียนชายขอบและโรงเรียนการศึกษาพิเศษประเภทศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ โรงเรียน
บ้านร้านตัดผม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๑๐ เน้นจัดการเรียนรูเ้ พือ่ ให้นกั เรียนพึง่ ตัวเองได้ มีทกั ษะอาชีพ เน้นการเรียนรู้
ในฐานกิจกรรมเกษตร และฐานกิจกรรมด้านอาชีพ ทีใ่ ห้นกั เรียนเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง ไปพร้อมๆ
กับครูตั้งคำ�ถามกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และนำ�หลักปรัชญามาใช้ ตัวอย่างเช่น
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม โรงเรียนขยายโอกาส ขนาดใหญ่ใกล้ชายแดนประเทศพม่า นักเรียน
มาจากหลากหลายวัฒนธรรม ส่วนใหญ่ไม่มสี ญ
ั ชาติ ผูป้ กครองมีฐานะยากจน อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม
และรับจ้าง ถูกกระทบด้วยกระแสวัตถุนิยม ทำ�ให้มีปัญหาต่างๆ ตามมาในชุมชน จึงจัดการศึกษามุ่งเน้น
ให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ จ ากการทำ � งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ชี วิ ต จริ ง โดยใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเป็ น พื้ น ฐาน
ในการพัฒนากระบวนการคิด เพือ่ ให้นกั เรียนเป็นคนดี รูค้ ดิ และสามารถพึง่ ตนเองได้ ด้วยการนำ�ชุดคำ�ถาม
พัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกระดับ
เริ่มจาก ผอ.พีระพล ภักดีเสนา ในบทบาทของผู้บริหารที่ทำ�หน้าที่โคชครู ตั้งคำ�ถามครู สังเกต
การสอนของครูในห้องเรียน และให้คำ�แนะนำ� (feedback) และให้ครูโคชนักเรียนอีกทอดหนึ่ง
ผลที่เกิดขึ้น คือ ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอน จากการบอกสอนตามตำ�รา เป็นการตั้งคำ�ถามชวนคิด
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น แสดงเหตุผลของตนเองมากขึ้น ทำ�ให้นักเรียนรู้สึกมีส่วนร่วม
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ในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก นักเรียนและครูได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุขขึน้ เข้าใจกัน และมีสมั พันธภาพทีด่ ขี น้ึ (รายละเอียดใน
https://www.scbfoundation.com/discussion.php?project
_id=๒๙๒#discussion/๒๙๓/๙๑๕๔)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๐ โรงเรียนประถม
ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีเหตุการณ์ความไม่สงบ มีทหาร
คอยอารักขาตลอดเวลา สภาพบรรยากาศเช่นนี้ทำ�ให้คนรู้สึก
ไม่ปลอดภัยและเป็นสภาพที่ยากต่อการเรียนรู้ ผู้ปกครอง
ยากจน รายได้ต� 
่ำ นักเรียนบางคนกำ�พร้า เป้าหมายศึกษาของ
โรงเรียนจึงเน้นเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีอาชีพ และสามารถ
ดูแลตัวเองได้ โดยน้อมนำ�หลักปรัชญามาใช้ในชีวิต โรงเรียน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนับสนุนทักษะอาชีพของนักเรียน
โดยให้ผปู้ กครองเข้ามามีสว่ นร่วม ได้แก่ “ตลาดนัดเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยโครงงานโรงเรียนสู่ชุมชน” เพื่อให้นักเรียนรู้
ศักยภาพ รูค้ วามถนัดของตนเอง ได้ฝกึ ทักษะด้านอาชีพ โดยนำ�
หลักปรัชญามาใช้ในการวางแผนทำ�งาน และแก้ปญ
ั หาร่วมกับ
เพือ่ น โดยมีครูคอยดูแล นอกจากนี้ ยังมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วย
จุนเจือครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ�อีกด้วย
๒.๒ แบบอย่างของโรงเรียนที่ผู้บริหารและครู
สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และดึงชุมชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตัวอย่างเช่น
โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยค้ อ มิ ต รภาพที่ ๒๐๖
ออกแบบกิจกรรมให้ผู้ปกครองที่มีความยากจนได้เข้ามาร่วม
เรียนรู้กับนักเรียนด้วยการทำ�การเกษตรในพื้นที่ของโรงเรียน
สามารถนำ�ผลผลิตกลับไปบริโภคที่บ้าน และเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพในครอบครัว
โรงเรียนบ้านหนองไผ่และโรงเรียนโคกเพชรวิทยา
ดึงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รอบโรงเรียน และผู้รู้ใน
ชุมชนมาเป็นครู ในขณะเดียวกัน ก็จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมี
โอกาสฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ในฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
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กับบริบทของชุมชน เช่น การเลี้ยงกบ การปลูกมะนาว เพื่อให้
นักเรียนสามารถนำ�ไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเมื่อจบจาก
โรงเรียน หรือเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน ขณะเดียวกันก็
เปิดให้ชุมชนเข้ามาเรียนรู้เพื่อกลับไปพัฒนาอาชีพตน
โรงเรี ย นรั ษ ฎา ถื อ คติ ว่ า “ชุ ม ชนเป็ น รั้ ว ของ
โรงเรียน” นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาผ่านโครงงานชุมชน
และโครงงานอาชีพ ให้นกั เรียนรูจ้ กั คิด รูจ้ กั ทำ� และดึงศักยภาพ
ชุมชนมาใช้ประโยชน์
โรงเรี ย นบ้ า นหนองหญ้ า ปล้ อ ง ได้ ป ระสาน
ความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชน จั ด ตั้ ง “กองทุ น ข้ า วเปลื อ ก”
รับบริจาคข้าวเปลือกเพือ่ แก้ปญ
ั หาทุพโภชนาการของนักเรียน
เมื่อแก้ปัญหาสำ�เร็จแล้ว โรงเรียนได้บริหารจัดการโดยให้
ผู้ ป กครองสามารถขอยื ม ไปบริ โ ภคหรื อ ใช้ เ ป็ น พั น ธุ์ ข้ า วได้
นอกจากนี้ โรงเรียนยังเปิดพื้นที่หลังโรงเรียนให้เยาวชนมาใช้
ทำ�กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น
๒.๓ แบบอย่างของโรงเรียนทีม่ โี ครงสร้างและ
กลไกในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาทำ�ให้เกิดความต่อเนือ่ ง
หรือเกิดประสิทธิภาพในการขยายผลสู่เพื่อนครู ตัวอย่าง
เช่น
โรงเรียนสำ�โรงทาบวิทยาคม เป็นโรงเรียนทีเ่ ริม่ จาก
ครูมศี รัทธาในหลักปรัชญา ได้รวมตัวกันเป็น “กลุม่ ก่อการดี”
ใช้กระบวนการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหาร ครู ชุมชน
และนักเรียนร่วมกันคิด วางนโยบาย กำ�หนดบทบาทหน้าที่
และสร้างกลไกในการขับเคลื่อน ๓ ระดับ คือ
- ระดับบริหาร มีหน้าทีก่ �ำ หนดนโยบาย เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ นิเทศ-ติดตาม และสนับสนุนให้ครูท�ำ งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
- ระดั บ แกนนำ � เป็ น กลไกหลั ก เชื่ อ มประสาน
การทำ�งานระหว่างระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้
การดำ�เนินงานอยู่ในกรอบงานที่วางแผนไว้ ดำ�รงตนเป็น
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แบบอย่าง ทำ�หน้าทีเ่ ป็น “พีเ่ ลีย้ ง” ทีค่ อยรับฟังปัญหา ร่วมหาทางแก้ไข นิเทศ ติดตาม ทัง้ แบบเป็นทางการ
และใช้วิธีสังเกตว่าเพื่อนครูไม่เข้าใจจุดไหน อย่างไร แล้วค่อยๆ ให้คำ�ปรึกษาอย่างกัลยาณมิตร ที่สำ�คัญ
จะใช้วิธียกย่องเชิดชู สร้างขวัญกำ�ลังใจอย่างสม่ำ�เสมอ
- ระดับปฏิบตั กิ าร ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ายต้องนำ�หลักปรัชญาสูก่ ารปฏิบตั ใิ นงานประจำ�อย่าง
เป็นระบบ ประเมินผล และสร้างเครือข่ายขยายผล
วิธีการขับเคลื่อนสู่ครูในโรงเรียนจะใช้หลัก “๕ ส. พอเพียง” คือ สร้างศรัทธา สร้างแกนนำ�
สร้างโอกาส สร้างผลงานเชิงประจักษ์ สร้างเครือข่าย
๒.๔ แบบอย่างโมเดลทีศ่ นู ย์การเรียนรูใ้ ช้ในการขยายผลสูโ่ รงเรียนเครือข่าย ตัวอย่างเช่น
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หลังจาก ผู้ช่วย ผอ.ดุษิต พรหมชนะ ประสบความสำ�เร็จ
ในการขับเคลื่อนโรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้ว ผู้ช่วย ผอ.ดุษิต พรหมชนะ ได้ถอดรหัส (ถอดบทเรียน)
ความสำ�เร็จ พบว่าหัวใจในการขับเคลื่อนหลักปรัชญานั้นอยู่ที่ “เข้าใจ” และ “มีใจ” เมื่อเข้าไปพัฒนา
โรงเรียนเครือข่ายจึงเริม่ ต้นเข้าไปพูดคุยกับผูบ้ ริหารและครู เพือ่ ประเมินระดับความเข้าใจและความต้องการ
ขับเคลื่อนจริงว่าเป็นอย่างไร ถ้าเห็นพ้องต้องกัน จึงเริ่มกระบวนการทำ�งานร่วมกัน ด้วยการ
(๑) ชวนผู้บริหารสำ�รวจและวิเคราะห์ “ทุน” ของโรงเรียน
(๒) พัฒนาครูแกนนำ� ด้วยการพูดคุย แลกเปลี่ยน ช่วยแก้ไขปัญหา
(๓) นำ�ทีมผูบ้ ริหาร ครูและนักเรียนแกนนำ� จัดกิจกรรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจและการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญา
(๔) พัฒนานักเรียนแกนนำ� 
ซึง่ จะเข้าไปจัดกระบวนการดังกล่าวหลายครัง้ จึงจะทำ�ให้ผบู้ ริหาร ครูและนักเรียน เข้าใจ สามารถ
ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัย การใช้ชุดคำ�ถามถอดบทเรียนหลังทำ�
กิจกรรม เป็นต้น
การขับเคลือ่ นโรงเรียนเครือข่ายของศูนย์การเรียนรูร้ ว่ มกับมหาวิทยาลัยในภาคเหนือตอนบน
คณะทำ�งานประกอบด้วย ศูนย์การเรียนรูใ้ นเขตภาคเหนือตอนบน ทีมงานของ ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรตั น์
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่โครงการจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกันประเมินศักยภาพ
โรงเรียนเครือข่ายและแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑. กลุ่มโรงเรียนที่มีความพร้อมแต่ยังต้องเติมเต็ม
๒. กลุ่มโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมแต่มีความพยายาม
๓. กลุ่มโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมและไม่มีความพยายาม
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โดยทีมงานจะเลือกลงเป็นพี่เลี้ยงให้กับเฉพาะ ๒ กลุ่มแรก หลังจากนั้น ศูนย์การเรียนรู้จะช่วยกัน
พัฒนาศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายด้วยกระบวนการ ดังนี้
๑. พาโรงเรียนเครือข่ายวิเคราะห์ทบทวน “ทุนโรงเรียน” เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
รู้ว่าตัวเองอยู่ในระดับไหน ต้องการพัฒนาอะไรเพิ่ม
๒. คณะทำ�งานใช้ศักยภาพของตนเข้ามาช่วยกันเติมเต็มในส่วนที่โรงเรียนขาด โดยระยะแรก
ศูนย์การเรียนรู้เลือกเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง หรือตามความถนัดของ
แต่ละศูนย์การเรียนรู้ และเมือ่ โรงเรียนเป้าหมายมีความก้าวหน้า ศูนย์การเรียนรูจ้ ะช่วยกันพัฒนาโรงเรียน
ร่วมกัน โดยเครื่องมือหลักๆ ที่ใช้ ได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการ
ทำ�กิจกรรมต่างๆ ทีแ่ ตกต่างกันตามบริบทของแต่ละโรงเรียน การใช้ชดุ คำ�ถาม การถอดบทเรียน การสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น
๓. กระตุน้ โรงเรียนเครือข่ายให้รกั ษาระดับและความต่อเนือ่ งในการขับเคลือ่ นงาน คอยเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ให้คำ�ปรึกษา และนิเทศติดตามความก้าวหน้าโรงเรียน
๔. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้บริหาร ครูแกนนำ� และนักเรียนแกนนำ� 
๕. เมื่อโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาตนเองไประดับหนึ่ง หรือมีความพร้อมที่จะรับการประเมินแล้ว
คณะทำ�งานจะร่วมกันจัดกระบวนการประเมินภายในโรงเรียน เป็นการประเมินเพือ่ การพัฒนา ให้โรงเรียน
ได้วิเคราะห์ศักยภาพตนเองว่าโรงเรียนมีจุดเด่นอะไร ต้องพัฒนาเรื่องใดเพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน
จะเชิญโรงเรียนเครือข่ายอื่นๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยในบางโอกาส
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๓. ผู้บริหารที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี (รายละเอียดในภาคผนวก ๙ หน้า ๑๘๔)
๓.๑ ผู้อำ�นวยการที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการสอนของครู 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 ทั้งด้วยตัวเอง
พาไปเรียนรู้ดูงาน หรือรับการอบรมจากภายนอก เมื่อกลับมามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ�สู่การปฏิบัติ
ในเรื่องการจัดการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูทำ�แผน ผอ.มักเป็นผู้ตรวจแผน ให้คำ�แนะนำ�กระตุ้นให้ครูนำ�สู่
การปฏิบัติ โดย ผอ.นิเทศติดตาม และเปิดพื้นให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นระยะๆ
๓.๒ ผูอ้ �ำ นวยการทีเ่ ป็นแบบอย่างในการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการบริหารจัดการและ
แก้ปัญหาของโรงเรียน ได้แก่ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (โรงเรียนสัตยาไส) ที่บริหารจัดการโรงเรียน
ให้สามารถพึง่ ตัวเองได้ และเป็นผูส้ ร้างวัฒนธรรม “พอเพียง” ขึน้ ในโรงเรียน ผอ.แสน แหวนวงศ์ (โรงเรียน
ศีขรภูมพิ สิ ยั ) ใช้บริหารจัดการคน วางโครงสร้าง และสร้างกลไกขับเคลือ่ นหลักปรัชญาเพือ่ สร้างความยัง่ ยืน
จากศูนย์การเรียนรูส้ �ำ โรงทาบวิทยาคมสูศ่ นู ย์การเรียนรูศ้ ขี รภูมพิ สิ ยั ผอ.ธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล (โรงเรียน
อนุบาลประชารัฐสามัคคี) เริ่มการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของครู เป็นต้น
๓.๓ ผูอ้ �ำ นวยการทีใ่ ช้หลักปรัชญาในการบริหารทรัพยากรของโรงเรียนเพือ่ ให้นกั เรียน
มีอาหารกลางวัน และได้ฝึกทักษะอาชีพ โดยกระตุ้นให้นักเรียนนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�กิจกรรม
ในฐานการเรียนรูต้ า่ งๆ การบริหารจัดการดังกล่าวมักดึงการมีสว่ นร่วมจากชุมชนมาช่วยสนับสนุนโรงเรียน
ขณะเดียวกัน โรงเรียนก็ตอบแทนชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ช่วยเหลือชุมชน
ในรูปจิตอาสาต่างๆ ได้แก่ ผอ.สมนึก จันทร์แดง (โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง) ผอ.พนม จันทร์ดษิ ฐ (โรงเรียน
บ้านหนองไผ่) ผอ.จำ�นงค์ ศรสูงเนิน (โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร) เป็นต้น ผอ.ทรงศักดิ์ สิรัมย์ (โรงเรียน
บ้านหนองหญ้าปล้อง) จัดตัง้ กองทุนข้าวเปลือก ด้วยการรับบริจาคข้าวเพือ่ เป็นอาหารกลางวันของนักเรียน
เมือ่ มีจ�ำ นวนมากก็ให้ชมุ ชนยืมข้าวไปใช้ได้ ผอ.สวัสดิ์ มะลาหอม (โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ ๒๐๖)
จัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้ผปู้ กครองยากจนมาทำ�การเกษตรในโรงเรียน เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับลูก ขณะเดียวกัน
ก็สามารถนำ�ผลผลิตกลับไปบริโภคที่บ้าน เป็นต้น
๓.๔ ผูอ้ �ำ นวยการทีส่ ร้างความต่อเนือ่ งในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาต่อจากผูอ้ �ำ นวยการ
ท่านเดิม ได้แก่ ซิสเตอร์ลำ�ยงค์ อุ้นวุ้น (โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์) เอื้อให้บุคลากรในโรงเรียนขับเคลื่อน
หลักปรัชญา โดยการสนับสนุนทั้งเชิงนโยบาย การบริหารจัดการทรัพยากรทางวิชาการ เช่น สนับสนุน
ให้ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกระบวนการคิดแบบไตร่ตรองก่อนลงมือทำ� 
ผอ.ชูเดช อำ�พันทอง (โรงเรียนสำ�โรงทาบวิทยาคม) เมือ่ เข้าใจและเห็นประโยชน์ จึงสนับสนุนการทำ�งานของ
ครูแกนนำ�ทุกรูปแบบ ร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนขับเคลือ่ นขยายผลหลักปรัชญาทัง้ ในและนอกโรงเรียน
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ผอ.สายฝน ไทยกรรณ์ (โรงเรียนเทศบาลจามเทวี) ผูบ้ ริหารทีม่ าต่อยอดการทำ�งาน ด้วยการทบทวนวิสยั ทัศน์
ร่วมกันคิดวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น
๓.๕ รองผูอ้ �ำ นวยการหรือผูบ้ ริหารทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการสนับสนุนและสร้างการเรียนรู้
ให้ครู รอง ผอ.มาโนช หวังตระกูล (โรงเรียนโยธินบูรณะ) ผลักดันให้นำ�หลักปรัชญาเข้ามาอยู่ในวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ สนับสนุนให้นำ�สู่การปฏิบัติผ่านฝ่ายวิชาการ โดยเน้นการทำ�โครงงาน
บูรณาการ และช่วยให้ครูเข้าใจทำ�งานได้ผา่ นการทำ�งานของครูแกนนำ�ทีค่ อ่ ยๆ ขับเคลือ่ นแบบสมานฉันท์
ผู้ช่วย ผอ.ดุษิต พรหมชนะ (โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย) พัฒนารูปแบบการนำ�หลักปรัชญามาใช้
สร้างกระบวนการคิดขั้นสูงผ่านการตั้งคำ�ถาม และมีบทบาทขยายผลหลักปรัชญาทั้งในและนอกโรงเรียน
รอง ผอ.ชนันศิริ โคตรุฉิน (โรงเรียนโพนทองวิทยายน) นอกจากจะนิเทศครูแล้วยังให้ความสำ�คัญกับ
การแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งการออกแบบการเรียนรูโ้ ดยคัดเลือกแผนทีด่ มี าเป็นกรณีศกึ ษาพูดคุยกัน เป็นต้น
๔. ครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาจะมีกระบวนการ
ที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้
- ครูนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการเตรียมตัว และใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น การศึกษาหา
ความรู้ด้านต่างๆ ให้มีความเข้าใจที่ถ่องแท้ถึงมาตรฐานการเรียนรู้ รู้จักนักเรียน รู้ว่าจะจัดการเรียนรู้
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไร ได้อย่างไร และนำ�สู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นต้น
- ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำ�(Active Learning) โดยครูมีบทบาทสร้างเงื่อนไข
และตั้งคำ�ถามให้นักเรียนได้นำ�หลักปรัชญามาใช้คิด วางแผนทำ�งาน ลงมือทำ�งาน แก้ไขปัญหา และ
สรุปเชื่อมโยงเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการนำ�หลักปรัชญามาใช้ ได้เห็นคุณค่าของ
หลักปรัชญาเพื่อพร้อมที่จะได้นำ�ไปใช้สร้างความสำ�เร็จอื่นๆ และขยายผลสู่ผู้อื่น
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การจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
กอนทํางาน
ครูสรางเงื่อนไขให นร.นําหลัก ๓ หวง ๒
เงื่อนไขมาใช ดวยการ
- ชวนพูดคุยให นร.วางแผนรวมกัน
- ครูกระตุนกระบวนการคิดดวยการ
ใชคําถาม เครื่องมือฝกคิด เชน
Think Pair Share / Web / Mind Map
เปนตน

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

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

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

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
- 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
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สำ � หรั บ ตั ว อย่ า งของครู ที่ เ ป็ น แบบ
ปฏิบัติที่ดี มีดังนี้ (รายละเอียดในภาคผนวก ๑๐
หน้า ๑๘๙)
๔.๑ ครู ที่ เ ป็ น แบบปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการ
สร้ า งความรู้ จั ก คุ้ น เคยในหลั ก ปรั ช ญาให้ กั บ
นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา
ด้วยวิธีเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเรียนปนเล่น ร้องเพลง
เล่านิทาน หรือซึมซับผ่านการกระทำ�ของครูและ
นักเรียนในชีวิตประจำ�วัน โดยครูจะตั้งคำ�ถามชวน
คิดชวนคุยด้วยภาษาง่ายๆ ตามวัยของเด็ก ได้แก่
ครูณภัทร อากาศสุภา และครูมุกดา ปวงจักรทา
(โรงเรียนดาราวิทยาลัย) ครูวไิ ลวรรณ หลาบหนองแสง
และครู ท องใบ ขั น สมบั ติ (โรงเรี ย นเทศบาล
วัดป่าเรไร) ครูจงรักษ์ ปิ่นแก้ว และครูสิริกานต์
โถแพงจันทร์ (โรงเรียนสัตยาไส) ครูปราณี ชะนะฮวด
(โรงเรียนบ้านร้านตัดผม) ครูจตุ พิ ร สุขสิงห์ (โรงเรียน
ลาซาลจันทบุรี) เป็นต้น
๔.๒ ครู ที่ ส ร้ า งความเข้ า ใจในหลั ก
ปรัชญาในระดับตีความหลักปรัชญา ซึ่งส่วนมาก
เป็นการนำ�หลัก ๓  ห่วง ๒ เงื่อนไขมาวิเคราะห์
เปรี ย บเที ย บ หรื อ เชื่ อ มโยงกั บ พฤติ ก รรม เช่ น
ครู ฉ ลาด ปาโส (โรงเรี ย นเชี ย งขวั ญ พิ ท ยาคม)
ที่ ใช้ วิ ธี ตั้ ง คำ � ถามถอดบทเรี ย นเรื่ อ งที่ ป ระทั บ ใจ
หรื อ ความสำ � เร็ จ ผ่ า นชุ ด คำ � ถาม “หั ว ใจแห่ ง
การเรียนรู้” ครูสถาพร พันธุ์ประดิษฐ (โรงเรียน
รัษฎา) ถอดบทเรียนหลังการทำ�กิจกรรม Play &
Learn ครูสุทธิรัตน์ เสนีชัย (โรงเรียนห้วยยอด)
วิ เ คราะห์ ผ่ า นบทเรี ย นเรื่ อ ง “การแก้ ปั ญ หา
ความขัดแย้ง” เป็นต้น

๔.๓ ค รู ที่ เ ป็ น แ บ บ ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น
การสร้ า งเงื่ อ นไขให้ นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ
(โครงงานและกิจกรรมการเรียนรูอ้ นื่ ๆ ในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้) และตั้งคำ�ถามให้นักเรียน
นำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ คิ ด ก่ อ นการตั ด สิ น ใจ
วิเคราะห์แผน ใช้แก้ไขปัญหา โดยครูส่วนใหญ่
นำ � ชุ ด คำ � ถามพั ฒ นากระบวนการคิ ด ตามหลั ก
ปรัชญาของ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี มาปรับใช้ตาม
ความเหมาะสมกับเนื้อหา สถานการณ์ และบริบท
ของนักเรียน และใช้คำ�ถามถอดบทเรียน เพื่อให้
นั ก เรี ย น ไ ด้ ย้ อ น พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น เ นื้ อ ห า
กระบวนการทำ�งาน และเข้าใจว่าได้ใช้หลักปรัชญา
ตรงไหน อย่างไร เพื่อเห็นคุณค่า และสามารถนำ�
ไปใช้ในครั้งต่อๆ ไป หรือครูที่มีบทบาทเป็นโคช
ได้แก่ ครูปริศนา ตันติเจริญ (โรงเรียนโยธินบูรณะ)
ครู ป นั ด ดาปั ญ ฎี ก า (โรงเรี ย นดาราวิ ท ยาลั ย )
ครู จ รวยพรรณ เย่ า เฉื้ อ ง (โรงเรี ย นห้ ว ยยอด)
ครู ฤ ทธิ ชั ย วิ เ ศษชาติ (โรงเรี ย นบ้ า นเป้ า วิ ท ยา)
ครูฉลาด ปาโส และครูเชตวัน สุวรรณศรี (โรงเรียน
เชี ย งขวั ญ พิ ท ยาคม) ครู ส ารภี สายหอม
ครูดวงตา บุติมาลย์ (โรงเรียนสำ�โรงทาบวิทยาคม)
ครูสถาพร พันธุ์ประดิษฐ และครูอำ�นวย ธนูศิลป์
(โรงเรียนรัษฎา) ครูพรไพรสน คนมี (โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิ ท ยาลั ย เพชรบุ รี ) ครู ส มศั ก ดิ์ ทองหลาบ
(โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร) ครูเบญจมาศ สิงห์นอ้ ย
(โรงเรี ย นชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยค้ อ มิ ต รภาพที่ ๒๐๖)
เป็นต้น
๔.๔ ครู ที่ เ ป็ น แบบอย่ า งในการใช้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการสร้างการเรียนรู้
หลักปรัชญา
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- ค่ายลูกเสือ ได้แก่ คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ ๒๐๖ ครูอนั เร ไชยเผือก
(โรงเรียนลาซาลจันทบุรี) ครูบุญยรัตน์ ลมงาม (โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์) เป็นต้น
- กิจกรรมชุมนุม หรือการให้นกั เรียนแกนนำ�เป็นผูอ้ อกแบบจัดกิจกรรมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ในหลักปรัชญาให้กบั ผูอ้ นื่ ได้แก่ ครูปริศนา ตันติเจริญ (โรงเรียนโยธินบูรณะ) ครูปนัดดา ปัญฎีกา (โรงเรียน
ดาราวิทยาลัย) ครูพรไพรสน คนมี และครูศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ (โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี)
- ครูที่เป็นแบบอย่างของการใช้ฐานการเรียนรู้สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำ�ถาม
ชวนให้นักเรียนคิดและนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�งาน ได้แก่ ครูนิทรา หอมเกษร (โรงเรียนสตรี
มารดาพิทกั ษ์) ครูนติ ยา เม่นแย้ม และครูประสงค์ สิทธิวงศ์ (โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง) ครูชนัตพล ช้างน้อย
(โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓) เป็นต้น
๕. เกิดเครือข่ายขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำ�นวน ๕ เครือข่ายในภูมภิ าคต่างๆ
ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคอีสานตอนบน ภาคอีสานตอนล่าง ภาคกลางและตะวันออก และภาคใต้
๖. มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๑ แห่ง ได้เรียนรู้จากการทำ�งานกับโรงเรียน และ
นำ�หลักปรัชญาไปขยายผลจำ�นวน ๓ แห่ง ได้แก่ ผศ.ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ รศ.ดร.ไพโรจน์ คีรรี ตั น์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในขณะที่ คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ได้นำ�
หลักปรัชญาไปใช้ปลูกฝังเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา
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๗. ได้องค์ความรูท้ ห่ี ลากหลายและนำ�เสนอในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในเว็บไซต์ของมูลนิธิ ดังนี้
๗.๑ ถอดบทเรียนแบบปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ
- ผู้บริหารเรื่อง การบริหารจัดการ/การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ครูมีนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทำ�ให้นักเรียนรู้จักตนเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง
เห็นคุณค่าของผู้อื่น รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม
- วิธีการที่นักเรียนแกนนำ�ที่นำ�หลักปรัชญาไปใช้และผลสำ�เร็จที่เกิดขึ้น
๗.๒ การใช้คำ�ถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๗.๓ การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการขับเคลื่อนของโรงเรียนเครือข่าย
๗.๔ กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
๘. เกิดสื่อจากโครงการที่หลากหลาย ดังนี้
๘.๑ หนังสือ ๔๔ ปก
๘.๒ วีดิทัศน์และแอนิเมชั่นรวม ๗ เรื่อง
๘.๓ เกมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒ เกม
(สามารถดูรายละเอียดได้ใน https://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_
id=๒๙๓)
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ

๑. ผู้เข้าร่วมขับเคลื่อนโครงการทุกระดับต้องนำ�หลักปรัชญามาใช้เป็นแนวทางในการทำ�งาน
จึงจะเข้าใจและสามารถทำ�งานได้ประสบความสำ�เร็จ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่โครงการ
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ครู และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จะเรียนรู้หลักปรัชญาผ่านการทำ�งาน และได้รับ
การพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กัน
ผู้บริหาร และครูที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (รายละเอียดในภาคผนวก ๑๑  หน้า ๒๐๓) จะมี
ความก้าวหน้าในการทำ�งาน ในขณะที่นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตอาสา และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น
๑.๑ ครูปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวิธีจัดการเรียนรู้ เป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
ให้ความสำ�คัญกับการปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ให้นกั เรียนคิดก่อนลงมือทำ�  ปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน
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- จากบอกสอนความรู้ เป็นใช้การตั้งคำ�ถาม-เป็นโคช
- ใช้กระบวนการถอดบทเรียน
- พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เช่น กระบวนการ “รู้ คิด เลือก ทำ�” ของโรงเรียน
โยธินบูรณะ SE Model ของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย DARA TBM ของโรงเรียน
ดาราวิทยาลัย เป็นต้น
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๑.๒ ผู้บริหารเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการ
- จากให้ครูท�ำ แปลงเกษตรมาเป็นสนับสนุนการบูรณาการหลักปรัชญาในกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆ
- จากสัง่ การมาใช้การแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องครูผา่ นชุมชนนักปฏิบตั ิ (COP) หรือใช้เครือ่ งมือ
การจัดการความรู้ในการทำ�งานมากขึ้น
- สนับสนุนการสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้มากกว่าเน้นสิ่งปลูกสร้าง สนับสนุนครูให้
สามารถทำ�งานได้ สร้างระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนงาน
๒. ผู้บริหารและครูปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อทำ�ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ เลิก
เล่นหวย มีความสามารถในการจัดการอารมณ์และชีวติ ของตนเองได้ดขี นึ้ รับฟังความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับ
บัญชา เพื่อนร่วมงานและนักเรียน ทำ�ให้บรรยากาศการเรียนรู้สนุกขึ้น สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร
และครู ระหว่างครูด้วยกัน ระหว่างครูและนักเรียนดีขึ้น
๓. นักเรียนซึง่ เป็นผลผลิตของโรงเรียนได้น�ำ หลักปรัชญามาใช้ทงั้ ทีร่ ตู้ วั และไม่รตู้ วั ทำ�ให้เป็นนักเรียน
ที่รู้จักตนเอง มีวินัย นำ�หลักปรัชญามาใช้เป็นหลักคิดในการทำ�งาน ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จในงาน
โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของผู้อื่น ทำ�ให้อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข (รายละเอียดในภาคผนวก ๑๒
หน้า ๒๐๗)
๓.๑ นักเรียนนำ�มาใช้ในการจัดการชีวิตในด้านต่างๆ ทำ�ให้การตัดสินใจดีขึ้น มีความมั่นใจ
ในตัวเองมากขึ้น
- สามารถจัดการเวลาได้ดีขึ้น เช่น การเรียน การเล่นเกม การทำ�กิจกรรม ทำ�การบ้าน
- สามารถจัดการการเงินได้ดีขึ้น มีวินัยทางการเงินมากขึ้น ลดการใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น
เห็นคุณค่าสิ่งของมากขึ้น ลดการขอเงินจากผู้ปกครอง และรู้จักเก็บออมเงิน
- มีความมั่นใจในตัวเอง เพราะมีการตั้งเป้าหมายการทำ�งานที่ชัดเจน ศึกษาหาความรู้
ให้มากพอ เพื่อนำ�มาใช้ในการตัดสินใจ พร้อมรับกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน
- สามารถทำ�งานได้ส�ำ เร็จ จัดการกับปัญหาได้ดจี ากการทีไ่ ด้วางแผน เตรียมพร้อม ประเมิน
จุดแข็ง จุดอ่อน ทำ�ให้รู้ปัญหาสามารถป้องกันไว้ก่อน มีแผนสำ�รอง หรือแก้ไขได้ทันเวลา
- ใช้งบประมาณในการทำ�กิจกรรมต่างๆ ลดน้อยลง เช่น การจัดกีฬาสี ด้วยการตัดสิ่งที่
ไม่จำ�เป็นออก หรือดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่ เป็นต้น
- นักเรียนทีเ่ รียนจบออกไปทำ�งานแล้วได้น�ำ ไปใช้ เช่น นายอยูย่ ง เชาว์ปรีชา ศิษย์เก่าโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นำ�ไปบริหารกิจการของครอบครัวที่ให้ความสำ�คัญกับ
ความซื่อสัตย์ต่อผู้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะพนักงาน นางสาวธัญญลักษณ์ อะวิชิน ศิษย์เก่า
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม นำ�มาใช้กับการทำ�งานในอาชีพพยาบาล ดูแลให้ความสำ�คัญ
กับรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งรวมถึงจิตใจคนไข้ เป็นต้น
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๓.๒ นักเรียนเริ่มมีการปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้
- ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ใจเย็นลง รูจ้ กั รับฟังคนอืน่ ยืดหยุน่ มากขึน้ ลดทิฐลิ ง เข้าใจเพือ่ น
มากขึ้น คิดถึงใจคนอื่น ไม่ทะเลาะกัน ช่วยเหลือแบ่งปัน ทำ�ให้อยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุข
มากขึน้ ทำ�งานร่วมกันได้ดขี น้ึ เช่น นักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ ที่เข้าใจ
วัฒนธรรมเพื่อนต่างเผ่ามากขึ้น จึงช่วยเหลือซึ่งกันและกันและอยู่ด้วยกันได้ด้วยความรัก
สามัคคี
- เข้าใจตนเอง รู้ถึงศักยภาพของตนเอง และคำ�นึงถึงผลกระทบจากการกระทำ�ของตน
ต่อความสำ�เร็จ ต่อผู้อื่น และต่อสิ่งแวดล้อม
- รับฟังพ่อแม่มากขึ้น ไม่เถียง ทำ�ให้เข้าใจท่านและปรับเปลี่ยนตัวเอง มีผลให้สัมพันธภาพ
ในครอบครัวดีขึ้น
๓.๓ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงในโรงเรียนลดลง เช่น การทะเลาะวิวาท การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร การหนีเรียน การสูบบุหรี่ ยาเสพติด ลดปริมาณลงเหลือน้อยมากในหลาย
โรงเรียน เช่น กิจกรรมคนเอาถ่านของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี ที่ทำ�ให้นักเรียนเกเรกลับมา
ตั้งใจเรียนและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ และมาช่วยครูทำ�กิจกรรม จนเป็นขวัญใจ
ของรุ่นน้อง รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่ครูชวนนักเรียนใช้หลักปรัชญาในวิถีชีวิต เช่น
โรงเรียนบ้านคูเมือง โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนรัษฎา โรงเรียนสัตยาไส เป็นต้น
- นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการทำ�งาน ทำ�งานเป็นขั้นเป็นตอน มีความอดทน
มีความรับผิดชอบมากขึ้น ทำ�ให้ทำ�งานประสบความสำ�เร็จ เกิดความภูมิใจและมั่นใจใน
ตนเอง
- มีความซื่อสัตย์และมีจิตอาสามากขึ้น
- มีสติ ก่อนจะทำ�อะไรต้องคิด ต้องวางแผนเพื่อความไม่ประมาท
- นักเรียนแกนนำ�ที่ได้เห็นตัวอย่างจากรุ่นพี่ หรือจะเป็นผู้นำ�ให้คนอื่นเข้าใจและทำ�ตาม
มักปรับเปลีย่ นตัวเองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะทำ�ความเข้าใจในหลักปรัชญา นำ�หลักปรัชญา
มาใช้กบั ตัวเองและการทำ�กิจกรรม ทำ�ให้มคี วามรับผิดชอบ สามารถทำ�งานกับผูอ้ น่ื ได้ดขี น้ึ
มีความเป็นผู้นำ�  สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้
เพื่อนๆ รุ่นน้อง หรือผู้มาเรียนรู้ได้เข้าใจ ทำ�ให้เข้าใจในหลักปรัชญาชัดขึ้น เห็นคุณค่าใน
หลักปรัชญา จึงนำ�มาใช้อย่างสม่ำ�เสมอ ทำ�ให้มีความเป็นผู้นำ�  สามารถจัดกิจกรรมไป
พร้อมๆ กับการเรียนทีอ่ ยูใ่ นระดับดี สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ปรับตัวได้ เป็นทีย่ อมรับ
และมีความสุข

98

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- นักเรียนแกนนำ�ได้น�ำ เครือ่ งมือการจัดการความรูก้ อ่ นทำ�งาน (BAR: Before Action Review)
ระหว่างทำ�งาน และหลังการทำ�งาน (AAR: After Action Review) มาใช้ เช่น ในช่วงทีน่ กั เรียน
โรงเรียนดาราวิทยาลัยและปรินส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย ออกแบบจัดกิจกรรมค่ายให้กบั นักเรียน
โรงเรียนเครือข่าย ได้น�ำ กระบวนการดังกล่าวมาใช้ทงั้ กับทีมงานเองและใช้ในกระบวนการ
ที่จัดกิจกรรมด้วย ทำ�ให้เรียนรู้หลักปรัชญาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และจัดกิจกรรมได้ประสบ
ความสำ�เร็จเป็นที่น่าพอใจ
๓.๔ นำ�มาพัฒนากระบวนการคิด การทำ�งาน และนำ�มาใช้ในการเรียน ทำ�ให้สัมฤทธิ์ผล
ทางการเรียนดีขึ้น
- ให้ความสำ�คัญกับการนำ�ความรูม้ าใช้วางแผนคิดวิเคราะห์กอ่ นตัดสินใจ คิดอย่างเป็นระบบ
สามารถประเมินความสามารถของตนและของทีม รู้ว่าจะทำ�อะไร อย่างไร เช่น นักเรียน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ที่นำ�หลัก ๓  ห่วง ๒ เงื่อนไขมาใช้ต้ังคำ�ถาม
ตัวเองในการแก้โจทย์ปัญหาแข่งขันวิทยสัประยุทธ์จนชนะการแข่งขัน
- ผลการเรียนดีขนึ้ ทัง้ จากการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของนักเรียน และจากการทีค่ รูปรับเปลีย่ น
กระบวนการจัดการเรียนการสอน มาเน้นการใช้ค�ำ ถามกระตุน้ คิด ซึง่ นักเรียนจากโรงเรียน
ของศูนย์การเรียนรูส้ ว่ นใหญ่ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดีขน้ึ สอบเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้น
สอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือผ่านการคัดเลือกด้านวิชาการมากขึ้น
๔. ผูเ้ ข้าร่วมขับเคลือ่ นโครงการทุกระดับได้
นำ�หลักปรัชญามาใช้จนสัมผัสประโยชน์ (งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสุขขึ้น) และนำ�มาใช้
จนกลายเป็นวิถีชีวิต เกิดการระเบิดจากภายใน
และอยากขยายผลหลักปรัชญาให้กบั บุคคลใกล้ตวั
และผูอ้ นื่ ทำ�ให้มผี ขู้ บั เคลือ่ นหลักปรัชญาขยายผล
ในลักษณะทวีคูณ ปัจจุบันผู้บริหารและครูของ
ศูนย์การเรียนรู้หลายแห่งได้ทำ�บทบาทพี่เลี้ยง
และเป็นผู้เสริมศักยภาพให้กับโรงเรียนเครือข่าย
รวมถึงผู้บริหารและครูที่ย้ายออกจากศูนย์การ
เรี ย นรู้ ไ ด้ นำ � หลั ก ปรั ช ญาไปขั บ เคลื่ อ นต่ อ ใน
โรงเรียนใหม่
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๕. เครื่องมือที่มูลนิธิสยามกัมมาจลใช้ในการเสริมศักยภาพโรงเรียนได้รับการยอมรับ และนำ�ไปใช้
โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ ตลาดนัดความรู้ วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
การที่ผู้บริหารหรือครูยอมรับที่จะเรียนรู้ระหว่างกันเอง เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกัน
แทนทีจ่ ะต้องเรียนรูจ้ ากผูเ้ ชีย่ วชาญตลอดเวลา มีการนำ�กระบวนการถอดบทเรียน และสะท้อนผลการเรียนรู้
มาใช้อย่างแพร่หลาย เป็นต้น
๖. ศูนย์การเรียนรูท้ เี่ ป็นแกนนำ�หลักในแต่ละภูมภิ าค อาทิ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง ได้นำ�สิ่งที่เรียนรู้จาก
โครงการไปต่อยอดพัฒนาเป็นโมเดลในการไปพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนอืน่ ๆ ในภูมภิ าคทีส่ นใจ
จะขับเคลื่อนหลักปรัชญา แม้ไม่มีงบประมาณหรือการสนับสนุนจากโครงการ
๗. แม้วา่ โครงการจะทำ�กระบวนการถอดบทเรียนโรงเรียนต่างๆ และหยุดกระบวนการเสริมศักยภาพ
โรงเรียนไปแล้วก็ตาม แต่ยงั พบว่าโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธหิ ลายโรงเรียนยังคงพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนือ่ ง
และผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น (ระหว่างปี ๒๕๕๗-๕๘ มีศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นเครือข่าย
ของมูลนิธิเพิ่มขึ้นอีก ๑๒ โรงเรียน)
๘. โรงเรียนในโครงการทั้งที่อยู่ในเขตเดียวกัน ในพื้นที่ใกล้กัน หรือห่างกันยอมรับความสามารถ
ซึ่งกันและกัน เรียนรู้ร่วมกัน หรือประสานการทำ�งานขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่ายร่วมกัน เช่น โรงเรียน
ปรินส์รอยแยลส์วทิ ยาลัย และโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้รเิ ริม่ ออกแบบการจัดจัดกิจกรรมค่ายเสริมศักยภาพ
นักเรียนแกนนำ� และครู ในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกัน เป็นต้น
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ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
๑. ผู้บริหารและหรือครูแกนนำ�เป็นผู้มีอุดมการณ์ของความเป็นครู เมื่อเข้าใจว่าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการพัฒนา “คน” และ/หรือผู้ที่ศรัทธาในหลักปรัชญาอย่างแท้จริง
มักเปิดใจเรียนรู้ ใส่ใจนักเรียน และมีความเพียรพยายามในการพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี ซึ่งส่งผล
ต่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ทำ�ให้การบ่มเพาะนักเรียนประสบความสำ�เร็จ
๒. ผู้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีความเข้าใจในหลักปรัชญาที่ถูกต้องและ
ชัดเจน ว่าหลักปรัชญาเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติ ที่นำ�สู่ความสำ�เร็จ ดังนั้น จึงต้องนำ�หลักปรัชญา
สู่การปฏิบัติจึงจะ “เข้าถึง” หลักปรัชญา และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือเกิดอุปนิสัย
“พอเพียง”
๓. โรงเรียนมีนโยบายการขับเคลื่อนที่ชัดเจน และนำ�สู่การปฏิบัติได้จริงในรูปแบบต่างๆ
- ผู้บริหารทำ�ตนเป็นแบบอย่าง นำ�หลักปรัชญามาใช้ในการบริหารจัดการ
- การสร้างเงื่อนไขให้ครูนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�งาน เช่น การเสนอขออนุมัติโครงการ
จากผู้บริหาร การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดอุปนิสัย และนำ�ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละ
คนมานำ�เสนอพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึงผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน และมีการปรับปรุงอย่างไร เป็นต้น
- มีการช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูทำ�งานได้ด้วยตัวเอง เช่น ให้ทีมครูแกนนำ�ช่วยเป็นพี่เลี้ยง
ช่วยตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ของครู การเติมเครื่องมือต่างๆ เช่น การสังเกตชั้นเรียน การสะท้อนให้ครู
เห็นตัวเอง ให้คำ�แนะนำ� สาธิตการสอนให้ครูดู เป็นต้น
- ผู้ บ ริ ห ารสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ครู เช่ น สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ นวราบ การเป็ น ที่ พึ่ ง
สร้างขวัญและกำ�ลังใจ เป็นต้น
๔. ผู้บริหาร/ครูแกนนำ�ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (การทำ�วิสัยทัศน์ร่วม) ของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
ตั้งแต่ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมาร่วมคิด วางแผนและทำ�งานร่วมกัน เพื่อให้
- รู้สึกเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน เพื่อที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนตามบทบาทตน
- เห็นเป้าหมายเดียวกัน คือ บุคลากรในโรงเรียนนำ�หลักปรัชญามาใช้จนเกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรม โดยเฉพาะนักเรียนเกิดอุปนิสัย “พอเพียง” เมื่อทุกคนเข้าใจถูกต้องและตรงกัน จะทำ�งานไป
ในทิศทางเดียวกัน
- ครูเข้าใจว่าเป็นงานหลักทีต่ อ้ งทำ�ให้เกิดผลลัพธ์ตามมาตรฐานการเรียนรูอ้ ยูแ่ ล้ว ไม่ใช่ภาระเพิม่
- ผู้ปกครองให้การสนับสนุน หรืออย่างน้อยไม่ต่อต้าน
๕. ครูเปิดโอกาสให้นกั เรียนนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการเรียนรูแ้ บบ Active Learning โดยให้นกั เรียน
เป็นผูอ้ อกแบบกิจกรรม วางแผน บริหารจัดการด้วยตนเอง โดยครูวางกรอบไว้คร่าวๆ และคอยเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ให้คำ�ปรึกษาด้วยการตั้งคำ�ถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญา ให้นักเรียนไปหาคำ�ตอบเอง
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จะทำ�ให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้ และมีโอกาสนำ�หลักปรัชญามาใช้สร้างความสำ�เร็จในการทำ�งาน
หรือเรียนรูจ้ ากความล้มเหลว และให้นกั เรียนทำ�บ่อยๆ จะทำ�ให้นกั เรียนเกิดทักษะ กลายเป็นความเคยชิน
และเป็ น อุ ป นิ สั ย ได้ ใ นที่ สุ ด (แต่ นั ก เรี ย นอาจวิ เ คราะห์ เชื่ อ มโยงกั บ หลั ก ปรั ช ญาไม่ ถู ก ถ้ า ครู ไ ม่ ชี้ ใ ห้
นักเรียนเห็น ก็อาจจะไม่เกิดความเข้าใจที่แท้จริง
๖. การชวนให้นักเรียนได้สะท้อนการเรียนรู้ หรือสะท้อนคิด (Reflection) หลังการทำ�งาน และ
เชื่อมโยงเข้าสู่หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักปรัชญาได้ชัดขึ้น เห็นวิธีการที่จะนำ�
ไปปรับใช้สร้างความสำ�เร็จ ซึ่งการมีโจทย์ให้นักเรียนนำ�หลักปรัชญาไปปรับใช้ในการคิดและทำ�กิจกรรม
ครั้งต่อไป แล้วกลับมาถอดบทเรียนซ้ำ�ๆ จะทำ�ให้นักเรียน “เข้าใจ” หลักปรัชญา และ “เข้าถึง”
เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าได้ในที่สุด
ครูทป่ี ระสบความสำ�เร็จคือครูทพ
่ี ถิ พ
ี ถิ นั ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละชวนนักเรียนตัง้ คำ�ถาม
ที่เหมาะสม มีเวลาให้นักเรียนได้คิดทบทวน ใคร่ครวญ ว่าได้เรียนรู้อะไรจากกระบวนการทำ�งานใน
แต่ละครัง้ และมีวธิ กี ารตัง้ คำ�ถาม การใช้เครือ่ งมือทีแ่ ตกต่างกันไปเพือ่ ทีน่ กั เรียนจะได้คดิ และไม่ตอบคำ�ถาม
เป็นรูปแบบเดิมๆ ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้และเชื่อมโยงสิ่งที่ทำ� ว่าได้นำ�หลักปรัชญามา
ใช้ในการคิดและทำ�งานตรงไหน อย่างไร จะนำ�ไปปรับใช้อย่างไร โดยมีครูคอยตัง้ คำ�ถามชวนให้นกั เรียน
ช่วยกันสรุปประเด็น จะช่วยให้นักเรียนตกผลึกทางความคิดได้
๗. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (COP) จะช่วยให้ครูเรียนรูไ้ ด้ดี มีเพือ่ น และมีก�ำ ลังใจในการทำ�งาน
- อาจใช้รูปแบบตลาดนัดความรู้ แต่ต้องมีกระบวนการทำ�งานและการถอดบทเรียนเป็น
ระยะๆ เพื่อเข้าใจและพัฒนาการเรียนรู้ของตน
- เครือข่าย online กระตุ้นให้ครูมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเติมเต็ม แต่ต้องมีผู้ดูแล
ตอบข้อสงสัย มีผู้เติมประเด็น และตั้งกระทู้สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
๘. ผู้ที่เข้าไปเสริมศักยภาพโรงเรียนที่ประสบผลสำ�เร็จ เป็นผู้ที่เปิดใจยอมรับว่าแท้จริงแล้ว
ผู้ปฏิบัติมีความรู้จากการทำ�งานในระดับหนึ่ง อาจมากกว่าผู้ที่เข้าไปเสริมศักยภาพที่มีความรู้
เชิงทฤษฎี เชิงวิชาการ ดังนั้น การร่วมเรียนรู้ไปกับครู เป็นโคช เป็นเพื่อน เข้าใจความต้องการ
ในการสนับสนุนที่แท้จริง ประสานความช่วยเหลือ ให้กำ�ลังใจครู และลดการสั่งการ จะช่วยให้
โรงเรียนเปิดใจรับการพัฒนาทำ�ให้การขับเคลื่อนประสบผล
๙. การประเมินศูนย์การเรียนรู้ ที่เน้นการประเมินเพื่อพัฒนา ผ่านกระบวนการถอดบทเรียน
ทัง้ กระบวนการสอนของครูทมี่ ผี ลลัพธ์ทนี่ กั เรียน และการสะท้อนการเรียนรูข้ องนักเรียน การสังเกต
ชั้นเรียน บรรยากาศสภาพแวดล้อมตามความเป็นจริง ให้คำ�แนะนำ� ให้กำ�ลังใจ จะช่วยให้โรงเรียน
มีกำ�ลังใจ และเห็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง มากกว่าการประเมินจากเอกสารหลักฐาน
ที่สร้างภาระให้โรงเรียนและไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ปัญหาและอุปสรรค
๑. ผู้ขับเคลื่อนเข้าใจความหมายของหลักปรัชญาคลาดเคลื่อน แต่คิดว่าตนเข้าใจถูกแล้ว ส่งผลให้
- ไม่เห็นความสำ�คัญของหลักปรัชญา ไม่ให้ความร่วมมือ
- พูดถึงหลักปรัชญาผิดๆ จะสร้างความเข้าใจผิดเพิ่มขึ้น นำ�สู่การต่อต้าน
- ขับเคลื่อนผิดทางซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก
การขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ ควรเริ่มด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้
กับผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับปฏิบัติการ และผู้ประเมิน
๒. บางครั้งครูลอกเลียนรูปแบบกิจกรรมมาใช้โดยไม่เข้าใจถึงที่มา หรือไม่มีการปรับใช้
อย่างเหมาะสม หรือเข้าใจว่าการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งมีหลักปรัชญาอยู่ในนั้นแล้ว (ครูใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ แต่ไม่ได้ออกแบบให้นักเรียนนำ�มาใช้) มีใบงาน หรือชุดคำ�ถามถอดบทเรียน ๓ ห่วง
๒ เงื่อนไข ๔ มิติ ซ้ำ�ๆ ที่ให้นักเรียนตอบ โดยครูยังไม่ชัดเจน ครูไม่ชวนนักเรียนคิดวิเคราะห์ไปกับ
สถานการณ์ จะทำ�ให้นักเรียนจับทางคำ�ตอบได้ซึ่งจะไม่เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง
๓. ครูสว่ นใหญ่สอนนิยาม สอนให้นกั เรียนนำ�หลักปรัชญามาวิเคราะห์ เช่น วิเคราะห์หนัง/ตัวละคร
หรือแม้แต่การถอดบทเรียนจากสิ่งที่ผ่านมา เป็นเรื่องดีที่ทำ�ให้นักเรียนเข้าใจหลักปรัชญามากขึ้น และ
เห็นประโยชน์ แต่ครูที่คิดว่าสอนแค่นี้พอแล้ว จะไม่สามารถสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ให้นักเรียนได้
ถ้านักเรียนไม่ได้นำ�สู่การปฏิบัติ
๔. หลังจากผู้บริหารที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเกษียณอายุหรือย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนอื่น
- แม้ว่าผู้บริหารใหม่จะเห็นความสำ�คัญของหลักปรัชญา ก็ต้องใช้เวลาในการทำ�ความเข้าใจ
หรือผูบ้ ริหารทีม่ อี ดุ มการณ์แต่ยงั ไม่เข้าใจหลักปรัชญา ก็ตอ้ งอาศัยครูแกนนำ�ทีม่ คี วามเข้มแข็งมาช่วยชีแ้ จง
ทำ�ความเข้าใจ จะทำ�ให้ผบู้ ริหารปรับตัวได้เร็วขึน้ แต่ถา้ โรงเรียนทีค่ รูก�ำ ลังเรียนรูแ้ ละครูแกนนำ�ยังไม่เข้มแข็ง
อาจไม่สามารถขับเคลือ่ นต่อไปได้ จึงยังต้องการหน่วยงานภายนอกเข้ามากระตุน้ หรือสร้างความต่อเนือ่ ง
- ผูบ้ ริหารใหม่มกั คิดทำ�เรือ่ งใหม่เพือ่ สร้างผลงานหรือไม่ให้ความสำ�คัญในหลักปรัชญา ทำ�ให้
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาในโรงเรียนชะงักหรือล้มเลิกไป บางโรงเรียนที่ครูขับเคลื่อนมานาน แล้วเข้าใจ
และเห็นคุณค่า แม้วา่ จะไม่พดู ถึงเรือ่ งการขับเคลือ่ นหลักปรัชญา แต่กย็ งั ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
เนือ่ งจากเห็นประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ กับนักเรียน แต่ครูทกี่ �ำ ลังเรียนรูห้ ากไม่ได้รบั ความช่วยเหลือจากครูเก่า
อาจจะเลิกทำ�ไปในที่สุด
๕. เมื่อครูแกนนำ�ย้ายพร้อมๆ กันหลายคนจะทำ�ให้การขับเคลื่อนชะงัก ดังนั้น พี่เลี้ยงจึงต้อง
สนับสนุนให้ผู้บริหารสร้างระบบการทำ�งาน หรือการส่งต่อความรู้ ซึ่งเครื่องมือจัดการความรู้จะช่วย
ได้มาก
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๖. ผู้ประเมินไม่เข้าใจความหมายของหลักปรัชญา เป้าหมายการขับเคลื่อนด้านการศึกษา และ
กรอบแนวคิดของการเป็นศูนย์การเรียนรู้ หรือเข้าใจไม่ชดั เจน มักหลงประเด็น และให้ความสำ�คัญกับป้าย/
บอร์ดนิทรรศการ เอกสารหลักฐาน รางวัลต่างๆ มากกว่ากระบวนการพัฒนาให้นักเรียนนำ�ปรัชญามาใช้
จนเกิดเป็นอุปนิสัย ทำ�ให้การขับเคลื่อนผิดเพี้ยน
๗. การสร้ า งแรงจู ง ใจในการขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยผลงานความดี ค วามชอบ วิ ท ยฐานะแก่ ผู้ บ ริ ห าร
เป็นความเสี่ยงให้ผู้บริหารหลายโรงเรียนไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการขับเคลื่อน ทำ�ให้เมื่อโรงเรียน
ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรูแ้ ล้ว ผูบ้ ริหารหลายท่านไม่ขบั เคลือ่ นต่อ

ประเด็นที่ควรพิจารณาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑. ครูใช้หลักปรัชญาในการเตรียมการหรือในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน และที่สำ�คัญในการ
ออกแบบการเรียนรู้ ครูเข้าใจและรูเ้ ป้าหมายในการจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละครัง้ ว่าต้องการให้นกั เรียนได้เรียนรู้
อะไรเกีย่ วกับหลักปรัชญา (๑) เข้าใจนิยาม (๒) นำ�หลักปรัชญามาวิเคราะห์เพื่อเข้าใจชัดขึ้นถึงการนำ�มาใช้
หรือ (๓) ออกแบบการเรียนรู้ในรูปของ Active Learning เช่น กระบวนการทำ�โครงงาน กิจกรรมในฐานการ
เรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เป็นต้น ให้นกั เรียนได้ฝกึ นำ�หลักปรัชญามาใช้ในการคิดและทำ�กิจกรรม
เป็นขั้นที่สามารถทำ�ให้นักเรียนเกิดทักษะและสัมผัสผล ซึ่งนำ�สู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในที่สุด
๒. การใช้ชดุ คำ�ถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครือ่ งมือ
ที่ช่วยให้นักเรียนนำ�หลักปรัชญามาใช้ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ครูต้องเข้าใจว่าจะใช้คำ�ถามอะไร
เมื่อไร และใช้คำ�ถามชวนนักเรียนคิดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มากกว่าการใช้เป็นคำ�ถามในใบงาน
มาตรฐานให้นักเรียนกรอก
๓. การบริหารจัดการเวลาของผู้บริหารและครูแกนนำ� ในการออกไปเรียนรู้และขยายผล
ภายนอกโรงเรียน ควรจัดการไม่ให้เกิดผลเสียต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ของตน หรือ
การพัฒนาโรงเรียนของตนให้เข้มแข็ง
๔. การจูงใจผู้ขับเคลื่อนด้วยรางวัล หรือการเชิดชู ทำ�อย่างไรจึงจะอยู่ในระดับเหมาะสม เป็นกำ�ลัง
ใจให้คนทำ�งาน แต่ไม่มากเกินไปจนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของครู
๕. ในการขับเคลื่อนควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะเน้นขับเคลื่อนขยายผลในจำ�นวนที่ไม่มาก
แต่ เข้ ม ข้ น หรื อ เน้ น ที่ ก ารสร้ า งกระแสทำ � ให้ ไ ด้ ป ริ ม าณแต่ คุ ณ ภาพด้ อ ยกว่ า ซึ่ ง อาจทำ � ให้ เ กิ ด
ความคลาดเคลื่อนในการขยายผลในรอบต่อๆ ไป
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ๑

บทเรียนความสำ�เร็จการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
เวทีจัดการความรู้โรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต เล่าว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเป็นไปด้วยดี เพราะเป็น
การระเบิดจากข้างในที่ทั้งครูและนักเรียนต้องการสืบสานงานพระราชดำ�ริ ตามคำ�ขวัญของโรงเรียน เป็น
หน้าที่ที่พวกเราทำ�แล้วมีความภาคภูมิใจ ดังที่ครูประทีป เมืองงาม บอกว่า “ผอ. ครับ ตอนแรกผมคิดว่า
จะทำ�งานวิชาการส่ง แต่ผมขอขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลดีก่อน แล้วค่อยกลับมานั่งคิดว่า
ผมจะทำ�ผลงานวิชาการอะไรดีกว่า” นับเป็นความโชคดีของโรงเรียนทีค่ รูมที ศั นคติเช่นนี้ แม้กระทัง่ นักเรียน
ก็ได้เห็นพัฒนาการทางด้านความคิดในเรือ่ งการนำ�แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจำ�วัน
ทั้งในการเรียนและการนำ�ไปสู่วิถีชีวิตที่หอพัก
นายอภิวัฒน์ พงษ์พาณิช หรือ “ตูน” นักเรียนชั้น ม.๕ เล่าให้ฟังเกี่ยวกับกิจกรรม “ข้าวโพดแนว
หอพัก” ว่าได้แรงบันดาลใจจากเหตุการณ์สมัยทีเ่ รียนอยูช่ นั้ ม. ๔ ทีป่ ลูกข้าวโพดเพือ่ ใช้ศกึ ษาเรือ่ งการแบ่ง
ตัวของเซลล์พชื คอยดูแลเอาใจใส่อย่างดีแต่ไม่ได้รบั ประทาน เมือ่ ขึน้ ชัน้ ม. ๕ จึงตัง้ ใจปลูกข้าวโพดอีกครัง้
เพือ่ ให้นอ้ งๆ และเพือ่ นทุกคนในหอพักได้รบั ประทาน จึงชักชวนเพือ่ นๆ ทำ�โครงการปลูกข้าวโพดโดยรวม
หุ้นกันได้งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท จากนั้นไปจ้างเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงให้ช่วยเตรียมแปลงปลูก
โดย “ตูน” ให้เหตุผลทีต่ อ้ งจ้างเกษตรกรมาช่วยว่าพวกตนไม่มปี ระสบการณ์เรือ่ งการเตรียมแปลง ประกอบกับ
ต้องเรียนหนักอีกทั้งยังต้องซ้อมกีฬา ประเมินเวลาแล้วคิดว่าหนักเกินไปและอาจส่งผลถึงการเรียน
ด้วยความตระหนักถึงความพอประมาณเช่นนี้ “ตูน” จึงจำ�เป็นต้องนำ�เงินส่วนหนึ่งไปจ้างเกษตรกรมาช่วย
เตรียมแปลงปลูก และได้ไปขอความรู้จาก “ลุงเรียง” เกษตรกรในชุมชนท่านหนึ่ง ซึ่งประสบความสำ�เร็จ
และมีประสบการณ์ในการทำ�เกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้กบั โครงการปลูกข้าวโพด ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว
เช่น ผักบุ้ง ผักคะน้า เพิ่มเติมรอบๆ แปลงข้าวโพด เนื่องจากพืชสวนครัวมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ประมาณ
๓-๔ สัปดาห์ สามารถเก็บเกี่ยวส่งขายโรงครัวของโรงเรียน ทำ�ให้มีรายได้เวลาระหว่างรอข้าวโพดออกฝัก
๗๐-๙๐ วัน และเกิดภูมิคุ้มกันหากแปลงข้าวโพดเสียหาย นอกจากการนำ�ผักปลอดสารพิษขายโรงครัวจะ
ทำ�ให้ “ตูน” และเพื่อนๆ ได้บริโภคอาหารปลอดภัยแล้ว รายได้ที่เกิดขึ้น “ตูน” และเพื่อนๆ ไม่ได้นำ�มาใช้
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จ่ายฟุม่ เฟือย แต่กลับนำ�ไปใช้เป็นกองทุนหมุนเวียนซ่อมแซมอุปกรณ์เครือ่ งใช้ทเี่ สียหายในหอพักชาย ทำ�ให้
ไม่ต้องของบประมาณจากโรงเรียนดังเช่นอดีต
นายฐิติพันธ์ พาเรือง หรือ “ตั้ม” ที่ได้ร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเล่าว่า เศรษฐกิจพอเพียงใน
ความคิดของตน คือ หลักคิดว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี วัยรุ่นก็นำ�มาใช้ได้ “ตั้ม” เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้จด
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในชีวติ ประจำ�วันว่าตอนแรกๆ ทีจ่ ดงงๆ เพราะไม่เคยจดมาก่อน แต่การได้จดค่าใช้จา่ ยใน
แต่ละวัน ทำ�ให้ตนรูจ้ กั รับผิดชอบมากขึน้ รูจ้ กั ประมาณตนในการใช้เงินมากขึน้ การซือ้ ของแต่ละครัง้ จะคิด
ก่อนว่าควรซื้อ หรือไม่ควรซื้อ เช่น เมื่อจะซื้อน้ำ�ดื่มจะดูว่าวันนี้ซื้อน้ำ�ไปกี่แก้วแล้ว ถ้าวันนี้ซื้อไปแล้ว
๒ แก้ว จะหันไปดื่มน้ำ�เปล่าที่โรงเรียนแทน
โรงเรียนโยธินบูรณะ

ครูปริศนา ตันติเจริญ หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่าว่าโรงเรียน
โยธินบูรณะน้อมนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในโรงเรียนตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ซึ่งช่วงนั้นแม้แต่ตัวเอง
ก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” คืออะไร แต่ก็ได้เริ่มทดลองปฏิบัติด้วยการให้เด็กทำ�กิจกรรม
“ลด ละ เลิก พฤติกรรมไม่ดีเพื่อในหลวง” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ทำ�ให้รู้ว่าการจะเริ่มต้นทำ�อะไร ถ้ายัง
ไม่เข้าใจถึงแก่นแท้จะเป็นอุปสรรคในการดำ�เนินงาน จึงนำ�กิจกรรมที่นักเรียนทำ�เข้าสู่กระบวนการวิจัย
ศึ ก ษาบริ บ ทของโรงเรี ย นโยธิ น บู ร ณะ ซึ่ ง ผลงานวิ จั ย ทำ � ให้ ไ ด้ ภ าพรวมของโรงเรี ย นที่ เ ป็ น แนวทาง
ในการรณรงค์ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนใน ๔ ด้าน คือ ๑. การบริโภค
๒. การเรียนและการใช้เวลาว่าง ๓. พฤติกรรม และ ๔. การประหยัดพลังงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และพบว่านักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะมีศักยภาพในการเก็บออมและแบ่งปัน แต่ยังทำ�
น้ อ ยเกิ น ไป จึ ง นำ � มาสู่ ก ารคิ ด กิ จ กรรมหรื อ แนวทางที่ จ ะให้ นั ก เรี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มมากที่ สุ ด
โดยการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มหนึ่งไปเข้าค่ายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา เพื่อพัฒนาให้เป็น
แกนนำ�ขับเคลือ่ นภายในโรงเรียน ต่อมา แกนนำ�กลุม่ นีไ้ ด้รวมตัวกันตั้งชุมนุนขึ้นชื่อ ชุมนุมโมโย (Moderate
Youth Club) หมายถึง เยาวชนที่เดินทางสายกลางตามแนวพระราชดำ�ริ ครูออกแบบการเรียนรู้ให้เด็ก
อย่างง่ายๆ ให้เด็กมีอิสระในการคิด และมีส่วนร่วม ครูมีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้คำ�ชี้แนะว่าเมื่อเกิดปัญหา
เฉพาะหน้าจะต้องแก้ไขอย่างไร โดยใช้วิธีให้นักเรียนช่วยกันคิดและค้นหาคำ�ตอบ ครูมีหน้าที่สร้างโอกาส
เปิดเวทีให้นักเรียนได้เรียนรู้และให้เขาทำ� และสอนเขาจากสิ่งที่เขาทำ�
นอกจากการขับเคลื่อนในกิจกรรมนอกห้องเรียนแล้ว ครูปริศนาเริ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ในกลุ่มสาระสังคมฯ ชั้น ม.๔ โดยสอนความหมายของหลักปรัชญาก่อน ส่วนการนำ�ไปประยุกต์ใช้
จะร่วมมือกับกลุ่มสาระการงานอาชีพที่สอนเกี่ยวกับทักษะชีวิตต่างๆ เช่น งานบ้าน งานประดิษฐ์
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งกลุ่มสาระภาษาไทย ซึ่งพบว่าได้ผลดีมาก เด็กสามารถนำ�หลักปรัชญาที่ครูสอน

107

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปปรับใช้ได้จริง ทั้งยังสามารถสื่อสารให้คนอื่นรับรู้ได้จากการจัดการเรียนรู้ในลักษณะโครงการหรือ
โครงงาน และที่น่าภาคภูมิใจ คือ นักเรียนและครูร่วมกันผลิตสื่อต่างๆ เช่น สื่อมัลติมีเดีย สื่อการ์ตูน
นิทานซีดี ที่นักเรียนแต่งขึ้นนำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
นายสุทธิชนม์ มนนามอญ นักเรียนชั้น ม. ๓ กล่าวถึงกิจกรรมในชุมนุมโมโยว่า มีกิจกรรม
หลากหลาย เช่น กิจกรรมเก็บขวดน้�ำ ทีเ่ หลือทิง้ ไปขาย หรือกิจกรรมการนำ�กระดาษหน้าทีส่ ามซึง่ เป็นกระดาษ
ที่ไม่ได้ใช้แล้วไปให้คนตาบอดทำ�อักษรเบรลล์ หรือกิจกรรม MOYO Radio ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์
กระจายเสียงเกีย่ วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เพือ่ นๆ รับทราบ “การเข้าร่วมชุมนุมโมโย เริม่ แรก
จะมีเพื่อนๆ ประมาณ ๓๐ คนเป็นแกนนำ� และกลับมาชักชวนเพื่อนๆ บอกต่อๆ กัน มีสมาชิกเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ ส่วนอีก ๓๐ คน ซึ่งเป็นแกนนำ�รุ่นแรกในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ยัง
อยู่ ค รบ” นอกจากนี้ ยั ง มี ส่ ว นร่ ว มในการไปจั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก ปรั ช ญากั บ เพื่ อ นๆ
นอกโรงเรียน เช่น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่ สำ�หรับการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง
“สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยตัวเอง แม้ในช่วงแรกๆ จะไม่รู้ว่า
กิจกรรมที่ทำ�อยู่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร แต่เมื่อได้ไปร่วมกิจกรรมแล้ว กลับได้กับตัวเอง เช่น
สนใจการเรียนมากขึ้น และรู้จักการแบ่งเวลาเรียน รู้จักประหยัด และมีเหตุมีผล เช่น เราเป็นคนทานข้าว
เยอะ เมื่อห่อข้าวมาทานที่โรงเรียนเองก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อ และทานได้อิ่มกว่า ส่วนเพื่อนในชุมนุมก็ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอะไรมาก เพียงแต่ช่วยกันทำ�งานมากขึ้น ผมคิดว่าความพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากัน เช่น
การซื้อของบางอย่าง สำ�หรับเราอาจมองว่าสิ้นเปลือง แต่สำ�หรับเพื่อนเขาอาจคิดว่าจำ�เป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่
เราต้องเรียนรู้และค่อยๆ ปฏิบัติไปตามกำ�ลังความสามารถของแต่ละคน”
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ครูทีปกร แสงอินทร์ ครูผู้ช่วยเล่าว่า “โครงการนักสืบสายน้ำ�เน้นการอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน
ของธรรมชาติ วิธีการคือให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลว่าในลุ่มน้ำ�ประแสมีส่วนไหนบ้างที่เกิดภาวะวิกฤต
เกิ ด การเน่ า เสี ย อย่ า งไร เริ่ ม ต้ น นั ก เรี ย นพบว่ า สาเหตุ ห ลั ก ๆ มาจากชุ ม ชนมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
มีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งและมีการปล่อยน้ำ�ทิ้ง หลังจากนั้น โรงเรียนได้ส่งครูและนักเรียนไปเข้าร่วม
กิจกรรมเกีย่ วกับโครงการรักษ์เขาชะเมาเพือ่ ไปหาวิธกี ารในการดูแลลุม่ น้� 
ำ โดยขอความอนุเคราะห์อปุ กรณ์
สื่อ และเครื่องมือ วิธีการในการดูแลรักษาสภาพลุ่มน้ำ�โดยชุมชนจากมูลนิธิลูกโลกสีเขียว จากนั้น
จึงตั้งเป็น “กลุ่มนักสืบสายน้ำ�” ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ จัดค่ายให้กับน้องๆ ระดับชั้น ม.๒ มีครูเป็นพี่เลี้ยง
คอยดูแล หลังจากเสร็จงาน เด็กก็จะมาสรุปบทเรียนกันว่างานที่ทำ�ไปมีข้อดีข้อเสียอย่างไร โดยให้เด็ก
แลกเปลี่ยนความรู้และผลที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
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จากที่ดำ�เนินโครงการมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ถึงปัจจุบัน เข้าสู่ปีที่ ๖ แล้ว พบว่าสภาพลุ่มน้ำ�ประแส
ในปัจจุบันดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะยังมีกลิ่นอยู่บ้างก็ตาม แต่ก็สามารถนั่งเรือไปชมหิ่งห้อยได้แล้ว ขณะนี้เทศบาล
กำ�ลังพยายามพัฒนาลุ่มน้ำ�ประแสในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีการขยายสู่อาชีพให้กับ
ชุมชน นอกจากนี้ การดำ�เนินกิจกรรมนักสืบสายน้ำ�ของโรงเรียน ได้ช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนและ
คนในชุมชนได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี โดยรู้จัก “พอประมาณ” ในการประกอบอาชีพ
ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตนเอง ไม่ก้าวตามกระแสทุนนิยม “มีเหตุมีผล” ในการเลือกฟื้นฟูทรัพยากร
ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในอนาคต นอกจากนี้ กิจกรรมนักสืบสายน้ำ�
ยังส่งผลให้เด็ก “มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” คือ รู้ว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ทุกคนควรหวงแหน และ
ร่วมกันอนุรักษ์ไว้เพื่อประโยชน์ของชุมชนในระยะยาว
โรงเรียนเทศบาลจามเทวี

ครูรัตนาภรณ์ ริยะป่า ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ เล่าว่า กิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ
โรงเรียนแบ่งเป็น ๕ หน่วยการเรียนรู้ คือ พืชผักรักไทย ไร่นาสาธิต ชีวติ จิง้ หรีดน้อย สับซอยหมักเพิม่ คุณค่า
และเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ โดยทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่มีอยู่ใน “อุทยานการเรียนรู้” ของโรงเรียน ซึ่งทำ�ให้
ครูไม่ตอ้ งไปคิดเพิม่ เพียงแต่ไปหยิบจับเอาสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นโรงเรียนมาปรับใช้ให้เข้ากับหลักปรัชญาเท่านัน้ เช่น
“พืชผักรักไทย” เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิชาเกษตร ตั้งแต่เริ่มเตรียมดิน การปลูกพืช รวมถึงวิชาคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวพืชผักไว้ขาย สำ�หรับ “ชีวิตจิ้งหรีดน้อย” แม้จะเป็นกิจกรรมที่ดูเหมือนว่า
เป็นเรือ่ งของวิชาวิทยาศาสตร์ลว้ นๆ โดยเฉพาะการศึกษาวงจรชีวติ ของจิง้ หรีด แต่ในส่วนของวิชาการงาน
อาชีพ เด็กๆ ได้เรียนการทำ�อาหารจากจิง้ หรีด รูจ้ กั คุณค่าและประโยชน์ของจีง้ หรีดซึง่ เป็นอาหารพืน้ บ้าน
“สับ ซอย หมัก เพิ่มคุณค่า” เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ�น้ำ�หมักชีวภาพหรือ “น้ำ�ยาอีเอ็ม”
ในหน่ ว ยการเรี ย นรู้ นี้ จ ะมี วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ส อดแทรกอยู่ คื อ เรื่ อ งของการคำ � นวณสั ด ส่ ว นวั ต ถุ ดิ บ
ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์จะเป็นเรือ่ งของจุลนิ ทรียใ์ นน้�ำ หมัก วิชาเกษตรก็เป็นเรือ่ งของการผลิตน้�ำ หมักชีวภาพ
การนำ�ผลผลิตไปใช้รดต้นไม้ ใช้เป็นยาฆ่าแมลง เป็นน้ำ�ยาล้างห้องน้ำ� เมื่อเหลือจากใช้เองภายในโรงเรียน
แล้วจึงนำ�ไปขายในชุมชน โดยในหน่วยการเรียนรู้นี้ นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ ข้างต้น
แล้ว ยังได้เรียนรูก้ ารนำ�วัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะ “เศษอาหาร” ทีเ่ ป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ คือ
นำ � มาทำ � น้ำ � ยาล้ า งห้ อ งน้ำ � ช่ ว ยประหยั ด งบประมาณของโรงเรี ย นได้ ม ากที เ ดี ย ว และที่ สำ � คั ญ คื อ
ไม่มีสารตกค้างหลงเหลืออยู่ ทั้งในห้องน้ำ�และในดินเหมือนกับการใช้น้ำ�ยาล้างห้องน้ำ�จากตลาด
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โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง

ครูวชิราภรณ์ ช่างปรุง เล่าให้ฟังว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในรูปของร้านค้าสหกรณ์
เริ่ ม จากการเปิ ด รั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมตามความสมั ค รใจ การทำ � กิ จ กรรมสหกรณ์ ต้ อ ง
มีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและเพื่อนๆ อีกทั้งยังสอดแทรกคุณธรรมด้านความเสียสละเข้าไปด้วย
เพราะร้านสหกรณ์จะเปิดขายในวันหยุดด้วย จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนเวรกันมาดูแล นอกจากนี้ กิจกรรม
ในร้านสหกรณ์ยังใช้หลักความพอประมาณ เนื่องจากเราจะไม่กักตุนสินค้า และสินค้าที่นำ�มาขายแต่ละ
ประเภทจะต้องเหมาะสมกับบริบทของหมูบ่ า้ น หากสินค้าชนิดใดมีราคาแพงเกินไป สหกรณ์จะสัง่ ซือ้ สินค้า
นัน้ ก็ตอ่ เมือ่ มีคนสัง่ ซือ้ ล่วงหน้าเท่านัน้ ทีส่ �ำ คัญ คือ สหกรณ์นจี้ ะเน้นขายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค
เป็นหลัก หรือสินค้าที่ชุมชนผลิตเอง เช่น ขนมพื้นบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ครูยังได้นำ�กิจกรรมสหกรณ์
มาบูรณาการในการเรียนการสอนโดยสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระวิชา อาทิ ในวิชาภาษาไทย เด็กๆ จะนำ�
ชื่อสินค้าไปแต่งเรียงความ เช่น เรื่อง “สหกรณ์ของเรา” หรือในวิชาภาษาอังกฤษก็สอนให้เด็กๆ ให้รู้จัก
ศัพท์ตา่ งๆ หรือแม้แต่วชิ าวิทยาศาสตร์กย็ งั สามารถนำ�ผงชูรสหรือสินค้าต่างๆ มาใช้ในการทดลองได้อกี ด้วย
นอกจากนี้ วิชาการงานอาชีพ ซึง่ สอดแทรกการฝึกอาชีพค้าขาย หรือในวิชาคณิตศาสตร์เรือ่ งการทอนเงิน
การทำ�บัญชีรายรับรายจ่าย ในวิชาสังคมที่ได้สอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรม ความเอื้ออาทรและ
ความเสียสละ ทำ�ให้เด็กๆ ได้รู้จักหน้าที่ของตนเองมากขึ้น หรือในวิชาศิลปะ เด็กๆ ยังได้เรียนรู้ศิลปะการ
จัดแต่งหน้าร้านว่าทำ�อย่างไรให้เป็นร้านที่ดึงดูดใจผู้ซื้อ หรือฝึกทักษะการประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆ กล้าพูด
กล้าขาย ทีส่ �ำ คัญ คือ เด็กๆ และครูทงั้ หมดในโรงเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้ ทำ�ให้เป็นกิจกรรมสหกรณ์
ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกคนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการทำ�งาน เช่น จะมีฝ่ายตรวจรับสินค้า
สำ�รวจสินค้า กำ�หนดราคา โดยขั้นตอนเหล่านี้ครูจะให้นักเรียนเข้าร่วมด้วย ซึ่งจะกำ�หนดราคาสินค้า
ให้ต่ำ�กว่าราคาป้าย โดยจะให้นักเรียนคิดราคากันเองว่าควรจะได้กำ�ไรเท่าไร เช่น ซื้อสินค้ามา ๑๐ บาท
เขาจะเอากำ�ไร ๑-๒ บาท ไม่เกินนี้ และยังได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าของ
ในสหกรณ์ “สหกรณ์” จึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้าน เพราะบางครั้งร้านค้าในชุมชนบางแห่งก็ยังมา
ซือ้ ของจากสหกรณ์เพือ่ นำ�มาขายต่อ โดยไม่ได้มองว่า “สหกรณ์คอื คูแ่ ข่ง” แต่เป็นตัวช่วยด้วยซ้� 
ำ เนือ่ งจาก
ว่ามีหุ้น แถมยังได้กำ�ไรจากการขายอีก กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าจึงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชนต่อเนื่องได้อีกทางหนึ่ง
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โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ครูบญ
ุ ทวี ชาวปากน้� 
ำ กล่าวถึงหนังสือ “อนุทนิ ชีวนิ วิวฒ
ั น์” ว่าจัดทำ�ขึน้ ตาม “โครงการการเรียนรู้
สู่สากล บนความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก” ภายใต้คำ�แนะนำ�ของอาจารย์พิสิฐ นาครำ�ไพ
ศึกษานิเทศก์เขต ๑ เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น (ม.๑- ม.๖) เป็นผู้บันทึกและบรรลุเป้าหมายที่จะต้องก้าว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมที่หมุนเวียนไปอย่างรวดเร็ว ช่วงแรกๆ ที่ให้นักเรียนบันทึก
เรามุ่งเน้น ๒ ประเด็นคือ การใช้เวลา และการใช้เงิน เพราะเมื่อเด็กจดบันทึกแล้ว เราจะกระตุ้นให้เด็กๆ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีบ่ นั ทึกไว้นน้ั ว่ามีความหมายอย่างไร ซึง่ เมือ่ เด็กลงมือทำ�แล้วจะเห็นข้อมูลและรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง
ทั้งนี้ ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนคือเด็กๆ ลดความฟุ่มเฟือยลง มีการออมมากขึ้น มีความรับผิดชอบ
มากขึน้ มีความรักสามัคคีมากขึน้ กริยามารยาทดีขนึ้ แม้วา่ สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นนามธรรมทีไ่ ม่สามารถอธิบาย
ได้ชดั เจน แต่ดว้ ยคุณลักษณะของนักเรียนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป คือ เรียนดี มีความรับผิดชอบ คิดวิเคราะห์เป็น
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น ทำ�ให้โรงเรียนได้รับการเลื่อนระดับให้เป็นโรงเรียนเกรด A ในปัจจุบัน
นายเมธิน อินทรประสิทธิ์ หรือ น้องกู๋ นักเรียนชั้น ม.๔ เล่าว่า เริ่มบันทึกอนุทินชีวินวิวัฒน์
ตั้งแต่อยู่ชั้น ม.๓ เพราะได้รับมอบหมายจากครูหมวดวิชาสังคม แรกๆ ไม่คิดว่าการบันทึกจะมีประโยชน์
อะไรกับตนเอง คิดเพียงว่า นี่คือการบ้าน ทำ�แล้วจะได้คะแนนเท่านั้น แต่เมื่อลงมือทำ�อย่างจริงจัง ทำ�ให้
รู้จักตนเองมากขึ้น และการได้รู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้นี่เอง ที่นำ�ไปสู่ “การปรับเปลี่ยน” วิธีคิด วิถีปฏิบัติ
หลายเรื่อง “...จากเดิมเป็นครอบครัวเดี่ยว มีพ่อ แม่ พี่ และคุณย่า แต่เมื่อทำ�แผนที่เครือญาติออกมา
ผมถึงรู้ว่าเราก็ญาติเยอะเหมือนกัน แล้วเริ่มรู้สึกสนุกที่ได้เจอญาติๆ ก่อนหน้านี้เวลาไปเยี่ยมคุณย่าก็ไม่รู้
จะคุยอะไรกับใคร แต่พอทำ�อนุทินชีวินวิวัฒน์ แล้วไปบ้านคุณย่า เรารู้เลยว่า ลูกคุณอาคนนี้ชื่ออะไร
ก็เรียกชื่อเลย เขาก็แปลกใจว่ารู้จักชื่อเขาได้อย่างไร ถือเป็นโอกาสที่จะได้คุยกันและสนิทกันมากขึ้น
ในครอบครัวก็มีความสุข เช่น จากประวัติเครือญาติแล้ว ไม่มีใครเรียนจนปริญญาตรีมาก่อน พอผมทราบ
ว่าพีส่ าวผมจบปริญญา ก็บอกเขาว่านีเ่ ป็นหลานคนแรกของคุณย่า คุณยายทีจ่ บปริญญาตรี เป็นคนแรกเลย
พี่สาวฟังแล้วรู้สึกดีมากที่เขาเป็นคนพิเศษ…”
“...บางคนอาจจะบอกว่า เราประหยัดสุดๆ แล้ว การจดบันทึกรายรับรายจ่ายจึงไม่มีประโยชน์
แต่ไม่จริงเลย ผมเองได้เงินวันละ ๔๐ บาท เวลาขอเงินเพิม่ เพือ่ ทำ�งานส่งครู พีส่ าวจะบอกว่าใช้อะไรนักหนา
พอผมดูบัญชีรับจ่ายที่จดไว้ พบว่ายังมีส่วนที่ประหยัดได้อีก คือ ค่าน้ำ� ผมจึงเลิกซื้อน้ำ� เอาขวดไปกรอก
น้ำ�ดื่มแทน แต่ถึงขนาดนั้น เงินที่ได้ยังไม่พออยู่ดี แต่เมื่อให้พี่ดูบันทึกที่เราจดไว้พี่จึงเข้าใจและไม่ต่อว่าอีก
เพราะรูว้ า่ เราประหยัดสุดๆ แล้ว ทีส่ �ำ คัญคือ การนำ�ข้อมูลมาแลกเปลีย่ นกันระหว่างเพือ่ นๆ มีประโยชน์มาก
หนึง่ คือ ได้รวู้ า่ มีคนทีป่ ระหยัดตัง้ เยอะ ทำ�ให้เรามีก�ำ ลังใจ ส่วนเพือ่ นทีไ่ ด้เงินมากกว่าเราก็เริม่ เกิดคำ�ถามว่า
เอ๊ะ!! ทำ�ไมเงินเขาไม่เหลือ ทำ�ให้เขาลดความฟุ่มเฟือยลงและออมเงินมากขึ้น...”
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โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ผอ.ณัฐภาคย์ พัฒนพิเชียร เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้หลักปรัชญาของตนเอง คือ
การได้มโี อกาสส่งครูและนักเรียนจำ�นวนหนึง่ เข้ารับการอบรมค่ายความรูเ้ รือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง “เดินตาม
แนวคิดของพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันเกีย่ วกับหลักปรัชญาผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรูท้ สี่ อื่ ให้เข้าใจถึงการนำ�หลักความพอเพียงมาใช้
ในการปฏิบตั งิ าน ทีอ่ ธิบายถึงการทำ�งานแต่ละอย่างทีย่ ดึ หลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภมู คิ มุ้ กัน
ตนเอง และใช้ความรู้คู่คุณธรรม หลังจากจบค่ายนี้แล้ว ทำ�ให้เกิดแรงผลักดันขึ้นทั้งกับนักเรียนและครู
ในโรงเรียนป่าเด็งวิทยากลุ่มเล็กๆ ที่กลับมาทำ�กิจกรรมเพื่อพยายามขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวต่อ
เริม่ ต้นด้วยการอบรมให้ครูในโรงเรียนนำ�หลักปรัชญามาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรท้องถิน่ และชวนนักเรียนคิด
ด้วยการค้นหาศักยภาพจากสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว
นางสาวสินีนุช ปานอุทัย เล่าว่าได้มีโอกาสทำ�โครงการสำ�รวจความหลากหลายทางชีวภาพกับ
ครูและเพื่อนๆ จากการที่ตัวเองได้ไปเข้าค่ายร่วมกิจกรรมต่างโรงเรียน และเห็นเพื่อนๆ เล่าว่ามีของดี
ในจังหวัดมากมาย แต่ตัวเองกลับไม่รู้เลยว่ามีของดีหรือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างใกล้บ้าน จึงได้เข้าร่วม
โครงการนี้ โดยใช้ช่วงเวลาปิดเทอมไปออกค่ายสำ�รวจสิ่งแวดล้อมรอบๆ โรงเรียน ซึ่งอยู่ใกล้กับอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน และพบว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก จึงรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ทำ�ให้ได้
ศึกษาทั้งเรื่อง นก แมลงผีเสื้อ สมุนไพร และปู ๗ สี “ตอนแรกยังไม่รู้ว่าบ้านเรามีอะไรดี และสิ่งที่ชุมชน
ควรอนุรกั ษ์คอื อะไร เมือ่ ปิดเทอมจึงออกไปสำ�รวจในป่ากับเพือ่ นๆ โดยมีทง้ั ครูและเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานคอยสอน
ให้ความรู้ ตัวอย่างเช่น ปู ๗ สี หรือปูคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นปูท้องถิ่นมีเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และเพชรบุรเี ท่านัน้ และยังเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ป็นดัชนีบง่ ชีถ้ งึ ความสะอาดของน้�ำ ทำ�ให้เกิดการเรียนรูว้ า่ หาก
อนุรกั ษ์ปู ๗ สี ก็จะส่งผลให้เรามีน�ำ้ กินน้�ำ ใช้ทส่ี ะอาดและมีสง่ิ แวดล้อมทีด่ ตี ามมา ซึง่ สอดคล้องกับหลักคำ�สอน
ของพ่อหลวงในเรื่อง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขคือ ได้รู้จักตนเอง ภูมิใจในชุมชน ซึ่งหากคนในชุมชนไม่สนใจแล้ว
น้องๆ รุ่นต่อไปก็อาจจะไม่รู้จัก หรือไม่มีธรรมชาติที่งดงามเหล่านี้เหลืออยู่”
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โรงเรียนบ้านแม่ระกา

ผอ.สุพล จันต๊ะคาด เล่าว่า ครูมีการนำ�หลักปรัชญาไปปรับใช้ในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้
นักเรียนออกไปเรียนตามแหล่งเรียนรู้ บางรายวิชาก็เชิญวิทยากรท้องถิน่ เข้ามาสอน ซึง่ ไม่ได้สอนแค่ความรู้
เท่านั้น แต่ยังสอนคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมๆ กันด้วย แม้โรงเรียนบ้านแม่ระกาจะเพิ่งเริ่มโครงการ
มาได้เพียง ๒-๓ ปี แต่กเ็ ริม่ มองเห็นความเปลีย่ นแปลงบ้างแล้ว สังเกตได้จากเด็กทีจ่ บแต่ละรุน่ จะไม่ละทิง้
ถิน่ ฐานทัง้ หมดเหมือนทีผ่ า่ นมา ซึง่ สมัยก่อนเมือ่ เด็กเรียนจบภาคบังคับ (ม.๓) มักจะทิง้ ถิน่ ไปทำ�งานรับจ้าง
ในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่อื่นๆ บางรายก็ถูกพ่อแม่ที่ออกไปทำ�งานก่อนรับไปอยู่ด้วย เหลือไว้เพียงแค่
เด็กและผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันภายในหมู่บ้าน ถ้าหากไม่หาทางแก้ไข ก็จะทำ�ให้ชุมชนอ่อนแอลงเรื่อยๆ
แต่หลังจากเริ่มปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนไประยะหนึ่งพบว่ามีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นในชุมชน
ทั้งอาชีพเกษตรอินทรีย์ และมีเตาเผาถ่านในชุมชนเพิ่มขึ้น ที่สำ�คัญคือกลุ่มเด็กๆ ยังพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป โดยจัดตั้งเป็น “เครือข่ายเยาวชนแม่ระกา” มีการทำ�งาน
ร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ เช่น หมออนามัย องค์การบริหารส่วนตำ�บล สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ฯลฯ ผลลัพธ์ที่ได้
ทำ�ให้ช่องว่างและความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหายไป จนชุมชนบ้านแม่ระกา ได้รับเลือกจาก
กรมส่งเสริมสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เป็นชุมชนต้นแบบ
ด้านสวัสดิการชุมชน
ด.ญ.ชุดาภรณ์ ย่อมครบุรี หรือน้องแอน นักเรียนชั้น ป.๖ เล่าว่าที่ผ่านมามีโอกาสได้ร่วมกิจกรรม
เผาถ่านและน้ำ�ส้มควันไม้ ทำ�ให้สามารถนำ�สิ่งที่เหลือใช้กลับมาทำ�ประโยชน์ได้อีก นั่นคือ เศษกิ่งไม้ตาม
หัวไร่ปลายนา หรือกิ่งไม้ที่ถูกตัดตกแต่งทิ้ง ก็นำ�มาเผาเป็นถ่านในถังน้ำ�มัน ๒๐๐ ลิตร ทำ�ให้ได้ถ่านและ
น้ำ�ส้มควันไม้ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างพลังงานทดแทน เดิมชาวบ้านเผาถ่านแล้ว
ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำ�ส้มควันไม้ แต่โครงงานนี้ทำ�ให้ทราบว่าน้ำ�ส้มควันไม้มีประโยชน์สูงมาก เอามา
ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้ผลดี โดยใช้น้ำ�ส้มควันไม้เข้มข้นมากำ�จัดหรือไล่แมลงศัตรูพืช ขณะเดียวกัน
ถ้าผสมน้�ำ ให้เจือจางลง ยังเป็นฮอร์โมนเพิม่ ผลผลิตให้พชื ได้อกี ด้วย และทีส่ �ำ คัญ คือ ช่วยกำ�จัดกลิน่ เหม็น
ของน้ำ�เน่า ช่วยดูดซับพิษหรือสารเคมีที่ตกค้างอยู่ตามพื้นดิน
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โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์

ครูศวิ พร แย้มแตงอ่อน ครูแกนนำ�เล่าให้ฟงั ว่า สิง่ หนึง่ ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ให้เด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมนุมที่สร้างอาชีพเหล่านี้ คือ พวกเขาเห็นรอยยิ้มของพ่อแม่และความภาคภูมิใจในการได้แบ่งเบาภาระ
ของครอบครัว เบื้องต้นจะเน้นให้เด็กทำ�กิจกรรมด้านการเกษตรผ่านกิจกรรมชุมนุมในโรงเรียน เช่น
สอนให้นักเรียนปลูกผักและพืชสวนครัวไว้ใช้ประโยชน์ และกิจกรรมที่เน้นการสร้างอาชีพ เช่น ชุมนุม
ถั่วเคลือบ ซึ่งทั้งครูและเด็กร่วมด้วยช่วยกัน และนำ�ตะไคร้ ใบมะกรูด กระเทียม ที่ช่วยกันปลูกไว้แล้ว
ในโรงเรียนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และทดลองจนได้สูตรถั่วเคลือบสมุนไพรที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และ
เมื่อมีงานเทศกาลประจำ�ตำ�บลหรืองานประจำ�จังหวัด เด็กๆ ก็จะนำ�ทั้งถั่วเคลือบสมุนไพร กล้วยทอด
สมุนไพรเหล่านีไ้ ปขายภายในงาน กิจกรรมนีน้ อกจากสร้างความสนุกสนานและความภูมใิ จให้กบั เด็กๆ แล้ว
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายของเหล่านี้ เด็กๆ ยังสามารถนำ�ไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ เราสอนเด็ก
ด้วยวิธงี า่ ยๆ ด้วยการเล่าถึงความพอเพียง อย่างเช่นการใช้เงินในชีวติ ประจำ�วันว่าใช้อย่างมีเหตุผลหรือไม่
พ่อแม่ทำ�งานหนักในโรงงานนำ�เงินมาให้เป็นค่าใช้จ่ายประจำ�วันๆ ละ ๔๐ บาท ก็แนะนำ�เด็กๆ ว่าให้
ลองหยอดกระปุกออมสินวันละ ๕-๑๐ บาท แล้วดูว่าหากวันไหนพ่อแม่ไม่มีเงินให้ เงินที่เก็บไว้นี้
ก็จะมีประโยชน์ต่อไป ให้เด็กๆ ได้รู้จักค่าของเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง
นอกจากนี้ ครูศิวพรยังมีวิธีเด็ดๆ ให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั่งล้อมวงคุยกัน เล่าถึงวิถีชีวิต
ของแต่ ล ะคนว่ า เป็ น อย่ า งไร เพื่ อ ร่ ว มกั น เรี ย นรู้ ก ารรู้ จั ก ตนเอง เรี ย นรู้ “ความพอเพี ย ง”
จากประสบการณ์จริง เหล่านี้ ทำ�ให้เด็กๆ หนองรีสขุ สวัสดิส์ ามารถนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้และสร้างเป็นอาชีพติดตัว อันจะนำ�ไปสู่ภูมิคุ้มกันที่ดีในอนาคต
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ภาคผนวก ๒

รายนามวิทยากรจิตอาสา
โครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำ�ริเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อ -นามสกุล

๑. คุณหยกพร ตันติเศวตรัตน์
๒. ดร.วิรไท สันติประภพ
๓. คุณสนันนาถ กุลไพศาลธรรม
๔. คุณเกรียง วงศ์หนองเตย
๕. คุณมนตรี รัตตานนท์
๖. คุณวิศิษฐ์ ชูวงษ์
๗. คุณชฎาดวง สุวรรณทัต
๘. คุณจินดา ชอบพัฒนา
๙. คุณสุวิมล ศรีสันติสุข
๑๐. คุณสุมิตรา อ่ำ�บุญ
๑๑. คุณสรสิทธิ์ จิวะวรเกียรติ
๑๒. คุณจันทร์เพ็ญ จันทนา
๑๓. คุณกฤตภัค สารพรรณ์
๑๔. คุณประกิต กุลสุขรังสรรค์
๑๕. คุณสุระเดช สกุลรุ่งพงศา
๑๖. คุณสุชาติ เพียรจงกล
๑๗. คุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย
๑๘. คุณนุชา ศิริรัตน์
๑๙. คุณปราณิดา ศยามานนท์
๒๐. คุณสุรศักดิ์ ธรรมโม
๒๑. คุณอานุภาพ โฉมศรี
๒๒. คุณณัฎฐากัญญ์ สุคำ�
๒๓. คุณอำ�นาจ มานะจิตประเสริฐ
๒๔. คุณเขมิกา ผิวละออ
๒๕. คุณภรดี สุขประเสริฐ
๒๖. คุณสุนิสา โสมาภา

ตำ�แหน่ง

รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงิน
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ
ผู้จัดการสินเชื่อลูกค้าบุคคล
ผู้จัดการสายจัดการและควบคุมบัญชี
ผู้จัดการกิจกรรมสังคม
ผู้จัดการฝึกอบรม ลูกค้าบุคคล
ผู้จัดการหน่วยธุรกิจหลักทรัพย์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน
ผู้จัดการการบัญชีและงบการเงินรวม
ผู้จัดการวิเคราะห์ธุรกิจ
ผู้จัดการทีมฝึกอบรมระบบงานลูกค้าบุคคล
ผู้จัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดการสอบทานการปฎิบัติ
รองผู้จัดการสาขารัชโยธิน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนสนง.เขตพื้นที่ชิดลม
หัวหน้าบริการการเงินบุคคล สาขารัชโยธิน
เศรษฐกรอาวุโส
เศรษฐกรอาวุโส
เศรษฐกรอาวุโส
เศรษฐกร
เศรษฐกร
เศรษฐกร
เศรษฐกร
เจ้าหน้าที่งานกรรมการ
เจ้าหน้าที่ธุรกิจ สาขารัชโยธิน
เจ้าหน้าที่ควบคุมและติดตามข้อมูลหลักประกัน
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ภาคผนวก ๓

รายนามคณะกรรมการกำ�หนดทิศทางของโครงการ
รายนาม

ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศนพ. วิจารณ์ พานิช
คุณอานันท์ ปันยารชุน
ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย
คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม
คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์
คุณนงนาท สนธิสุวรรณ
คุณองค์อร อาภากร ณ อยุธยา
คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
ศ.กิตติคุณสุมน อมรวิวัฒน์
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
คุณสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ
ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา
คุณสุชาติ วงศ์สุวรรณ
คุณวีณา อัครธรรม
คุณศัจธร วัฒนะมงคล
คุณรจนา สินที
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ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
สายบริหารงานสื่อสารองค์กร
ผู้จัดการและเลขานุการ
ราชบัณฑิต
เลขาธิการ

สถาบัน

มูลนิธิสยามกัมมาจล
มูลนิธิสยามกัมมาจล
มูลนิธิสยามกัมมาจล
มูลนิธิสยามกัมมาจล
มูลนิธิสยามกัมมาจล
มูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

มูลนิธิสยามกัมมาจล
สำ�นักงานราชบัณฑิตยสภา
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้
กรรมการ
เพื่อสังคม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภาการศึกษา
หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
กระบวนการเรียนรู้
ผู้อำ�นวนการ
กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.)
สำ�นักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำ�นวยการสำ�นักกิจการพิเศษ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หัวหน้ากลุ่ม
สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
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ภาคผนวก ๔

กิจกรรมที่มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดเพื่อเป็นการเสริมศักยภาพ
โรงเรียนในเครือข่ายและผู้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ

ในการเสริมศักยภาพโรงเรียน มูลนิธิสยามกัมมาจลเน้นการจัดกระบวนการด้วยการผสมผสาน
เครือ่ งมือต่างๆ เข้าด้วยกัน (เช่น การจัดการความรู้ การทำ�วิสยั ทัศน์รว่ ม การคิดเชิงระบบ การทำ�งานเป็นทีม
การออกแบบการเรียนรู้) นำ�มาออกแบบเพื่อให้ผู้บริหาร และครูได้เรียนรู้จากการนำ�เครื่องมือต่างๆ มาใช้
ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามบทบาทหน้าที่ตน หลังจากนั้น มาร่วมสะท้อน
การเรียนรู้ และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมเสริมศักยภาพดังกล่าว สรุปได้ดังนี้
ตลาดนัดความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เสริมพลังผู้บริหาร ครู และนักเรียน ผ่านการเปิดเวทีนำ�
เสนอผลงานที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเติมเต็มจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อที่ผู้เข้าร่วม
จะได้นำ�ความรู้ใหม่กลับไปยกระดับการทำ�งาน ขณะเดียวกันก็ได้กำ�ลังใจผ่านการชื่นชมซึ่งกันและกัน
(๒) ใช้ เ ป็ น เวที สื่ อ สารทิ ศ ทางการทำ � งานพร้ อ มทั้ ง เติ ม เต็ ม ความรู้ ห ลั ก และเครื่ อ งมื อ ที่ จำ � เป็ น ต่ อ
การขั บ เคลื่ อ นงานในภาพรวม (๓) เชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ทั้ ง อย่ า งเป็ น ทางการและ
ไม่เป็นทางการ (๔) ประมวลความรูจ้ ากเวทีไปขยายผลผ่านสือ่ ต่างๆ และสกัดความรูไ้ ปพัฒนาโครงการต่อ
โครงการจึงจัดตลาดนัดความรูร้ ะดับประเทศขึน้ ๓ ครัง้ ดังข้างล่าง โดยระหว่างการดำ�เนินโครงการ
ผู้ประสานงานภูมิภาคจะจัดตลาดนัดความรู้ในระดับภูมิภาคเพื่อคัดเลือกแบบปฏิบัติที่ดีมาเป็นตัวอย่าง
ความสำ�เร็จ และเรียนรู้ร่วมกัน ในตลาดนัดระดับประเทศ
๑. ตลาดนัดความรู้ “เครือข่ายเรียนรูส้ คู่ วามพอเพียง” ครัง้ ที่ ๑ (วันที่ ๓๐ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๒๕๕๒)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๔๑
๒. ตลาดนัดความรู้ “เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง” ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๒๖ - ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๔๙
๓. ตลาดนัดความรู้ เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง ครั้งที่ ๓ (วันที่ ๒๗ - ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๔)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๕๕
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สำ�หรับผู้บริหาร/ครูแกนนำ�

๑. โครงการเรือ่ งเล่า “บทเรียนความสำ�เร็จในการใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ จัดการการเรียนรู”้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ค้นหาผูบ้ ริหารและครูทนี่ �ำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในบทบาทหน้าทีต่ น
จนประสบความสำ�เร็จ ให้ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และนำ�สิ่งที่เรียนรู้กลับไปพัฒนา
งานของตน ขณะเดียวกัน ก็สามารถนำ�ความรู้ดังกล่าวไปผลิตเป็นสื่อที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ เพื่อ
เป็นแนวทางให้ผู้สนใจนำ�ไปปรับใช้ตามบริบท ซึ่งจัด ๒ ครั้งดังนี้
๑.๑ ครั้งที่ ๑ (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 ๒ (วันที่ ๒-๖ เมษายน ๒๕๕๔)
๒. “การสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัย เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการในโครงการเสริมศักยภาพ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน” (พ.ย.๒๕๕๒ - มิ.ย. ๒๕๕๓) มีวัตถุประสงค์
เพื่อ (๑) ให้โรงเรียนมีเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ของตนทั้งในเรื่องของจุดเด่นและปัญหาเพื่อนำ�ไปสู่
การพัฒนาที่มีคุณภาพ และต่อยอดการทำ�งานของโรงเรียน (๒) เพื่อให้ได้องค์ความรู้พร้อมหลักฐาน
เชิงประจักษ์ที่มีการตรวจสอบเชิงปริมาณและคุณภาพในการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษาต่อไป
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา” (วันที่ ๒๐ - ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๔)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๖๑
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “บริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อความยั่งยืน” (วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๕)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๖๔
๕. ประชุม “ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ฯ” (วันที่
๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๕) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าจะมีแนวทางในการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ของตนเองอย่างไร เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืน และจะขับเคลื่อนขยายผลหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอื่นๆ อย่างไร
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๓๘๔
๖. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร “เสริมพลังสถานศึกษาเพือ่ พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและครูในโรงเรียนเครือข่ายทีม่ คี วามก้าวหน้าได้มี
โอกาสมาทบทวนตัวเอง สร้างความเข้าใจทีต่ รงกัน ได้วางแผนในการพัฒนาโรงเรียนเพือ่ เป็นศูนย์การเรียนรู้
ร่วมกัน ในขณะเดียวกัน ก็ได้รับการเสริมพลังและเรียนรู้กระบวนการที่จะกลับไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป
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๖.๑ รุ่นที่ ๑ (วันที่ ๒ - ๕ พ.ค. ๒๕๕๖)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๘๑
๖.๒ รุ่นที่ ๒ (วันที่ ๒๒ - ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๖)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๔๗
๖.๓ รุ่นที่ ๓ (วันที่ ๒ - ๕ มิ.ย. ๒๕๕๖)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๑๐๕๕
๗. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูของศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้มีโอกาสทบทวนถึงปัจจัย
ความสำ�เร็จ ความก้าวหน้าในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญาของแต่ละศูนย์การเรียนรูฯ้ ไปพร้อมๆ กับการรับ
เครื่องมือใหม่ๆ อาทิ Design Thinking ได้รับการเสริมพลังจากกระบวนการเรียนรู้จากภายใน ในขณะที่
ผูบ้ ริหารและครูซงึ่ ย้ายเข้ามาอยูใ่ นศูนย์การเรียนรูฯ้ จะได้มคี วามเข้าใจกระบวนการพัฒนาโรงเรียนของตน
และของเพื่อน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง
๗.๑ รุ่นที่ ๑ (วันที่ ๒๑ - ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๖)
http://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๑๔๓
๗.๒ รุ่นที่ ๒ (วันที่ ๔ - ๗ ส.ค. ๒๕๕๖)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๗๗๔
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สำ�หรับครู

๑. โครงการ “ปลูกความคิด สาธิตผ่านศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น
ให้ครูพัฒนากระบวนการคิดแบบองค์รวม ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นขั้นเป็นตอน ในการกระตุ้น
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน และสื่อสารถึงที่มาของกระบวนการและความสำ�เร็จ
ผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๑ ระยะที่ ๑ (วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๕๔)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๕๗
๑.๒ ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๕) จัดที่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เพื่อสนับสนุน
ให้นักเรียนสามารถนำ�หลักคิดสู่การปฏิบัติจริง และขยายผลในโรงเรียน
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๗๓
๒. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครูแกนนำ�เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ เสริมสร้างอุปนิสยั
“พอเพียง” มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูแกนนำ�ที่จัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” และนำ�มาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบอย่างสำ�หรับ
ขยายผลการขับเคลื่อนต่อไป
๒.๑ ครั้งที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำ�การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
อุปนิสัย “พอเพียง” (วันที่ ๒๒ – ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๕) วัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครูแกนนำ�เพื่อดูจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำ�สิ่งที่เรียนรู้กลับไปพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรูข้ องตนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๔๐๒
๒.๒ ครั้งที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างอุปนิสัย “พอเพียง” (วันที่ ๒๘ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๖) เพื่อถอดบทเรียนความสำ�เร็จของครูแกนนำ�
ที่เข้ากระบวนการในครั้งแรก และครูแกนนำ�จากโรงเรียนใหม่ๆ ที่มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการจัดการเรียนรู้ของทั้ง ๒ กลุ่ม และ
คัดเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจ นำ�หลักปรัชญามาใช้ในกิจกรรม
การเรียนรู้ เห็นประโยชน์ และนำ�มาใช้จนกลายเป็นนิสัย มาผลิตเป็นสื่อเผยแพร่เป็นแบบอย่างต่อไป
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๗๗๑
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บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำ�หรับนักเรียน

๑. ค่ายอบรมและการแข่งขันการออกแบบเกมเศรษฐกิจพอเพียง (วันที่ ๖ – ๑๑ ต.ค. ๒๕๕๑)
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
จากการลงมือปฏิบตั ิ ได้รบั การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการทำ�งานเป็นทีม ในขณะทีค่ รูผเู้ ข้าร่วม
ได้เรียนรู้วิธีการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ผ่านเกม และพัฒนาสื่อเกี่ยวกับ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบใหม่ๆ ทีเ่ น้นการเรียนรูค้ วบคูไ่ ปกับความสนุกสนาน ให้เป็นแบบอย่าง
สำ�หรับครูผู้สอน
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๑๗
๒. การขยายผลการปรับใช้เกมเศรษฐกิจพอเพียงสร้างการเรียนรูแ้ ก่เยาวชน (ช่วงปี ๒๕๕๓ –
๒๕๕๗) เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กบั ครู และเยาวชนได้เรียนรู้
และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเปิดใจ ผ่านการเล่นเกม
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๕๓
๓. ค่ายเยาวชนเศรษฐกิจพอเพียง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นกั เรียนในโรงเรียนเครือข่าย เกิดความรู้
ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้วิธีการนำ�มาใช้สร้างความสำ�เร็จ ผ่านการทำ�
โครงการจิตอาสา และครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการออกแบบกระบวนการดังกล่าวไปพร้อมๆ กัน
๓.๑ ระยะที่ ๑ (วันที่ ๑๔ – ๑๘ มี.ค. ๒๕๕๖) เพือ่ เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้วิธีการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�กิจกรรมจิตอาสา และเข้าใจว่าจิตอาสาที่แท้จริงคืออะไร
ผ่านการลงมือทำ�งานจริง
http://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๕๗๓&content_id=๑๔๖๙
๓.๒ ระยะที่ ๒ (วันที่ ๑๓ – ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๖) เพื่อพัฒนาวิธีคิดและการวางแผนโครงการ
จิตอาสาภายใต้กระบวนการคิดตามหลักปรัชญา ก่อนนำ�สู่การลงมือปฏิบัติจริง โดยมีพี่เลี้ยงโครงการเป็น
coaching ตั้งคำ�ถามกระตุ้นคิด
http://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๕๗๓&content_id=๙๙๓
๓.๓ ระยะที่ ๓ (วันที่ ๑๖ – ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๖) เพื่อให้เห็นประโยชน์ในการนำ�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในงานจิตอาสาผ่านการถอดบทเรียนความสำ�เร็จในการทำ�งานของนักเรียน
http://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๕๗๓&content_id=๕๔๙๘
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บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ประสานงาน/มหาวิทยาลัย

มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู้ ป ระสานงานได้ ร ายงานความก้ า วหน้ า ในการดำ � เนิ น งาน พร้ อ มรั บ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ และเรียนรู้จากเพื่อนเพื่อนำ�กลับไปพัฒนาการทำ�งานในพื้นที่
๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ (วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๑)
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ (วันที่ ๑๗ เม.ย ๒๕๕๒)
๓. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสังเคราะห์ความรูก้ ารขับเคลือ่ นโครงการในภูมภิ าค ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๒
(วันที่ ๗ ก.ย ๒๕๕๒)
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานภูมิภาค ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ (วันที่ ๙ - ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๕)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๕๙
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานภูมิภาค ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (วันที่ ๒๘ - ๒๙ ส.ค ๒๕๕๕)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๕๙๐๕
๖. ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสังเคราะห์ความรูก้ ารขับเคลือ่ นโครงการในภูมภิ าค (วันที  ่ ๖ - ๗ ส.ค.
๒๕๕๗)
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๙๔๖๘

ปิดโครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
และเสวนา “บนเส้นทางการนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ”
ในเวที “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง” ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๘
https://www.scbfoundation.com/activity_detail.php?project_id=๒๙๓&content_id=๑๒๗๙๘
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บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคผนวก ๕

กระบวนการเสริมศักยภาพโรงเรียนในระดับภูมิภาค
การขับเคลื่อนโดยมีมหาวิทยาลัยและศูนย์การเรียนรู้เป็นพี่เลี้ยง (ระดับพื้นที่/ภูมิภาค)

การขับเคลื่อนทางตรง
มหาวิทยาลัย หรือศูนย์การเรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยง
ขับเคลื่อน รร.เครือข่ายโดยตรง

การขับเคลื่อนเชิงเครือข่าย
ความร่วมมือ

ความร่วมมือแบบข้อตกลง
(ไม่เป็นทางการ) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับศูนย์การเรียนรู้
ร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่าย
โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กัน
ชัดเจน

ความร่วมมือในรูปแบบมีกลไก
ขับเคลื่อนร่วม ด้วยการจัดตั้ง
คณะทำ�งานที่มีมาจากทุกฝ่าย:
มหาวิทยาลัย ศูนย์การเรียนรู้
และ รร.เครือข่าย

เงื่อนไข
๑. ความพร้อมของสถานศึกษา ศักยภาพทุนความรู้ การบริหารจัดการ การออกแบบการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเรียนรู้
เครื่องมือขับเคลื่อน การมีเพื่อนร่วมทาง/ผู้สนับสนุนที่ดี มีการทำ�งานเชิงเครือข่าย
๒. ด้านระบบสนับสนุน
๒.๑ นโยบายจากหน่วยงานระดับสูงและระดับพื้นที่
๒.๒ การสนับสนุนจากองค์กร/หน่วยงานที่เป็นภาคีหลัก (เช่น มูลนิธิสำ�นักงานทรัพย์สินฯ) อย่างต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณ
เครื่องมือ เวทีเรียนรู้ และทีมพี่เลี้ยง
๒.๓ ทีมพี่เลี้ยง/ทีมประสานการขับเคลื่อนฯ ที่ดี เข้มแข็ง การประสาน/สนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทและถูกจังหวะ/เวลา
๓. มีเพื่อนร่วมทาง/การทำ�งานเชิงเครือข่าย
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บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่าง การทำ�งานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และศูนย์การเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ใช้ Social Network สร้างพื้นที่เรียนรู้ online
• Website
• Facebook

ศูนยการเรียนรู
• ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
• บ้านหนองบัวแดง
• เทศบาลจามเทวี
• แม่พริกวิทยา

ดร.กาญจนา เกียรติมณีรัตน์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รร.เครือข่าย

• ติดตามความก้าวหน้าของครูใน รร.
• ติดตามความเปลี่ยนแปลงของเด็ก
• สะท้อนผลการติดตาม และหารือปรับแนวทาง
การทำ�งานของครู/ผู้อำ�นวยการ
• จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง รร.
เพื่อขยายผลเต็ม รร.
• ให้ รร.เครือข่ายเข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการใน
รร.เป้าหมาย

เปิดพื้นที่เรียนรู้ แสดงผลงานร่วมกัน เพื่อทำ�ความเข้าใจ และเติมเครื่องมือ
• Workshop ถอดบทเรียน รร.เครือข่ายเพื่อเข้าใจตัวเอง และบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาได้ชัด
• เสริมความรู้ / ทักษะครู
๑. ในการนำ�เครื่องมือจัดการความรู้โดยเฉพาะการเป็นผู้อำ�นวยการเรียนรู้ (facilitator) ถอดบทเรียนการเรียนรู้ของ นร.
๒. การพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้ฝึกให้ นร. คิด และนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�งานผ่านการตั้งคำ�ถามหรือ
สร้างเงื่อนไข
• จัดตลาดนัดความรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง รร.เครือข่าย กระตุ้นให้ผู้บริหาร และครูนำ�ที่นำ�หลักปรัชญา
มาใช้ได้ถอดบทเรียนการทำ�งานของตน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับการเสริมความรู้ เป็นต้น
• พัฒนาทักษะการเป็น coach และการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้ศูนย์การเรียนรู้ ด้วยการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วม
ออกแบบกิจกรรม ประเมินผลการดำ�เนินงาน พัฒนาวิธีการทำ�งานร่วมกัน
ผลที่ได้รับ
• ได้ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น ๖ รร. คือ
- รร.ดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
- รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำ�ปาง
- รร.เฉลิมพระเกียรติ จ.พะเยา
- รร.เสริมงามวิทยาคม จ.ลำ�ปาง
- รร.ราชานุเคราะห์ จ.พะเยา
- รร.ทาขุมเงินวิทยาคาร จ.ลำ�พูน
• ครูและผู้บริหารนำ�เครื่องมือการถอดบทเรียน การสะท้อนการเรียนรู้ และวิธีการตั้งคำ�ถามไปปรับใช้ที่ รร.
- ครูยุพิน ชัยราชา จาก รร.ดาราวิทยาลัยสะท้อนว่าได้นำ�กระบวนการที่เรียนรู้จากการออกแบบพัฒนา รร.เครือข่ายร่วมกับ มช. และ
ศูนย์การเรียนรู้อื่นๆ ได้แก่ การวางแผนก่อนทำ�งาน (BAR: Before Action Review) การตั้งคำ�ถาม การเป็น facilitator และการประชุม
สะท้อนผลการจัดงาน (AAR: After Action Review) และสร้างเงือ่ นไขให้ นร. ใช้กระบวนการดังกล่าวตลอดเวลา ทำ�ให้งานออกมาดีขน้ึ มาก
• ครูแกนนำ�หลายท่านในศูนย์การเรียนรู้ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้นำ�หลักปรัชญามาใช้จนเห็นผลที่นักเรียน หรือประสบความสำ�เร็จในชีวิต
เกิดศรัทธาในตนเอง ในหลักปรัชญา จึงร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายโดยใช้ความถนัดที่มี และยังคงจับมือกันเสริมศักยภาพ รร. อื่นๆ เช่น
ปรินส์ฯ และดาราวิทยาลัยร่วมมือกันจัดค่ายพัฒนาเด็กและครูแกนนำ�ของเครือข่ายภาคเหนือ
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
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ตัวอย่าง การทำ�งานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และศูนย์การเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ใช้ Social Network สร้างพื้นที่เรียนรู้ online
• Website
• Facebook

ศูนยการเรียนรู
• เชียงขวัญพิทยาคม
• เทศบาลวัดป่าเรไร
• กัลยาณวัตร
• สนามบิน
• โพนทองวิทยายน
• ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ ๒๐๖

ดร.ฤทธิไกร ไชยงาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รร.เครือข่าย

• ติดตามความก้าวหน้าของครูใน รร.
• ติดตามความเปลี่ยนแปลงของเด็ก
• สะท้อนผลการติดตาม และหารือปรับแนวทาง
ทางการทำ�งานของครู/ผู้อำ�นวยการ
• จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน รร.
เพื่อให้เกิดการขยายผลเต็ม รร.
• ให้ รร.เครือข่ายเข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการ
ใน รร.เป้าหมาย

เปิดพื้นที่เรียนรู้แสดงผลงานร่วมกัน เพื่อทำ�ความเข้าใจและเติมเครื่องมือ
• Workshop ถอดบทเรียน รร.เครือข่าย เพื่อเข้าใจตนเอง และบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาได้ชัด
• เสริมความรู้ / ทักษะครู
	๑. การเป็น facilitator ถอดบทเรียนการเรียนรู้ของนักเรียน
	๒. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของศิษย์จากการตั้งคำ�ถาม
	๓. การออกแบบการเรียนรู้เพื่อฝึกเด็กใช้หลักปรัชญาในการทำ�กิจกรรม
ผลที่ได้รับ
• ได้ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มขึ้น ๔ รร. คือ
รร.โนนสังวิทยาคาร จ.หนองบัวลำ�ภู
รร.โคกเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ
รร.บ้านเป้าวิทยา จ.ชัยภูมิ
รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง จ.บุรีรัมย์
• เกิดเครือข่าย Online ของภาคอีสาน และมีการเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างผ่าน Blog Gotoknow
• ครูได้นำ�วิธีจัดกระบวนการไปใช้กับนักเรียน
- คณะครู รร.เทศบาลวัดป่าเรไร ใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการจัดการเรียนรู้
- ครูฤทธิชยั รร.บ้านเป้าวิทยา ปรับการสอนจากบรรยายเป็นออกแบบให้เด็กเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองและทำ�หน้าทีอ่ �ำ นวยการเรียนรู้ และ feedback
- ครูสมศักดิ์ รร.โคกเพชร นำ�จิตศึกษามาออกแบบกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้ตนเอง และเพื่อนจากงานศิลปะ
- ครูจาก รร.เครือข่ายส่วนใหญ่นำ�กระบวนการตั้งคำ�ถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญา และถอดบทเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
• ผู้บริหารและครู เห็นจุดเด่น และปัญหาที่แท้จริงของ รร. นำ�สู่การพัฒนา
• มหาวิทยาลัยรับนักเรียน รร.เครือข่ายเข้าโครงการเด็กดีมีที่เรียน เพื่อปลูกฝังให้เป็นนักศึกษาที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาต่อเนื่อง
• ตั้งศูนย์ CADL (Center of Academic Development for Learning) เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ และบูรณาการ
กับโครงการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ LLEN
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ตัวอย่าง การทำ�งานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และศูนย์การเรียนรู้ ในพื้นที่ภาคใต้
ใช้ Social Network สร้างพื้นที่เรียนรู้ online
• Website
• Facebook

ศูนยการเรียนรู
• ห้วยยอด
• รัษฎา
• บ้านคลองยาง
• บ้านคลองไคร

ดร.ไพโรจน์ คีรีรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดพื้นที่เรียนรู้ แสดงผลงานร่วมกัน เพื่อทำ�ความเข้าใจ
และเติมเครื่องมือ
• Workshop เติมเครื่องมือเรื่องกระบวนการคิดเชื่อมโยง/กระบวนการ
คิดวิเคราะห์/การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และการใช้คำ�ถามพัฒนา
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญา เพื่อช่วยให้ครูมีหลักในการออกแบบ
การเรียนรู้
• เรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอน การฝึกสติ และการเรียนรู้จาก
ภายใน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอุปนิสัยของเด็ก
• จัดตลาดนัดความรู้เพื่อถอดบทเรียน BP และกระตุ้นการทำ�งานครู
ในศูนย์การเรียนรู้ฯ และ รร.เครือข่าย

ฝึกครูปฏิบัติ ช่วยแก้ปัญหา และสะท้อนผล
ในห้องเรียน
• ฝึกทักษะที่จ�ำเป็นในการสร้างการเรียนรู้ของครู
ด้วยการฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ฝึกสติ
ฝึกการสังเกต และการฟังอย่างลึกซึ้ง ตลอดจ
นวิธกี ารตัง้ ค�ำถามกระตุน้ คิดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่พัฒนามาจาก รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี
ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการเข้าใจเด็ก และการ
ออกแบบการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาอุปนิสยั นักเรียน
• ติดตามผลด้วยการเข้าไปสังเกตการสอนของครู
และฐานกิจกรรม และสะท้อนผล
• เชิ ญ ห้ ว ยยอดมาจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
เสริมทักษะ
- การใช้กิจกรรม Play & Learn เพื่อให้เด็กรู้จัก
ตนเอง รู้จักเพื่อน เข้าใจหลักปรัชญา และน�ำมา
ใช้เพื่อสร้างความส�ำเร็จในการท�ำกิจกรรม
- การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการ เศรษฐกิจ
พอเพียงในสาระการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและได้ฝึกการใช้ ผ่าน Active
learning และฐานกิจกรรม
• เชิญศูนย์การเรียนรู้ และมูลนิธิสยามกัมมาจล
ร่วมประเมินเพื่อเสริมศักยภาพ รร. สะท้อนผล
และให้ค�ำแนะน�ำ

ผลที่ได้รับ
• ได้ศูนย์การเรียนรู้ เพิ่มขึ้น ๓ รร. คือ รร.กระทู้วิทยา จ.ภูเก็ต รร.บ้านร้านตัดผม จ.ชุมพร และ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๐ จ.สงขลา
• ผอ.จร ประสงค์สขุ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๐ สะท้อนว่าครูตง้ั คำ�ถามเป็นมากขึน้ และให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมเรียนรูท้ ใ่ี ห้นกั เรียนคิด และลงมือทำ�
ส่งผลให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
• ผอ.พีระพล ภักดีเสนา รร.บ้านร้านตัดผม เมือ่ เข้าใจแล้วได้เปลีย่ นจากการทำ�แปลงเกษตร เป็นการสร้างชุมชนการเรียนรูเ้ รือ่ งการออกแบบการเรียน
การสอน โดยคัดเลือก BP แล้วแต่งตั้งให้เป็นแกนนำ�เข้าไปดูการสอนของเพื่อนครู ให้คำ�แนะนำ�แลกเปลี่ยนการทำ�งานร่วมกับ ผอ. และกำ�หนดให้
นักเรียนและครูมาเล่าประสบการณ์การใช้หลักปรัชญาทุกเที่ยง
• ครู รร.บ้านร้านตัดผม ปรับวิธกี ารสอน เช่น ครูวรรณี บูรณาการหลักปรัชญาเปลีย่ นจากห้ามเด็กพูดให้ฟงั ครู เป็นตัง้ คำ�ถามให้เด็กแสดงความคิดเห็น
ครูปราณี พัฒนาการสอนเรื่องชั่งตวงวัด โดยสอนให้เด็กสังเกต และตั้งคำ�ถามชวนคิด ทำ�ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น สนุก คิดเก่งขึ้น
กล้าแสดงออกมากขึ้น ครูเข้าใจนักเรียนมากขึ้น ทำ�ให้สัมพันธภาพระหว่างครูและนักเรียนดีขึ้น
• มหาวิทยาลัยนำ�ไปใช้กับนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องกลผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Co-Curriculum Activity) เพื่อให้นักศึกษาฝึกใช้หลักปรัชญา
ผ่านการทำ�โครงงานกับ รร. ที่อยู่รอบ มอ.
• ฝึกอบรมวิธีการสอนบูรณาการหลักปรัชญาให้ น.ศ.มรภ.สงขลา เพื่อให้นำ�ไปสอนจริงในห้องเรียนและทำ�วิจัยในชั้นเรียน
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ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงของ รร.รัษฎา จังหวัดตรัง
รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำ�อำ�เภอ
• ก�ำหนดเป็ น นโยบายชั ด เจนให้ ค รู ส อดแทรก
หลักปรัชญาในทุกกิจกรรมการเรียนรู้
• สร้างครูแกนน�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป
• ดึงการสนับสนุนจากภายนอก (สรส./ห้วยยอด/
สภาเด็กและเยาวชน/มูลนิธิสยามกัมมาจล)
• สร้าง PLC ส�ำหรับครูแกนน�ำ
• ท�ำ ให้ดูเป็นตัวอย่าง (ตั้งค�ำถามตามหลักปรัชญา
ชวนนักเรียนทีท่ �ำผิดถอดบทเรียนเพือ่ ให้นกั เรียน
รูจ้ กั ตนเองเห็นคุณค่าและผลเสียจากการกระท�ำ)

ผอ.สาคร เย่าเฉื้อง

เชื่อว่าหลักปรัชญาสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้
จึงเริ่มจากการท�ำความเข้าใจกับครูและชุมชน
ทำ�ความเข้าใจ

• เข้าเวทีต่างๆ
• ดูงาน

ทำ�ความเข้าใจ

ครู

รร.ห้วยยอด
สรส.
• โครงงานจิตอาสา

ผอ.สมจริง อินทรักเดช
ทำ�ให้เข้าใจชัด

ครูแกนน�ำ ๘ คน
• น�ำหลักปรัชญามาใช้สร้าง
ความส�ำเร็จ
• ให้ค�ำแนะน�ำทั้งเป็นและ
ไม่เป็นทางการ
• เป็นวิทยากรขยายผล
นอก รร.

ครูอ�ำนวย
- เลิกเหล้าบุหรี่ เพื่อเป็นแบบอย่างให้เพื่อนครูและนักเรียน
- ให้ความส�ำคัญกับชุดค�ำถาม/ก่อนท�ำ/ระหว่างท�ำ/หลังท�ำ
ครูสมจิตร
- ใช้กระบวนการวาดภาพตามฝันให้นักเรียนรู้จักตัวเองน�ำสู่
การเยี่ยมบ้านและน�ำสู่การช่วยให้นักเรียนได้เรียนต่อ
ครูจันทนา
- ฝึกให้นักเรียนรู้จักการตั้งค�ำถามด้วยตนเอง
ครูมานพ
- ใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฝึกอุปนิสัย “พอเพียง” ให้นักเรียน
- ท�ำตัวเป็นแบบอย่างและชวนคุย
นักเรียนโดยรวม
• เด็กมีหลักคิด มีเหตุผลมากขึ้น มีวินัยมากขึ้น
• พฤติกรรมเสี่ยงน้อยลง
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผล ONET สูงขึ้น
นร.ชนะการแข่งขันทางวิชาการเพิ่มขึ้น
• ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น

ครูใน รร.
• ประทับใจความส�ำเร็จทีเ่ ด็กแกนน�ำเก่งขึน้ จึงพยายาม
ท�ำความเข้าใจ และน�ำมาใช้
• มีแผนจัดการเรียนรู้ให้เด็กน�ำหลักปรัชญามาใช้ท�ำ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงมือท�ำ + เครื่องมือ
- โครงงานจิตอาสาเพื่อรู้จักชุมชน
- การตั้งค�ำถามกระตุ้นคิด
- การถอดบทเรียน ชวนสรุปความรูเ้ ชือ่ มหลักปรัชญา
• “รัษฎาศึกษา” ส�ำหรับเด็ก ม.๑ เพือ่ รูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั
รร. รู้จักและเข้าใจหลักปรัชญาก่อนกระบวนการ
ปลูกฝังในการจัดการเรียนรู้ต่างๆ

ผู้ปกครอง+ชุมชน
• เพื่อดูแลเด็กร่วมกัน
• เป็นครูภูมิปัญญา

ปัจจุบันครูแกนน�ำ 26 คน

น.ส.วรานันทน์ ศรีเต้ง

ตัวอย่างนักเรียน
“แต่กอ่ นนีเ้ มือ่ คิดจะท�ำอะไรท�ำเลย เป็นความรูส้ กึ ล้วนๆ เดีย๋ วนีจ้ ะ
คิดก่อน ว่าถ้าเราท�ำแบบนีผ้ ลจะเกิดอย่างไร ถ้าเราท�ำอีกอย่างหนึง่
ผลที่ อ อกมาจะดี ก ว่ า หรื อ แย่ ก ว่ า ต้ อ งคิ ด รอบคอบมากขึ้ น
คิดมาหลายๆ ทาง ต้องมีการวางแผนก่อน เพราะเราถูกฝึกให้ท�ำ
มาตลอด ๓-๔ ปีแล้ว จึงอยู่ในใจ”

127

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
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ตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงของ รร.บ้านร้านตัดผม จังหวัดชุมพร
รร.ขนาดเล็ก ชายแดนไทย-พม่า
•
•
•
•

ก�ำหนดเป็นนโยบายชัดเจน
ดึงความช่วยเหลือจากภายนอก
ผอ. ชวนครูคดิ สร้างกิจกรรมให้ครูท�ำ และท�ำให้ดู
ตรวจแผน ดูการสอนในห้องเรียน ให้ค�ำแนะน�ำ
กระตุ้นให้ครูและนักเรียนน�ำมาใช้
• ให้ครูเวียนดูการสอนของกันและกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ผอ.เติมเต็ม

รศ.ไพโรจน์

• การใช้ค�ำถาม
• การฟัง
• วิธีสังเกตเด็ก
• นิเทศภายใน

• รร.ห้วยยอด
• รร.รัษฎา

• การออกแบบการเรียนรู้
• นิเทศภายใน

เข้าเวทีต่างๆ
ดูงาน

ผอ.+ ครูแกนน�ำ
• น�ำหลักปรัชญามาใช้สร้างความส�ำเร็จ
• ให้ค�ำแนะน�ำทั้งเป็นและไม่เป็น
ทางการ
• น�ำสิ่งที่เรียนรู้มาขยายผล   

ครูวรรณี สอนสุภา
เปลี่ยนจากบอกสอนเป็นตั้งค�ำถาม ท�ำให้เข้าใจ
เด็กมากขึ้น
ครูจรวย สมวงศ์
กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้ ในรูปแบบของตัวเอง
ตรวจสอบความเข้าใจของเด็ก ถ้าผิดรีบแก้ไขให้
ถูกต้อง ใจเย็นท�ำซำ�้ หลายๆ ครัง้ จนเด็กมองเห็น
วิธีการด้วยตัวเอง
นักเรียนโดยรวม
• มีความมั่นใจ
กล้าแสดงออก
• มีวินัย มีจิตอาสา
• ใช้เหตุผลและใจเย็นลง
• สนุกกับการเรียนรู้
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• เวทีมูลนิธิสยามกัมมาจล
• รร.ห้วยยอด
ผอ.พีระพล ภักดีเสนา
• รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์
เมื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เกษตร แต่สามารถน�ำมาเป็นหลัก
ที่น�ำมาพัฒนาการเรียนให้นักเรียนคิดเป็น
จึงเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักทั้งระบบ
ทำ�ความเข้าใจ

ครูใน รร.
• ครูเริม่ น�ำการตัง้ ค�ำถามกระตุน้ คิดตามหลักปรัชญามา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้
- ครู+นักเรียนจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในหลักปรัชญาทุกเที่ยง
- ส�ำหรั บ นั ก เรี ย นประถมมี ก ารเล่ า นิ ท านแล้ ว ตั้ ง
ค�ำถามชวนคิด
ผู้ปกครอง+ชุมชน
- ส�ำหรั บ นั ก เรี ย นมั ธ ยมให้ เ ลื อ กข่ า วมาอ่ า นและ
เข้าใจ
ช่วยกันวิเคราะห์
ให้ความร่วมมือ
และน�ำไปใช้
• ครูน�ำหลักปรัชญาสูก่ ระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ และจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้จากการลงมือท�ำงาน และใช้ค�ำถามกระตุ้นคิด
ตามหลักปรัชญา
• ครู สั ง เกตนั ก เรี ย นมากขึ้ น ใจเย็ น และฟั ง นั ก เรี ย น
มากขึ้น ท�ำให้สัมพันธภาพดีขึ้น และครูมีความสุข
ในการท�ำงาน

ตัวอย่างนักเรียน
“...เมือ่ ก่อนหนู ไม่รบั ฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ แต่พอได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ท�ำงานร่วมกับเพื่อนบ่อยๆ
เดี๋ยวนี้ท�ำงานใดๆ ก็ส�ำเร็จ โดยไม่มีปัญหาขัดแย้งกันกับเพื่อน
เพราะหนูท�ำงานโดยน�ำหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาใช้”
เด็กหญิง สุภาพร สังข์น้อย

ตัวอย่างนักเรียน
“เดีย๋ วนีค้ รูให้พวกเราเป็นส่วนหนึง่ ในการเรียนค่ะ ครูไม่แค่เขียนบนกระดาน
แล้วให้เราลอกตาม คุณครูจะซักถามตลอดเวลา ท�ำให้เราต้องคิด ต้องใช้
เหตุผล ไม่เข้าใจเราก็กล้าถาม ท�ำให้พวกเราเข้าใจมากขึน้ จากทีไ่ ม่เคยฟังครู
พอมีค�ำถามให้คิด คิดได้ก็อยากตอบ ท�ำให้เรียนสนุกขึ้น และรู้สึกว่ากล้า
คุยกับครูมากขึ้น เลยท�ำให้สนิทกับครูค่ะ”
เด็กหญิง เบ็ญญา บุญพิทักษ์

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคผนวก ๖

โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
ที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

สังกัด

ที่อยู่

สุโขทัย
พะเยา

เหนือ
เหนือ

สพม.๓๘
สพม.๓๖

๑๔๗ หมู่๔ ต.กงไกรลาศ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
๙ หมู่ ๑๗ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูมกามยาว จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
๒๔๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.บ่อแฮ้ง อ.เมือง จ.ลำ�ปาง ๕๒๐๐๐

๑ กงไกรลาศวิทยา
๒ เฉลิมพระเกียรติ พะเยา
เตรียมอุดมศึกษา
๓
พัฒนาการเขลางค์นคร
๔ ดาราวิทยาลัย
๕ ทาขุมเงินวิทยาคาร
๖ เทศบาลจามเทวี

ลำ�ปาง

เหนือ

สพม.๓๕

เชียงใหม่
ลำ�พูน
ลำ�พูน

เหนือ
เหนือ
เหนือ

สช.
สพม.๓๕
อปท

๗ บ้านหนองบัวแดง

เชียงราย

เหนือ

๘ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
๙ แม่พริกวิทยา
๑๐ ราชประชานุเคราะห์๕๕

เชียงใหม่
ลำ�ปาง
ตาก

เหนือ
เหนือ
เหนือ

พะเยา

เหนือ

๑๒ เสริมงามวิทยาคม
๑๓ กัลยาณวัตร

ลำ�ปาง
ขอนแก่น

เหนือ
อีสาน

๑๔ โคกเพชรวิทยาคาร

ชัยภูมิ

อีสาน

ชุมชนบ้านห้วยค้อ
มิตรภาพที่ ๒๐๖

ขอนแก่น

อีสาน

๑๖ เชียงขวัญพิทยาคม

ร้อยเอ็ด

อีสาน

สพม.๒๗

๒๙ ม.๒ ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

๑๗ เทศบาลวัดป่าเรไร
๑๘ โนนสังวิทยาคาร
บ้านคูเมือง
๑๙
(อ่อนอนุเคราะห์)
๒๐ บ้านเป้าวิทยา

ร้อยเอ็ด
อีสาน
หนองบัวลำ�ภู อีสาน

อปท
สพม.๑๙

๑๑ ซอย ๗ ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๘๘/๑๕ ถ.โนนสัง-ศรีบุญเรือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำ�ภู

อุบลราชธานี อีสาน

สพป.อุบลราชธานี เขต ๔

๒๑ บ้านสำ�โรง

อุบลราชธานี อีสาน

๑๑ ราชานุเคราะห์

๑๕
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ชัยภูมิ

๑๙๖ ต.แก้วนวรัฐ ต.วัดกอง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๑๕๓ อ.แม่นา จ.ลำ�พูน
๑๐๑๕ ถ.จามเทวี ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำ�พูน จ.ลำ�พูน ๕๑๐๐๐
ม.๑๒ ถ.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง
สพป.เชียงราย เขต ๑
จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
สช.
๑๑๗ ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
สพม.๓๕
๓๗ ม. ๕ ต.พระบาทวังตวง อ.แม่พริก จ.ลำ�ปาง ๕๒๑๘๐
สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๑๗๐ หมู่ ๔ ต.แม่ค้อ อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐
๔๓ หมู่ ๗ ถ.เชียงคำ�-น่าน ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา
สพป.พะเยา เขต ๒
๕๖๑๔๐
สพม.๓๕
เสริมงาม ลำ�ปาง
สพม.
๒๔๐ ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
หมู่ที่ ๑ ต.ดคกเพชรพัฒนา อ.บำ�เหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
๓๖๑๖๐
ถนนมิตรภาพ ตำ�บลหนองแวงนางเบ้า อำ�เภอพล จังหวัด
สพป.ขอนแก่น เขต ๓
ขอนแก่น ๔๐๑๒๐

บ้านคูเมือง อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี

อีสาน องค์กรปกครองส่วนจังหวัดชัยภูมิ ๑๓๘ หมู่ ๘ ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

หมู่ที่ ๑ ต.สำ�โรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เว็บไซต์

www.kl.ac.th
sw-phayao.ac.th
www.dara.ac.th
www.tk_school.com

www.prc.ac.th/
www.mtw.ac.th
www.takwelfare.com

โทรศัพท์

โทรสาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน

จำ�นวน จำ�นวน
ครู
นร.

ครู
แกนนำ�

นร.
แกนนำ�

๐๕๕-๖๙๑-๒๒๑ ๐๕๕-๖๙๑-๒๘๘
๐๕๔ ๔๒๒ ๘๓๘ ๐๕๔-๔๒๒๘๓๙

มัธยม ๑ - ๖
มัธยม ๑ - ๖

๗๐
๖๖

๑,๐๕๐
๗๑๑

๙
๒๗

๓๐
๒๔๗

๐๕๔-๒๒๖๙๓๒

มัธยม ๑ - ๖

๑๐๓

๒,๐๑๖

๒

๕๐

๐๕๓ ๒๔๑ ๐๓๙ ๐๕๓-๒๔๙๑๕๒
๐๕๓-๕๗๔๖๗๔ ๐๕๓-๕๗๔๘๒๓
๐๕๓-๕๑๑-๗๔๔ ๐๕๓-๕๑๑-๗๔๔

อนุบาล ๑-มัธยม ๖
มัธยม ๑ - ๖
อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๔๐๓
๓๕
๑๗

๖,๖๘๓
๔๙๔
๑๗๖

๙
๓
๗

๖๔๒
๘๕
๗

๐๕๓-๗๓๕๐๑๘

๐๕๓-๗๓๕-๐๑๘

อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๑๐

๑๒๘

๕

๒๐

๐๕๓ ๒๔๒ ๖๐๑ ๐๕๓-๓๐๖-๕๐๙
๐๕๔ ๒๙๙ ๒๗๐ ๐๕๔-๒๙๙-๒๗๑
๐๕๕ ๘๙๕ ๕๖๑ ๐๕๕-๘๙๕-๕๖๐

อนุบาล ๑-มัธยม ๖
มัธยม ๑ - มัธยม ๖
ประถม ๑ - มัธยม ๖

๕๐๖
๒๗
๗๒

๖,๔๒๕
๔๗๖
๙๓๑

๑๕
๘
๖

๑๕๙
๔๐
๒๐๐

๘๑๒๘๙๐๖๑๙

อนุบาล ๑ - มัธยม ๓

๒๑

๓๐๙

๒

๒๐

๐๕๔-๒๒๒๙๕๔

www.swt.ac.th
www.kw.ac.th/

๐๕๔-๒๘๖๑๒๓
๐๔๓ ๒๒๑ ๕๑๑

๐๕๔-๒๘๖๓๓๓
๐๔๓-๒๒๔-๑๗๕

มัธยม ๑ - ๖
มัธยม ๑ - ๖

๕๖
๑๘๗

๑,๓๑๓
๓,๗๙๔

๒
๑๖

๑๘๐
๔๒๐

-

๐๔๔-๘๗๐๔๔๑

๐๔๔-๘๗๐๔๔๑

อ. ๑ - ม. ๓

๑๓

๒๕๐

๒

๑๕

http://๔๐๑๐๗๕๑๖.
thaischool.in.th/

๐๘๑๗๐๘๑๒๙๒

อนุบาล ๑ - มัธยม ๓

๑๕

๑๖๘

๑๕

๕๐

http://chkp๑๐๑.net/

๐-๔๓๕๐-๙๐๙๒ ๐๔๓-๕๐๙-๐๙๒

มัธยม ๑ - ๖

๓๐

๔๔๕

๑๑

๘๐

๐๔๓-๕๑๓-๓๙๔
๐๔๒-๓๗๕๑๒๕

อนุบาล ๑ - มัธยม ๓
มัธยม ๑ - ๖

๓๘
๕๗

๖๘๕
๑,๓๕๖

๑๓
๒

๗
๒๑๐

๐๔๕-๔๐๐๐๕๒ ๐๔๕-๘๕๓-๖๓๙

อนุบาล ๑ - มัธยม ๓

๓๐

๖๑๓

๑๔

๑๒

๐๔๔-๘๖๖๐๔๘

มัธยม ๑ - ๖

๔๘

๘๔๘

๒

๒๐

๐๔๕-๔๐๖๗๙๖

อนุบาล ๑ - มัธยม ๓

๓๒

๕๕๖

๔

๗๘

๐๔๓ ๕๑๑ ๔๘๒
http://www.sesao๑๙.go.th/ ๐๔๒-๓๗๕๓๐๘

www.banpaowittaya.org
๐๔๔-๘๖๖๐๔๘
http://๒๐๒.๑๔๓.๑๖๔.๑๑๔/
๐๔๕-๔๐๖๗๙๖
school/school๑๒๒/
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บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่

ชื่อสถานศึกษา

จังหวัด

ภาค

สังกัด

๒๒ บ้านหนองหญ้าปล้อง

บุรีรัมย์

อีสาน

สพป.บุรีรัมย์ เขต..

๒๓ โพนทองวิทยายน

ร้อยเอ็ด

อีสาน

สพม.๒๗

ม.๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ทะเมนชัย อ.ลำ�ปลายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ๓๓๑๑๐
๔๕๙ ม.๓ บ้านโนนสวรรค์ ต.ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

๒๔ ศีขรภูมิพิสัย

สุรินทร์

อีสาน

สพม.๓๓

ตำ�บลระแง อำ�เภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๑๐

๒๕ สนามบิน

ขอนแก่น

อีสาน

สพป.ขอนแก่น เขต ๑

๒๖ สำ�โรงทาบวิทยาคม

สุรินทร์

อีสาน

สพม.๓๓

๒๗ อนุบาลประชารัฐสามัคคี
๒๘ คลองพิทยาลงกรณ์

นครราชสีมา อีสาน

สพท.นครราชสีมา เขต ๔

ที่อยู่

ถนนประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
๒๖๑/๑ ม.๑๑ ต.สำ�โรงทาบ อ.สำ�โรงทาบ จ.สุรนิ ทร์ ๓๒๑๗๐
๒๗๕ หมู่ ๔ ต.สูงเนินอ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
๕๔/๒ หมู่๑๐ถ.บางขุนเทียนชายทะเล เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพ

กรุงเทพฯ

กลาง

กทม.

เพชรบุรี

กลาง

สพม.๑๐

๓๐ บ้านหนองไผ่

นครสวรรค์

กลาง

สพป.นครสวรรค์ เขต ๓

๓๑ โยธินบูรณะ

กรุงเทพฯ

กลาง

สพม.๑

ลพบุรี

กลาง

สำ�นักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ

จันทบุรี

กลาง

สช.

๕๘ ม.๑ ถ.ริมน้ำ� ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐

๓๔ ศรีวิชัยวิทยา

นครปฐม

กลาง

สพม.๙

๖๘ ม. ๑ ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

๓๕ สตรีมารดาพิทักษ์

จันทบุรี

กลาง

สช.

๓๖ สัตยาไส

ลพบุรี

กลาง

สพป.ลพบุรี เขต ๒

๓๗ กะทู้วิทยา

ภูเก็ต

ใต้

สพม.๑๔

๓๘ บ้านคลองไคร

กระบี่

ใต้

สพป.กระบี่

หมู่ที่ ๑๐ ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ๘๑๑๗๐

๓๙ บ้านคลองยาง

กระบี่

ใต้

สพป.กระบี่

หมู่ที่ ๒ ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

๔๐ บ้านร้านตัดผม

ชุมพร

ใต้

สพป.ชุมพร เขต ๑

หมู่ที่ ๔ บ้านร้านตัดผม ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
๘๖๑๔๐

๔๑ รัษฎา

ตรัง

ใต้

สพม.๑๓

๑๔๙ ถ.เทศบาล ๕ อำ�เภอรัษฎา จังหวัดตรัง ๙๒๑๖๐

นราธิวาส

ใต้

ตรัง

ใต้

๒๙

จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี

๓๒ ราชประชานุเคราะห์ ๓๓
๓๓

ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)

๔๒ ราชประชานุเคราะห์ ๑๐
๔๓ ห้วยยอด
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๔๒๗ ม.๘ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐
๙๑/๔ ม.๑๐ ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๑๐
๑๑๖๒ ถ.สามเสน แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุษิต
กทม.๑๐๓๐๐
หมู่ที่ ๕ บ้านป่ารัง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ๑๕๑๗๐

๑๐๘ ม.๕ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี
อ.ไชยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐
๕๑ ถ.วิชิตสงคราม อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หมู่ที่ ๔ ต.ลุโบะสาวง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
สพม.๑๓

๒๓ ถ.มหามิตร ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ๙๒๑๓๐

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จำ�นวน จำ�นวน
ครู
นร.

เว็บไซต์

โทรศัพท์

โทรสาร

ระดับชั้นที่เปิดสอน

-

๐๔๔-๑๘๗-๐๙๘

-

อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๘

ครู
แกนนำ�

นร.
แกนนำ�

๑๒๐

๔

๒๐

www.ptwy.ac.th

๐๔๓-๕๗๑-๓๘๙ ๐๔๓-๕๗๑-๓๘๙

มัธยม ๑ - ๖

๕๐

๗๒๔

๑๘

๖๐

www.sripisai.ac.th

๐๔๔ ๕๖๐ ๒๒๕

๐๔๔-๕๖๐-๐๘๗

มัธยม ๑ - ๖

๑๐๒

๒,๔๘๖

๒๑

๘๐

๐๔๓-๒๓๖-๕๐๖

๐๔๓-๒๓๖-๕๐๖

อนุบาล ๑ - มัธยม ๓

๑๑๔

๒,๖๔๙

๑๗

๗๐

www.srk.ac.th

๐-๔๔๕๖-๙๓๓๔

๐๔๔-๕๖๙-๓๐๐

มัธยม ๑ - ๖

๘๑

๑,๕๑๒

๑๙

๒๓๐

www.pracharat.com

๐๔๔-๔๑๙๙๙๔

๐๔๔-๔๑๙-๒๐๓

อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๔๓

๙๓๕

๑๙

๑๐๐

http://www.klongpittayalong๐๒๔-๕๒๕-๐๐๑
korn.com/

๐๒-๔๕๒-๕๐๐๘

อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๒๔

๔๘๔

๒

๐

๐๓๒-๔๗๐-๒๙๓

มัธยม ๑ - ๖

๖๒

๖๙๓

๙

๑๕

อนุบาล ๑ - มัธยม ๓

๑๕

๑๘๕

๖

๓๓

www.pccphet.ac.th

๐๓๒-๔๗๐-๒๙๓

www.bannongphai.com

๐๕๖ ๓๙๐ ๑๑๗

http://www.yothinburana.
ac.th/
http://www.rachpracha.
lopburi๒.net/

๐๒๒-๔๑๒-๖๓๐

๐๒-๒๔๑-๒๗๕๐

มัธยม ๑ - ๖

๒๔๐

๓,๗๐๐

๙

๑๐๐

๐๓๖-๗๙๖๘๓๓

๐๓๖-๔๒๖๖๑๓

ประถม๑-ปวช.

๕๗

๙๕๐

๓

๒๔๐

http://www.lasalle.ac.th/

๐๓๙-๔๓๖-๙๘๑ ๐๓๙-๓๑๔-๒๒๙

อนุบาล ๑-มัธยม ๖

๘๔

๑,๓๖๑

๑๑

๘๗

http://www.swc.ac.th/

๐๓๔-๒๔๒-๙๖๗ ๐๓๔-๒๕๑-๐๒๖

มัธยม ๑ - ๖

๑๒๔

๒,๓๗๔

๑๗

๑๘๐

http://www.sm.ac.th/

๐๓๙-๓๑๑-๐๓๘

๐๓๙-๓๑๑-๐๓๘

อนุบาล ๑-มัธยม ๖

๒๑๖

๓,๕๗๓

๕

๘๒

http://www.sathyasaith.org/ ๐๓๖-๗๙๐-๐๔๑-๙ ๐๓๖-๗๙๐-๐๕๐

อนุบาล ๑-มัธยม ๖

๕๒

๓๖๖

๑๔

๓๒

มัธยม ๑ - ๖

๖๕

๑,๒๗๐

๔

๑๗๓

๐๗๕-๖๔๑-๔๙๗

อนุบาล ๑ - มัธยม ๓

๒๔

๔๕๐

๑๐

๓๐

๐๗๕-๖๘๐-๑๐๘

อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๑๔

๑๙๑

๕

๑๒

๐๗๗-๕๒๐-๐๐๖

อนุบาล ๑ - มัธยม ๓

๓๔

๖๗๐

๓

๙

มัธยม ๑ - ๖

๙๓

๑,๖๓๖

๕

๑๑๙

อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๑๐

๑๒๙

๗

๘

มัธยม ๑ - ๖

๑๕๐

๒,๗๕๐

๕

๓๐

๓๘๗

๔,๒๘๒

www.kathu.ac.th
www.facebook.com/
banclongyang

www.ratsada.ac.th/

๐๘๗ ๔๖๗ ๕๐๕๘ ๐๗๖-๓๒๑๓๑๑

๐๗๕ ๒๘๖ ๐๔๕

๐๗๕-๒๘๖-๐๔๕

๐๗๓ ๕๙๙ ๔๐๘
www.hy.ac.th

๗๕๒๗๑๐๗๓

๗๕๒๗๑๐๗๓

๓,๔๙๘ ๕๘,๖๓๕
ปรับปรุง เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๙
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บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสำ�เร็จ
โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

ภาคเหนือ
๑. กงไกรลาศวิทยา
- ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง - ผอ.ดุษฎี สีตลวรางค์ บริหารงานแบบ รร.เล็ก ใน รร.ใหญ่ เพือ่ ให้
รร.มัธยมศึกษาในชนบททีเ่ ริม่ กลาย เพื่อให้ นร.รู้จักตนเอง แล้ว ครูสามารถดูแล นร.ได้อย่างใกล้ชิด
เป็ น ชุ ม ชนเมื อ งจากการขยายตั ว พั ฒ นาตนเองตามศั ก ยภาพ - ผอ.พาครูแกนนำ�ไปดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก
ของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม ที่แท้จริง
พระราชดำ�ริ เพื่อสร้างความเข้าใจ และจัดถอดบทเรียนหลังการ
ชุ ม ชนมี อ าชี พ เกษตรกรรมและ - แก้ ไขปั ญ หาพฤติ ก รรม นร. ดูงานว่ารูส้ กึ อย่างไร คิดอย่างไร และจะนำ�สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปปรับใช้
อุตสาหกรรมในครั ว เรื อ น ประมง เช่น หนีเรียน ทะเลาะวิวาท อย่างไร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและตกผลึก
นร.ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวนา และลาออกกลางคัน
ทางความคิด
- ใช้การจัดการความรูใ้ นการบริหารจัดการและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ
พอเพียง คือสนับสนุนให้นำ�หลักปรัชญามาใช้กับตนเอง นำ�มาใช้
กับงาน ถอดบทเรียนประสบการณ์ เพื่อทบทวนทำ�ความเข้าใจ
และนำ�มาแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ระหว่างผูบ้ ริหาร ครูแกนนำ� 
และคณะครู
- กำ�กับติดตามและประเมินผลการทำ�งานในทุกสัปดาห์ ด้วย
การจัดประชุมทีมงาน ๒ ทีม คือ ทีมจัดการของผู้บริหาร และ
ทีมพัฒนาการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ
๒. เฉลิมพระเกียรติ
มุ่งพัฒนา นร.ให้มีความเป็นเลิศ - รร. มีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีด่ ี คือ มีการปลุกอุดมการณ์ความเป็นครู
สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ท า ง วิ ช า ก า ร บ น พื้ น ฐ า น ในครั้งแรกที่เข้ามาเป็นครูที่ รร.ด้วยการกล่าวคำ�ปฏิญานต่อ
รร.มั ธ ยมศึ ก ษา ประเภทประจำ �  ภู มิ ปั ญ ญาไทยสู่ ส ากล และมี พระรูปปั้นสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
นร.ส่วนใหญ่มาจาก ๘ จังหวัดใน คุณธรรมกำ�กับตน เพื่อสามารถ - เริ่มขับเคลื่อนหลักปรัชญาโดยการรับสมัครครูที่มีใจจากทุกกลุ่ม
ภาคเหนือ ผูป้ กครองประกอบอาชีพ ดำ � รงชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี สาระเพื่อเป็นแกนนำ�  และพัฒนาศักยภาพด้วยการส่งอบรม
รับราชการ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ความสุ ข ด้ ว ยการนำ � พระราช ดูงาน และให้นำ�ความรู้มาปรับใช้กับตนเองจนเข้าใจ นำ�มา
มี ฐ านะปานกลางถึ ง ดี และมี จริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผล
ความพร้อมที่จะสนับสนุน นร.
ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช - ทีมครูจากรร.ปรินส์ฯ เป็นพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ
และสมเด็ จ พระศรี น คริ น ทรา วิ ธี ก ารนำ � หลั ก ปรั ช ญามาปรั บ ใช้ ข องผู้ บ ริ ห าร ครู และ นร.
บรมราชชนนี มาเป็นแนวปฏิบัติ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ เช่น การใช้คำ�ถามกระตุ้นคิด
- กำ � กั บ ติ ด ตามการจั ด ทำ � แผน การนำ � แผนไปใช้ และทบทวน
องค์ความรูค้ รูผา่ นการเป็นวิทยากร และร่วมกิจกรรมกับภายนอก
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- กิจกรรม “ไม้ผลัด” ที่ครูออกแบบกิจกรรมให้ นร.ทำ� - นร.เห็นคุณค่าของตนเอง กล้าคิด กล้า - ครูนำ�หลักปรัชญามาใช้กับตนเอง
ต่อเนื่องกัน เป็นเวลา ๖ ปี เพื่อพัฒนาคุณธรรมและ แสดงออก มีความเป็นผูน้ � 
ำ มีความรับ ก่อน จึงมีความเข้าใจชัดขึ้นเรื่อยๆ
จิตสำ�นึกของการเป็นพลเมืองดี โดย นร.แต่ละระดับ ผิดชอบมากขึน้
สามารถพั ฒ นาการจั ด การเรี ย น
ชั้นจะมีไม้ผลัดหรือจุดเน้นที่เหมาะสมกับวัย เริ่มจาก - นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้ในการวางแผน การสอนของตนให้ เ หมาะสมกั บ
การรู้ จั ก และเป็ น สมาชิ ก ที่ ดี ข อง รร.ปลู ก ฝั ง ให้ รู้ คิ ด เช่น ในการเรียน ในการทำ�กิจกรรม นร.มากขึ้น และให้ความสำ�คัญกับ
เป็นคนดีของชุมชน มีจิตอาสา และเป็นพลเมืองที่ดี ต่างๆ และในการใช้จ่ายเงิน
การเป็น Coach ให้ นร.
ของสังคมและประเทศชาติ
- นร. มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดี ขึ้ น
- ครูสอดแทรกหลักปรัชญาในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ หลายคนสอบติดมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ได้
โดยเฉพาะผ่านการทำ�โครงงาน โดยให้ความสำ�คัญกับ จากเดิมที่ไม่เคยมี
การถอดบทเรียนหลังการทำ�งาน เพือ่ ให้ นร.นำ�สิง่ ที่
เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกัน และตกผลึกการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

- ปลูกฝังผ่านวิถีชีวิตของ นร.ประจำ�  ที่เน้นความเรียบ - นร.ใส่ ใ จความรู้ สึ ก ของผู้ อ่ื น และ - ครู สั ง เกต ใส่ ใจ คอยตั้ ง คำ � ถาม
ง่ายแต่อยูใ่ นระเบียบวินยั และมีความรับผิดชอบต่อตัว สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้ดีขึ้น
เพื่อให้ นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้
เอง ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน
- นร.นำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ ว างแผน ในการทำ�งานในสถานการณ์ต่างๆ
- ปลูกฝังหลักคิดด้วยการบูรณาการกับวิชา “สมเด็จย่า การทำ�งาน สามารถทำ�งานได้อย่าง - ครู นำ � กระบวนการถอดบทเรี ย น
แม่ ฟ้ า หลวง” และกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ เป็ น ขั้ น เป็ น ตอน มี ค วามละเอี ย ด หลังการทำ�งานมาใช้มากขึ้น
โครงงาน ฐานกิจกรรมตามความสนใจกว่า ๓๐ ฐาน รอบคอบ และใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
การเรียนรู้ โดยครูจะเน้นสอดแทรกหลักปรัชญาผ่าน จึงสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตั้งคำ�ถามกระตุ้นคิดตามสถานการณ์ ผนวกกับ ยิ่งขึ้น
การสร้ า งเงื่ อ นไข ให้ น ร.นำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ ใ น
การวางแผน การแก้ปัญหา และให้ความสำ�คัญกับ
การถอดบทเรียนการทำ�งาน
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โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

๓. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ - เริ่ ม จากการต้ อ งการให้ นร.
เขลางค์นคร
ส า ม า ร ถ พั ฒ น า อ า ชี พ
รร.มั ธ ยมศึ ก ษากึ่ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบท เกษตรกรรม ซึ่ ง เป็ น อาชี พ
นร.มาจากต่างอำ�เภอ ผู้ปกครองมี พืน้ ฐานของผู้ปกครอง
อาชีพเกษตรกรรม ฐานะปานกลาง - เมื่อเข้าใจว่าเป็นหลักในการ
ถึงยากจน
พั ฒ นาคนแล้ ว จึ ง ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการพัฒนาให้ นร.
มี ค วามรู้ คู่ คุ ณ ธรรม บนวิ ถี
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. ทาขุมเงินวิทยาคาร
- ปลูกฝังให้ นร.เห็นคุณค่าและ
ร ร . มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ป ร ะ จำ � ตำ � บ ล อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวยองใน ท้องถิ่น
พืน้ ทีซ่ งึ่ ยังมีกลิน่ อายของภูมปิ ญ
ั ญา - เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการ
ท้ อ งถิ่ น อยู่ นร.ส่ ว นใหญ่ ม าจาก เรียนของ นร.ให้สูงขึ้น
ครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างยากจน
ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง มีปัญหา
หนีส้ นิ มีปญ
ั หาครอบครัว และมีการ
ทำ�ลายทรัพยากรธรรมชาติ เยาวชน
เริม่ ละเลยประเพณีที่ดีงาม
๕. ดาราวิทยาลัย
- ปลู ก ฝั ง ให้ นร.เกิ ด ทั ก ษะ
รร.คริสต์ศาสนา ขนาดใหญ่พิเศษ กระบวนการคิ ด เพื่ อ ให้ รู้ จั ก
ในเมืองใหญ่ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ตนเอง สามารถปรั บ ตั ว ให้
มี อ าชี พ รั บ ราชการ รั บ จ้ า งและ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว มี ฐ านะ ภายในและภายนอก นร.
ปานกลางถึงดี ผูป้ กครองมีศกั ยภาพ สามารถดำ � รงตนอยู่ ร่ ว มกั บ
ในการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของ ผู้อื่นอย่างมีความสุข
นร.ได้เต็มที่
- ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
มี คุ ณ ธรรมตามหลั ก คริ ส ต์
ศาสนา
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- รอง ผอ.สุพนิ ส่งครูแกนนำ�เข้ารับการอบรม เรียนรูร้ ว่ มกับเครือข่าย
นำ � สิ่ ง ที่ เรี ย นรู้ ก ลั บ มาลองใช้ และขยายผลให้ กั บ เพื่ อ นครู
เพื่อสร้างความตระหนัก
- สนับสนุนให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรูไ้ ด้ ด้วยการให้ครูแกน
นำ�ทำ�ให้ดูเป็นตัวอย่าง รองฝ่ายวิชาการ และครูแกนนำ�คอยให้
คำ�ปรึกษา และนิเทศติดตาม
- จัดให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิธีการทำ�แผน จัดการเรียนรู้
- ประชุ ม ครู ส ร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว ม ทั้ ง ผู้ บ ริ ห าร ครู และชุ ม ชน
ในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญา และร่วมกันประเมินติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของครู
- แต่งตัง้ ครู และ นร.แกนนำ�ร่วมกันขับเคลือ่ นขยายผลหลักปรัชญา
ด้วยการส่งครูและ นร.แกนนำ�เข้าร่วมเรียนรู้กับ รร.เครือข่าย
แล้วกำ�หนดให้ครูนำ�กลับมาใช้ในงาน และขยายผลสู่เพื่อนครู

- จัดทำ�วิสัยทัศน์ร่วมเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญา เพราะการพั ฒ นา นร.ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพนัน้ ต้องขับเคลือ่ นไปพร้อมกันทัง้ ระบบ ทัง้ นโยบาย
และการปฏิบัติในทุกระดับ
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำ�หลักปรัชญามาประยุกต์ใช้
ในทุกฝ่าย ทั้งในเรื่องความสำ�เร็จ ปัญหา และมุมมองต่างๆ
เพื่อช่วยกันคิดวิเคราะห์ แก้ไข และพัฒนา
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการดำ � เนิ น งานด้ า นการจั ด การศึ ก ษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ทำ�งานร่วมกับ
หัวหน้ากลุ่มสาระในการพัฒนาครู
- สร้างครูแกนนำ�ทุกระดับชัน้ เพือ่ สร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาใน รร.
- สร้าง นร.แกนนำ� ๓ ระดับ คือ แกนนำ�หลัก แกนนำ�รอง และ
แกนนำ�ร่วม เพื่อทำ�งานช่วยครูขยายผลหลักปรัชญา

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

- สร้างความเข้าใจด้วยการชวนให้นร.วิเคราะห์ว่าได้ใช้
หลักปรัชญาในชีวิตประจำ�วันอย่างไร
- บูรณาการกับโครงการสวนพฤกษศาสตร์ รร.ที่ได้รับ
การออกแบบมาสอดคล้องกับการปลูกฝังหลักปรัชญา
ให้ นร.อยู่แล้ว
- ให้ นร.ทำ�โครงงานศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

นร.มีระเบียบวินยั มากขึน้ ปัญหาทะเลาะ - ครูใจเย็นลง เอาใจใส่ นร. ใช้เหตุผล
วิวาทลดลง รักการเรียนรู้ นำ�หลักปรัชญา และใช้ จิ ต วิ ท ยาเชิ ง บวกกั บ นร.
ไปใช้ในการวางแผนการจัดการชีวิต และ มากขึ้น
ทำ�งาน
- ครูมีความสุขที่ได้เป็นผู้ขับเคลื่อน
ขยายผลหลักปรัชญา

- บูรณาการกับโครงงานสหวิทยาการ เรียนรู้วัฒนธรรม นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้ในวิถชี วี ติ มากขึน้ - ผู้บริหารเป็นผู้ประสานงานที่ดีใน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วจัดงาน “เบิกฟ้าทาขุมเงิน” เช่น ลดเวลาใช้โทรศัพท์ ลดค่าใช้จ่ายใน การจัดกิจกรรมต่างๆ
เพือ่ ให้นร.นำ�เสนอผลงาน แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน ครัวเรือน
- ครู ใช้ คำ � ถามกระตุ้ น เพื่ อ ให้ นร.
โดยมีชุมชนเข้าร่วม
เกิดการเรียนรู้ และครูถอดบทเรียน
- นำ�ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาจัดเป็นฐานการเรียนรู้
หลังการทำ�งานเพือ่ ทราบถึงปัญหา
ให้นร.นำ�หลักปรัชญามาฝึกปฏิบัติในชั่วโมงกิจกรรม
และนำ�มาพัฒนางาน
พัฒนาผู้เรียน โดยมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความชำ�นาญ
ในเรือ่ งนัน้ ๆ เป็นผูฝ้ กึ สอน และมีการถอดบทเรียนหลัง
การทำ�งาน ว่านร.ใช้หลักปรัชญาในการทำ�งานอย่างไร
- ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อยอดจาก - นร.รู้ จั ก ตั ว เอง สามารถวางแผน - ผู้ บ ริ ห ารนำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ ใ น
เครื่องมือ Dara TBM (การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี คิดเป็นระบบ และแก้ปัญหาได้ดีขึ้น การบริ ห ารจั ด การ และชวนครู
สอดคล้องกับหลักการทำ�งานตามธรรมชาติของสมอง) มีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้มากขึ้น นำ�มาใช้พิจารณาเรื่องต่างๆ เช่น
เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้
เกิ ด ความรอบคอบในการทำ � งาน งบประมาณ การพัฒนาครู การตัดสิน
- สร้างเงือ่ นไข และคำ�ถามกระตุน้ คิดเพือ่ ให้ นร. นำ�หลัก สามารถสื่อสารได้ดีขึ้น มีทักษะในการ ปั ญ หา ทำ � ให้ ก ารทำ � งานมี ค วาม
ปรัชญามาใช้ในการทำ�กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งใน ทำ�งานร่วมกัน และทำ�งานเป็น
ละเอี ย ดรอบคอบ ถู ก ต้ อ ง และ
หลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- นร.แกนนำ � สามารถออกแบบและ รวดเร็วขึ้น
- ครูใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ให้ นร.วางแผน จัดกิจกรรมเรียนปนเล่น เพือ่ สร้างความรู้ - ครูนำ�หลักปรัชญามาบูรณาการกับ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนทำ�งาน (BAR) ประเมิน ความเข้าใจในหลักปรัชญา ขยายผลให้ การจัดการความรู้ (BAR / AAR และ
สถานการณ์และแก้ไขระหว่างการทำ�งาน และถอดบทเรียน กับ นร. ใน รร.เครือข่ายประสบความ การถอดบทเรียน) ในกระบวนการ
หลังการทำ�งาน โดยปรับใช้จากคำ�ถามกระตุ้นคิดตาม สำ�เร็จเป็นอย่างดี โดยนำ�เครื่องมือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น
หลักปรัชญา
การจัดการความรู้ และหลักปรัชญามา
- ครูให้ความสำ�คัญกับการถอดบทเรียนหลังการทำ�กิจกรรม ใช้ในระหว่างทำ�งาน
เพื่อเชื่อมโยงให้นร.เห็นว่าผลที่เกิดจากการใช้ หรือไม่
ใช้หลักปรัชญาในการทำ�งานเป็นอย่างไร เพื่อให้ นร.
เข้าใจ สามารถนำ�มาใช้ และเห็นประโยชน์ของหลักปรัชญา
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

๖. เทศบาลจามเทวี
รร.ประถมศึ ก ษา ตั้ ง อยู่ ใ นชุ ม ชน
เมือง ใกล้โบราณสถาน ที่มีความ
สำ � คั ญ กั บ ประเพณี ท างศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม ผูป้ กครองส่วน
ใหญ่อยู่นอกเมืองประกอบอาชีพ
เกษตร และรับจ้างทำ�งานในนิคม
อุตสาหกรรม

พั ฒ นาให้ นร.เป็ น คนเก่ ง ดี
มี ค วามสุ ข บนวิ ถี แ ห่ ง ความ
พอเพียง พร้อมก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน

พัฒนาครูด้วยการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถ
พัฒนาต่อยอดการทำ�งาน เช่น การต่อยอดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
อุทยานการเรียนรู้ (สนับสนุนโดยหน่วยงานต้นสังกัด) การจัดทำ�
หลักสูตรรายวิชาเพิม่ เติม “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” (สนับสนุนโดย
นิดา้ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ) สร้างความรูท้ ชี่ ดั เจน
ในการขับเคลือ่ นหลักปรัชญา (สนับสนุนโดยโครงการวิจยั เศรษฐกิจ
พอเพียง) การนำ�หลักปรัชญามาใช้จัดการศึกษาทั้งระบบ รร.และ
เรียนรูร้ ว่ มกับ รร.อืน่ ๆ ในลักษณะเครือข่าย (สนับสนุนโดยธนาคาร
ไทยพาณิชย์และมูลนิธิสยามกัมมาจล)

๗. บ้านหนองบัวแดง
รร.ประถมศึกษาในชนบท ชุมชนมี
อาชีพเกษตรกรรม ผู้ปกครองฐานะ
ยากจน ออกไปทำ�งานต่างจังหวัด มี
ปัญหาหย่าร้างสูง จึงเป็นปัจจัยทีจ่ ะ
ส่งผลลบต่อพฤติกรรมของ นร.

เริ่ ม ที่ ก ารแก้ ไขปั ญ หาพื้ น ฐาน - ในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา รร. ใช้หลักทฤษฏี
ค ว า ม ย า ก จ น แ ล ะ พั ฒ น า C D S L (Copy Development Support Learning by Doing)
พฤติกรรมของ นร.ด้วยการทำ�ให้ โดยพาครูไปดูงาน ให้ครูเลือกนำ�สิ่งที่เรียนรู้มาลองปรับใช้ตาม
รู้ จั ก พึ่ ง ตนเอง เห็ น คุ ณ ค่ า ของ บริบทของ รร. เมือ่ ครูพฒ
ั นากิจกรรมทีเ่ หมาะสมแล้ว สนับสนุนให้
ตนเอง สังคม ทรัพยากร และ ขยายผลสู่เพื่อนครูและชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน
สิ่งแวดล้อม
ของผูม้ ีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้สู่ นร.
- ดึงผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ได้แก่ ครู บุคลากร ชุมชน มาวางแผน
ร่วมกัน เพราะนอกจากจะช่วยกันพัฒนา รร.ให้มีฐานการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับบริบทแล้ว ผอ.สมนึก มีความคาดหวังให้ชุมชน
ได้เรียนรู้และนำ�หลักปรัชญากลับไปใช้ที่บ้านด้วย

๘. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ร.ร คริสต์ศาสนา ขนาดใหญ่พิเศษ
ตั้ ง อ ยู่ ใ น เข ต เ มื อ ง ไ ม่ มี พื้ น ที่
เกษตรกรรม นร.มีศักยภาพสูง ได้รับ
การสนับสนุนจากผูป้ กครองเต็มกำ�ลัง
จึ ง เริ่ ม จากการบู ร ณาการเรื่ อ ง
“หลักคิด” สู่การเรียนการสอนทั้งใน
ห้ อ งเรี ย น รายวิ ช า ชุ ม นุ ม และ
โครงการ

ใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาเป็ น พื้ น ฐานใน - พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ รร.ด้วยการกำ�หนดนโยบายให้
การพั ฒ นาทั ก ษะกระบวนการ ผู้บุคลากรของ รร.นำ�หลักปรัชญามาใช้ในงานปกติ โดยเฉพาะ
คิ ด วิ เ คราะห์ และคิ ด อย่ า งมี ครูต้องนำ�สู่การจัดการเรียนการสอน ทำ�ให้บุคลากรทุกฝ่าย
วิจารณญาน เพื่อให้ นร.เป็นคน มี ค วามเข้ า ใจตรงกั น ว่ า การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ฉลาดที่มีคุณธรรม คือ เน้นสร้าง สอดคล้องกับปรัชญาของ รร. คือ จัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้าง
คนดี ข องสั ง คม ในการพั ฒ นา อุปนิสยั เป็นสิง่ ทีค่ รูทกุ คนต้องทำ�อยูแ่ ล้ว ไม่ใช่ภาระงานทีเ่ พิม่ ขึน้
อุปนิสัย ๕ ด้าน รัก เอื้ออาทร แต่ช่วยให้ครูสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แบ่งปัน ช่วยเหลือ และเสียสละ
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- ใช้ อุ ท ยานการเรี ย นรู้ เ ป็ น ฐานการเรี ย นรู้ บู ร ณาการ
หลักปรัชญา ทำ�ให้เด็กได้เรียนรู้จากกระบวนการ
ทำ�งานร่วมกับเพื่อน มีครูเป็นผู้ใช้คำ�ถามกระตุ้นให้
นร.ได้นำ�หลักปรัชญามาใช้เป็นระยะๆ
- ครูออกแบบการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ
รายวิชาเพิ่มเติม “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง” ๕ หน่วย
การเรียนรู้ นร.ได้เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ไิ ปพร้อมๆ
กับทฤษฎี ใช้เวลาเรียน ๔๐ ชม.ต่อปี เป็นการต่อยอด
จากกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ที่ รร.ทำ�อยู่แล้ว

นร.มี เ หตุ ผ ล สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ - ครูมกี ารจัดการเรียนการสอนทีเ่ ป็น
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดีขึ้น เห็นคุณค่า ระบบมากขึ้น
ของสิง่ ของ เช่น รูจ้ กั ซ่อมของทีช่ �ำ รุดแล้ว - ค รู นำ � วิ ธี ก า ร ตั้ ง คำ � ถ า ม ต า ม
เพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่
หลักปรัชญามาใช้
- ครูชวน นร.คิดวิเคราะห์ก่อนลงมือ
ทำ�มากขึ้น

- นร.เรี ย นรู้ จ ากการลงปฏิ บั ติ จ ริ ง ในฐานการเรี ย นรู้
ทีส่ อดคล้องกับบริบทของชุมชนเกษตร โดย นร.ชัน้ เล็ก
ใช้วธิ ซี มึ ซับผ่านการบอกสอน พาทำ�กิจกรรม ในขณะที่
ชั้นประถม ๔ ขึ้นมาจะเริ่มให้คิดวิเคราะห์ผ่านการ
ตัง้ คำ�ถาม ขณะที่ นร. ทำ�งาน และให้ใช้ในการแก้ปญ
ั หา
เป็นต้น
- ปลูกฝังผ่านวิถีชีวิตใน รร. เพื่อให้ นร.ซึมซับผ่าน
• วิธีบริหารจัดการฐานการเรียนรู้ของ รร.ที่ออกแบบ
ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เชื่อมโยง ครบวงจร เช่น
การนำ�มูลสัตว์มาทำ�เป็นแก๊สชีวภาพใช้ผลิตอาหาร
เพื่อลดค่าใช้จ่าย นำ�ส่วนที่เหลือมาทำ�ปุ๋ย ใช้กับ
แปลงเกษตรของ รร.
• บุฟเฟต์อาหารกลางวันพอเพียง ทีฝ่ กึ การตักอาหาร
เองไม่ให้ทานเหลือ ฝึกการรอคอย ทำ�ให้รคู้ ณ
ุ ชาวนา
ผู้เตรียมอาหาร ด้วยการสวดมนต์ก่อนรับประทาน
พร้อมกัน และ รับผิดชอบเก็บล้างภาชนะเอง
- พัฒนาโมเดลการคิดตามหลักปรัชญาอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ นร. (๑) รู้ (๒) เข้าใจ
(๓) นำ�ไปใช้ได้จริง (๔) คอยให้คำ�แนะนำ� 
- รูปแบบทีค่ รูใช้จะคล้ายๆ กัน คือ ตัง้ คำ�ถามในทุกขัน้ ตอน
ของการทำ�งาน ให้ นร.ประเมินสถานการณ์ สืบเสาะ
หาคำ�ตอบ สร้างนวัตกรรม นำ�เศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ดำ�เนินการ ถอดรหัส (ถอดบทเรียน) การทำ�งาน
แล้วนำ�มาเรียนรู้ร่วมกัน

- น ร . คิ ด เ ป็ น เ ห ตุ เ ป็ น ผ ล ม า ก ขึ้ น - ครู คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เห็นได้ ด้วยการตัง้ คำ�ถามให้ นร.คิดมากขึน้
จากผลสอบ ONET สูงขึ้น
จ าก เ ดิ ม ที่ ส อน ต าม แ ผ นข อง
- นร.มีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจ กระทรวง
และกล้าแสดงออกมากขึ้น นำ�ความรู้ - ผู้ บ ริ ห ารและครู มี ค วามภู มิ ใจใน
ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นครอบครั ว เช่ น นำ � เรื่ อ ง ความสำ�เร็จทีเ่ กิดขึน้ จึงมีความพร้อม
สารอินทรีย์ไปใช้ที่บ้านทำ�ให้ชุมชนใช้ ที่ จ ะขยายผลการใช้ ห ลั ก ปรั ช ญา
ยาฆ่าแมลงน้อยลง
อย่างเต็มกำ�ลัง

- จากที่เคยด่วนตัดสินใจ นร.จะหยุดคิด - ครูทุกระดับชั้นนำ� “โมเดลพัฒนา
ก่ อ น มี ค วามสามารถในการคิ ด กระบวนการคิ ด ” โดยเฉพาะ
วิเคราะห์ และผลการทำ�งานมีพฒ
ั นาการ กระบวนการตั้ ง คำ � ถาม มาใช้
อย่างชัดเจน
เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง”
- นร.เห็นคุณค่าของสิง่ รอบตัว ทรัพยากร ให้กับ นร.
สิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนวั ฒ นธรรม - ครูมีความเป็นนักวิชาการมากขึ้น
ท้องถิ่น
มีความคิดละเอียดรอบคอบขึ้น
- ครู เ น้ น ผลสำ � เร็ จ ของการทำ � งาน
ที่ นร. จึงทำ�ให้ครูมคี วามสุขมากขึน้
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โรงเรียน/บริบท

๘. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

- ครูแกนนำ�รับผิดชอบในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ช่วยให้ครู
สามารถนำ�มาใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้ นิเทศ กำ�กับ ติดตาม และ
เสริมทักษะครูในการใช้เครื่องมือต่างๆ
- สนั บ สนุ น ให้ ค รู ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ข องตนผ่ า นการถอดรหั ส
(ถอดบทเรียน) หรือการทำ�วิจัย นำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
เพื่อพัฒนาการทำ�งาน
- แสวงหาเพื่อนร่วมทางในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา ในลักษณะ
สร้างเครือข่ายขยายผล เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองยิ่งขึ้น
- ผอ.ภูริต คันธชุมภู สร้างทีมขับเคลื่อนหลักปรัชญาโดยการแบ่ง
เป็น ๓ ทีม ได้แก่ ทีมนำ� (แกนนำ�ขยายผล) ทีมทำ� (ครูเข้าใจและ
นำ�มาใช้) ทีมตาม (กำ�ลังเรียนรู้)
- ครูแกนนำ�ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และเป็นพี่เลี้ยงให้ครู
ใน รร. เช่น การออกแบบและเขียนแผนการสอน
- สนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการจัดการเรียนการสอน
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- จัดปฐมนิเทศให้ความรู้แก่ครูใหม่เป็นระยะๆ

๙. แม่พริกวิทยา
- ปลูกฝังให้ นร.เป็นคนดี เป็น
รร.มั ธ ยมศึ ก ษาในชนบทห่ า งไกล คนเก่ง มีความสุข และดำ�รงชีวติ
อยู่ ติ ด กั บ พื้ น ที่ ป่ า อาชี พ หลั ก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ในชุมชน คือ เกษตรกรรม ผูป้ กครอง พอเพียง
มีฐานะยากจน และไปทำ�งานต่างถิน่ - เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต
ครูโยกย้ายบ่อย
ที่สอดคล้องกับบริบทใกล้ตัว
เพือ่ ให้ นร.สามารถพึง่ พาตนเอง
มี จิ ต สำ � นึ ก ของการอนุ รั ก ษ์
ทรั พ ยากร และวั ฒ นธรรม
ท้องถิ่น
๑๐. ราชประชานุเคราะห์ ๕๕
มุ่ ง เน้ น การสร้ า ง “ทั ก ษะชี วิ ต ” - สนับสนุนให้ครูแกนนำ�จัดกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจใน
รร.ประจำ � ขนาดกลาง ประเภท ปลู ก ฝั ง ให้ นร.มี วิ ช าชี พ ติ ด ตั ว หลั ก ปรั ช ญาให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต ร และนำ � มาปรั บ ใช้ ใ ห้
ศึ ก ษาสงเคราะห์ นร.เป็ น ชนเผ่ า สามารถพึง่ ตัวเองได้ และอยูร่ ว่ ม สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน รร.
หลากหลายชาติพันธุ์ ยากจนและ กั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมอย่ า งเป็ น สุ ข - ทำ�ให้ครูเข้าใจว่าการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเป็นเป้าหมายของ
และขาดโอกาสในด้ า นเศรษฐกิ จ บนพืน้ ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง รร. อยู่แล้ว จึงไม่เป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น
สังคม และการศึกษา
- สนับสนุนครูแกนนำ�ให้สามารถทำ�หน้าที่กระตุ้น และให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนครูในการนำ�หลักปรัชญามาใช้ โดยครูสามารถ
เลือกปรึกษา หรือเป็นเครือข่ายของครูแกนนำ�ที่ตนศรัทธา
และรู้สึกสบายใจที่จะทำ�งานด้วย
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การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- หลังจากนำ�มาใช้แล้ว ล่าสุดได้พฒ
ั นาโมเดลนำ�เสนองาน
ตามหลักพอเพียง (SE Model) คือ มีชดุ คำ�ถามหลักของ
การนำ�เสนอ แบ่งเป็น ๕ ขั้น คือ (๑) ขั้นการสร้าง
แรงบันดาลใจ (ประโยชน์/ทำ�ไมจึงทำ�กิจกรรมนั้นๆ)
(๒) ขั้ น คิ ด และตั ด สิ น ใจ (๓) กระบวนการทำ � งาน
(๔) พิจารณาผลที่เกิดขึ้น (๕) แลกเปลี่ยน แบ่งปัน
ขยายผล
- บูรณาการหลักปรัชญากับหลักสูตรท้องถิ่น โดยเน้น
การเรียนรูท้ ใี่ ห้ นร.ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงผ่านประสบการณ์
ที่หลากหลาย
- นำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดำ�รงชีวิตในชุมชน เช่น
มดแดง ผักหวาน ดอกก้านแจ้ มาจัดทำ�เป็นฐานการ
เรียนรู้ ในลักษณะบูรณาการการเรียนรูต้ า่ งๆ เข้าด้วยกัน
เพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะชี วิ ต คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การทำ � งาน
ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้คำ�ถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญา
ในสถานการณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง ให้ น ร.มี ห ลั ก คิ ด
ในการทำ�งานควบคูไ่ ปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
- เรียนรูห้ ลักปรัชญาจากการดำ�เนินชีวติ ประจำ�วันร่วมกัน
โดยครูสร้างเงื่อนไขให้ นร.มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
เช่น ทำ�ความสะอาดหอนอน พีด่ แู ลน้อง และมีกจิ กรรม
ปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงก่อนนอน
- นร.ทุกคนมีหน้าทีท่ �ำ งานในศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
ของ รร. ฝึ ก ทั ก ษะการนำ � เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้
บริหารจัดการศูนย์ที่ตนรับผิดชอบ และจากการทำ�
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น ศูนย์ชีววิถีที่ นร.จะได้
ซึมซับวิธคี ดิ จากการทำ�งานทีอ่ อกแบบมาอย่างพอเพียง
ศูนย์เพิ่มพูนปัญญาที่ นร.จะเรียนรู้ในรูปแบบของการ
ทำ�โครงงาน ศูนย์ฝึกอาชีพที่ นร.ได้ฝึกนำ�หลักปรัชญา
มาใช้ในการบริหารจัดการในมิตเิ ศรษฐกิจ ศูนย์วฒ
ั นธรรม
ที่ นร.จะได้เรียนรู้ และเข้าใจวิถชี วี ติ ของเพือ่ นๆ ต่างเผ่า
ได้ฝึกการหาข้อมูลและเปรียบเทียบความถูกต้องของ
ข้อมูล ได้บริหารจัดการเตรียมรับผู้มาดูงาน เป็นต้น
ซึ่งในแต่ละศูนย์จะมีครูและรุ่นพี่คอยดูแล

- นร.มีพฤติกรรมดีขน้ึ มีมารยาทเรียบร้อย - ผูบ้ ริหารและครูมคี วามกระตือรือร้น
มีความรับผิดชอบมากขึ้น และมีน้ำ�ใจ ในการทำ � งานมากขึ้ น ทำ � งาน
- นร.มีความใฝ่รู้ สามารถสือ่ สารถูกต้อง รอบคอบขึน้
และชัดเจนขึ้น
- ครู มี ค วามร่ ว มมื อ วางแผน และ
- นร.มี ค วามรั ก หวงแหนวั ฒ นธรรม ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บริบทชุมชนและท้องถิ่น

- นร.เกิดความมัน่ ใจและภูมใิ จในตนเอง - ผู้บริหารให้โอกาสและรับฟังความ
กล้าพูด กล้านำ�เสนองาน แม้ว่าจะพูด คิดเห็นของผู้ร่วมงานและของครู
ภาษาไทยไม่ชัด เข้าใจ และรับฟังผู้อื่น มากขึ้น และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
มากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น
ทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ องค์กรและ
- นร.มี ก ารวางแผนการทำ � งานอย่ า ง ชุมชนมากขึ้น
ละเอียดรอบคอบ ทำ�ให้ทำ�งานได้เป็น - ครูเปลี่ยนวิธีการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ขั้นเป็นตอนมากขึ้น
นร. จากที่คอยบอกสอนเป็นการ
พูดคุยกับนร.
- ครูฟัง นร.มากขึ้น และตั้งคำ�ถาม
ให้ นร.คิ ด เพื่ อ รู้ จั ก ตั ว เอง และ
ตั้งเป้าหมายชีวิต ที่ส อดคล้องกับ
ศักยภาพตน
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
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โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

๑๑. ราชานุเคราะห์
รร.บนพื้นที่สูง ชุมชนเป็นชาวไทย
ภูเขาเผ่าม้ง ส่วนใหญ่มฐี านะยากจน
มีอาชีพเกษตรกรรม นร.มีปัญหา
ทุพโภชนาการ ครูส่วนใหญ่เป็นครู
จากพื้ น ราบ ที่ มี วิ ถี ชี วิ ต แตกต่ า ง
จึ ง มี ปั ญ หาด้ า นการสื่ อ สารกั บ
นร.และผู้ปกครอง จึงมีการโยกย้าย
ค่อนข้างบ่อย

มุ่งเน้นพัฒนาให้นร.สามารถจัด - ผอ.อิสรีย์ ทองภูมพิ นั ธ์ ขับเคลือ่ นหลักปรัชญาโดยสานต่อนโยบาย
ระบบชี วิ ต โดยเฉพาะในเรื่ อ ง จาก ผอ.มานะ ทีย่ ดึ การบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม ให้ครูทกุ คน
สุขอนามัย และการมีอาชีพ เพื่อ เป็นครูแกนนำ�  มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำ�หนดนโยบาย
สามารถพึ่งตนเองได้ จึงให้ความ ไปจนถึงการปฏิบัติ เพื่อให้ครูรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
สำ�คัญกับการพัฒนาทักษะชีวิต - ผู้บริหารทำ�ให้ครูไม่รู้สึกว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
และทั ก ษะอาชี พ ไปพร้ อ มๆ ภาระ ด้วยการ
กั บ การให้ ค วามรู้ ท างวิ ช าการ • ทำ�ให้เป็นเรื่องใกล้ตัว
เมื่อ นร.จบออกไปแล้วจะได้มี • อาศัยเพื่อนครูด้วยกันช่วยเชื่อมโยงให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจน
อาชีพ สามารถดำ�รงชีวิตร่วมกับ • สนับสนุนให้ครูฝึกคิดตามหลักปรัชญาให้เป็นนิสัย จนคุ้นชิน
ผู้อื่นในสังคมได้ด้วยความภาค
เพื่อสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่ให้ นร.ฝึกการนำ�มาใช้
ภูมิใจ และมีความสุข
• ครูทั้ง รร.กว่า ๒๐ คนจะรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
มีโอกาสได้แลกเปลีย่ นพูดคุยแนวทางการทำ�งานซึง่ กันและกัน
นอกจากจะช่วยสร้างความเข้าใจให้การทำ�งานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันแล้ว ยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูด้วยกัน

๑๒. เสริมงามวิทยาคม
รร.กึ่งเมืองกึ่งชนบท ที่มีเส้นทาง
เชือ่ มต่อหลายจังหวัด ซึง่ เป็นเส้นทาง
ลำ�เลียงยาเสพติด จึงทำ�ให้ รร.ต้อง
ระวั ง ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู้ ป กครอง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และมี ร ายได้ เ สริ ม จากการทำ �
หัตถกรรมส่งศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ�

รร.และชุ ม ชน ร่ ว มกั น จั ด ทำ � - ขับเคลื่อนหลักปรัชญาผ่านฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ
ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม การเรียนรู้
จริ ย ธรรมขึ้ น เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา - สร้ า งและสนั บ สนุ น ให้ ค รู แ กนนำ � ไปเรี ย นรู้ กั บ เครื อ ข่ า ยจาก
พฤติกรรมของ นร. และใช้หลัก ภายนอก กลับมารายงานผูบ้ ริหาร และร่วมกันวางแผนขับเคลือ่ น
ปรัชญาเป็นฐานคิดในการดำ�เนิน ลงสู่ครูใน รร.ต่อไป
กิ จ กรรมต่ า งๆ เพื่ อ พั ฒ นา
คุณลักษณะของ นร.
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การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

- นร.ปฐมวัยมีกจิ กรรม “หนูนอ้ ยพอเพียง” ให้ นร.ซึมซับ
ผ่านการดู การฟัง การทำ�กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์
เช่น การฟังนิทาน กิจกรรมเข้าจังหวะ ทีค่ รูจะชวนพูดคุย
และสอดแทรกเรือ่ งเกีย่ วกับการแบ่งปัน การเห็นคุณค่า
ของสิ่งของ ฯลฯ ให้กับ นร.
- นร.ประถมปลายและมัธยมฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ใน
การทำ � โครงงาน ทำ � กิ จ กรรมในฐานเกษตรกรรม
ฐานฝึกอาชีพที่มีในท้องถิ่น ฯลฯ โดยครูให้ นร.หา
ความรู้จากแหล่งต่างๆ นำ�มาเปรียบเทียบกัน และนำ�
มาปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ที่ชัดขึ้น
- มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ ร ะหว่ า ง รร.กั บ ชุ ม ชน
เพื่อให้ นร.ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับชุมชน จะได้เห็นวิธี
การทำ�เกษตรกรรมที่ลดการใช้สารเคมี เป็นต้น
- ครูจะใช้วิธีตั้งคำ�ถามปลายเปิดให้ นร.ได้คิด ได้นำ�
หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�งาน และให้ความสำ�คัญกับ
การใช้คำ�ถามถอดบทเรียนหลังการทำ�งาน เพื่อเกิด
ความเข้าใจว่าได้นำ�หลักปรัชญามาใช้อย่างไร และ
จะนำ�ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร
- ให้ นร.นำ�มาใช้ในการทำ�โครงงาน เช่น ครูวทิ ยาศาสตร์
ฝึกให้ นร.ใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับ
หลักปรัชญา เช่นกระบวนการหาความรูด้ ว้ ยการสังเกต
ฝึกให้ นร.ใส่ใจในรายละเอียด เริ่มจากปัญหาใกล้ตัว
นำ � หลั ก เหตุ ผ ล และนำ � เนื้ อ หาในบทเรี ย นมาใช้
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
- หลั ก สู ต รจริ ย ศึ ก ษาเพื่ อ แก้ ปั ญ หาพฤติ ก รรม
ไม่ พึ ง ประสงค์ ข อง นร.ด้ ว ย ๔ กิ จ กรรม ได้ แ ก่
วิถีพอเพียง เงินทองของมีค่า สมาชิกที่ดีของสังคม
และเพศวิถีศึกษา

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- นร.นำ�สิง่ ทีเ่ รียนรูท้ ่ี รร.กลับไปทำ�ทีบ่ า้ น - ผู้ บ ริ ห ารนำ � มาใช้ ใ นการบริ ห าร
ทำ � ให้ ส ามารถพั ฒ นาผลผลิ ต ที่ บ้ า น จัดการ รร. ทำ�ให้มีความรอบคอบ
และลดการใช้สารเคมี
มากยิง่ ขึน้ ลดความผิดพลาดในการ
- นร.เริ่ ม คิ ด ก่ อ นที่ จ ะลงมื อ ทำ �  เช่ น ทำ�งาน และใช้งบประมาณได้อย่าง
การใช้จา่ ยเงิน ทำ�ให้มเี งินออมมากขึน้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- นร.มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ขยั น มี ค วาม - ครูนำ�มาใช้ในการดำ�เนินชีวิต โดย
รั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น และมี ร ายได้ เฉพาะในเรื่องของการใช้จ่ายทำ�ให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้
ไม่เป็นหนี้เหมือนแต่ก่อน

- นร.ตั้งใจเรียน ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทาง - ผู้ บ ริ ห ารนำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ ใ น
การเรียนดีขนึ้ สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ การบริ ห ารจั ด การมากขึ้ น โดย
ม า ก ขึ้ น แ ล ะ ผ่ า น ก า ร คั ด เ ลื อ ก เฉพาะด้านงบประมาณ
เข้าโอลิมปิควิชาการ
- การทะเลาะเบาะแว้ ง รุ น แรงลดลง
ไม่มี นร.ลาออกกลางคัน
- นร.มีวนิ ยั มากขึน้ มีการยิม้ ไหว้ทกั ทาย
กั น ตามวิ ถี ค นเมื อ งมากขึ้ น ใช้ จ่ า ย
อย่างประหยัดและเห็นคุณค่าสิ่งของ
มากขึ้น
- นร.มี จิ ต อาสาและทำ � กิ จ กรรมเพื่ อ
ชุมชนมากขึ้น เช่น สร้างฝายชะลอน้ำ� 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และ
เยี่ยมผู้สูงวัยในชุมชน เป็นต้น ทำ�ให้
ชุ ม ชนเห็ น คุ ณ ค่ า ในสิ่ ง ที่ นั ก เรี ย นทำ � 
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโรงเรี ย นและ
ชุมชนดีขึ้น
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โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๓. กัลยาณวัตร
รร.มั ธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษ
สภาพแวดล้อมรอบ รร.มีลักษณะ
เป็นชุมชนเมือง อยู่ในย่านการค้า
มี ป ระชากรหนาแน่ น ผู้ ป กครอง
มี อ าชี พ รั บ ราชการ ค้ า ขาย เป็ น
พนักงานบริษัท และเป็นเกษตรกร
มีฐานะปานกลาง

พัฒนา รร.ให้เป็นองค์กรแห่งการ - ผู้บริหารเห็นความสำ�คัญส่งครูที่ไปอบรมเรื่องแผนจัดการเรียนรู้
เรียนรู้ เพื่อให้ นร.มีคุณธรรม แบบบูรณาการ ๕ คน กลับมาขยายผลให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระ
นำ�ความรู้ควบคู่ภูมิปัญญาไทย ทัง้ ๘ กลุม่ สาระ เพือ่ สร้างครูแกนนำ�ถ่ายทอดความรูใ้ ห้ครูทงั้ รร.
ก้ า วสู่ ส ากล บนพื้ น ฐานของ - ผู้บริหารและครูแกนนำ�ร่วมกันกำ�หนดเป็นนโยบาย ให้ครูทั้ง รร.
หลักปรัชญา
นำ�สู่การจัดการเรียนรู้ ผ่านโครงงานบูรณาการหลักปรัชญา และ
ได้พัฒนา นร.แกนนำ�ให้ช่วยขับเคลื่อนหลักปรัชญาสู่เพื่อนไป
พร้อมๆ กับครูแกนนำ�ที่สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูทั้งในเรื่อง
หลักปรัชญา วิธีการนำ�มาใช้ และการเขียนแผนจัดการเรียนรู้

๑๔. โคกเพชรวิทยาคาร
รร.ขยายโอกาสในชนบท ชุ ม ชน
มีอาชีพเกษตรกรรม ทำ�ไร่ออ้ ย ไร่มนั
และร้านค้า ผู้ปกครองฐานะยากจน
ออกไปทำ�งานรับจ้างต่างถิ่น ทำ�ให้
นร.มี ค วามเสี่ ย งด้ า นพฤติ ก รรม
ส่งผลต่อการเรียน และอัตราการ
ศึกษาต่อค่อนข้างต่ำ� รร.ตั้งอยู่ใกล้
เขื่อน มีฝายน้ำ�ล้นหน้า รร. และ
สามารถนำ�มาใช้ทำ�กิจกรรมเกษตร
ใน รร.

เมือ่ ผูบ้ ริหารเข้าใจในหลักปรัชญา
จึงศรัทธา และนำ�มาต่อยอดการ
บริหารจัดการการศึกษาใน รร.
เพื่อ
- พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย ให้
นร.มีวนิ ยั ในตน และพัฒนาผล
สัมฤทธิท์ างการศึกษาของ นร.
- ปลูกฝังให้ นร.มีวิถีพอเพียง
มีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเอง
และกลับไปขยายผลต่อที่บ้าน
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- ส่ ง ครู ไ ปเรี ย นรู้ แ ละรั บ การอบรมต่ า งๆ สร้ า งที ม ครู แ กนนำ �
ในการขยายผลสู่เพื่อนครู
- ครูแกนนำ�พัฒนานร.ด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ฝึกคิด
เช่น เล่นเกม แสดงบทบาทสมมติ และนำ�เสนองาน โดยครูแกนนำ�
ตั้งคำ�ถามชวนคิด เมื่อ นร.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กล้าแสดงออก
ครูอื่นๆ จึงสนใจเข้ามาเป็นทีมงาน
- ดึ ง ชุ ม ชนเข้ า มามี บ ทบาทในการจั ด ทำ � วิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั บ คณะ
ผู้บริหารและครู เพราะต้องการให้ชุมชนเข้าใจ นำ�หลักปรัชญา
และความรู้ต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน และช่วยกันพัฒนานร.
- ผูบ้ ริหารเชิญคณะครูจาก รร.เทศบาลวัดป่าเรไร และ ดร.ฤทธิไกร
ไชยงาม จาก ม.มหาสารคาม มาให้ความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
ครูทั้ง รร. และมีการประเมินความก้าวหน้าร่วมกันเป็นระยะ
- ผู้บริหารทำ�ตัวเป็นแบบอย่างให้ความรู้ครู ทั้งเรื่องหลักปรัชญา
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ ตรวจแผนของครู ติดตามและให้
คำ�แนะนำ�ครู
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การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

- เป็น รร.ที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาลงสู่ นร.ผ่านการทำ�
โครงงานบูรณาการสหวิทยาการมาตัง้ แต่เริม่ ขับเคลือ่ น
และเป็นผู้จุดประกายให้ครูใน รร.อื่นๆ หลายแห่ง
นำ�กลับไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาด้วยการทำ�โครงงาน
- ครูที่ปรึกษาจะเป็นผู้ให้โจทย์ หรือสถานการณ์ปัญหา
กว้างๆ แล้วให้ นร.ช่วยกันคิดและพัฒนาโครงงานขึ้น
ระหว่ า งทำ � โครงงานครู จ ะสร้ า งเงื่ อ นไขและ
ตั้งคำ�ถามเพื่อให้ นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้
- ในแต่ ล ะปี รร.จะจั ด เวที ใ ห้ นร.นำ � เสนอโครงงาน
เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน และรับการประเมินผล
- เน้นพัฒนาสมาธินักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เรียนด้วยกิจกรรมจิตศึกษา
- นร.ส่วนใหญ่จะได้เรียนรู้ และซึมซับจากการทำ�กิจกรรม
ในฐานการเรียนรู้ที่อิงกับวิถีชีวิตเกษตรของชุมชน
ซึ่งออกแบบไว้ให้ใช้ประโยชน์อย่างรู้คุณค่า เชื่อมโยง
และครบวงจร ซึง่ ครูจะตัง้ คำ�ถามกระตุน้ ให้ นร.นำ�หลัก
ปรัชญามาใช้ในการทำ�กิจกรรม ในการแก้ปัญหา และ
มีการถอดบทเรียนหลังการทำ�งาน
- สอนให้ นร.สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มี
อยู่ด้วยการ ดึงครูภูมิปัญญา หรือหน่วยราชการมาให้
ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาผลผลิตของ นร. เพื่อที่ นร.
จะได้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการพั ฒ นาอาชี พ
บนพื้นฐานของชุมชน
- การจัดการเรียนการสอนปกติจะเชื่อมโยงบทเรียนกับ
ฐานการเรียนรู้ เพือ่ ให้ นร.สามารถนำ�ความรูต้ ามทฤษฎี
มาใช้จริง

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- นร. ทำ�งานเป็นระบบขึน้ มีจติ สาธารณะ - ครู เ ปลี่ ย นวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้
ให้ความสนใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็น
มากขึน้ เช่น เด็กเก่งเดิมไม่รบั เด็กเรียน ผูอ้ �ำ นวยความสะดวกในการเรียนรู้
อ่ อ นเข้ า กลุ่ ม เปลี่ ย นเป็ น ให้ ค วาม - ครูสร้างเงื่อนไขและตั้งคำ�ถามให้
ช่วยเหลือเด็กเรียนอ่อนมากขึ้น
นร.นำ�หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขมาใช้
- นร. เห็นความสำ�คัญและอยากอนุรกั ษ์ ในการทำ�งานมากขึ้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ครู มี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น
แกนนำ�ขับเคลื่อนเครือข่าย

- นร.มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น มีวินัย สามารถ - ครูเปลีย่ นวิธกี ารสอนจากเดิมทีเ่ คย
ทำ�งานร่วมกันได้ดี มีจิตอาสา รุ่นพี่ สอนตามประสบการณ์มาเป็นการ
ดูแลรุ่นน้อง และรัก รร.
เชือ่ มโยงบทเรียนกับฐานการเรียนรู้
- นร.เห็นคุณค่าสิง่ ของ เช่น รับประทาน และออกแบบให้ นร.ได้ นำ � หลั ก
อาหารเหลือทิ้งน้อยลง
ปรัชญามาใช้เป็นหลักคิดก่อนทำ�
- นร.นำ�สิ่งที่เรียนรู้จาก รร.กลับไปทำ�ที่ กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ และหลัง
บ้าน เช่น การเลี้ยงกบ การทำ�บัญชี กิจกรรมมีการถอดบทเรียน
รับ-จ่าย และขยายผลสูค่ นในครอบครัว - ครู มี ค วามรอบคอบ ทำ � งานมี
ทำ � ให้ มี ร ายได้ เห็ น ประโยชน์ ข อง ประสิทธิภาพ และมีความสุขขึ้น
เศรษฐกิจพอเพียง และนำ�มาใช้มากขึน้ - บุคลากรของ รร.มีความร่วมมือกัน
มากขึ้น ฟังความเห็นซึ่งกันและกัน
ทำ�ให้ผบู้ ริหารและครูมสี มั พันธภาพ
ที่ดีต่อกัน
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โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

๑๕. ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพ
ที่ ๒๐๖
รร.ขยายโอกาสในชุ ม ชนกึ่ ง เมื อ ง
กึง่ ชนบท นร.ส่วนใหญ่มฐี านะยากจน
พ่ อ แม่ ทำ � งานรั บ จ้ า งในโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตร เด็กมีปญ
ั หา
ครอบครัวแตกแยก บางวันเด็กไม่ได้
มา รร. เพราะต้องไปรับจ้าง

รร.น้อมนำ�หลักปรัชญามาเป็น
แนวทางในการ
- ฝึกให้ นร.รู้คิดว่าควรหรือไม่
ควรทำ � อะไร เพื่ อ พั ฒ นา
พฤติกรรมของ นร.
- ฝึกให้ นร.พึง่ ตัวเองด้านอาชีพ
เพื่อแก้ไขความยากจน
- เปิดโอกาสให้ผปู้ กครองทีย่ ากจน
เข้า มาเรีย นรู้ ทำ�การเกษตร
ร่ ว มกั บ ลู ก ในพื้ น ที่ ข อง รร.
และสามารถนำ � ผลผลิ ต ที่ ไ ด้
กลับไปบริโภคที่บ้าน

- ผอ.สวัสดิ์ มะลาหอม และครูเบญจมาศ สิงห์นอ้ ย ดึงชุมชนเข้ามา
มีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกันปลูกฝังให้ นร.เป็นคนดี และ
พัฒนา รร.กับชุมชนให้ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน
- ผู้ บ ริ ห ารคั ด เลื อ กครู แ กนนำ � ที่ มี ใจ มี ค วามเป็ น ผู้ นำ � ตาม
ธรรมชาติ สามารถสอนเพือ่ นให้เข้าใจได้งา่ ย โดยเฉพาะเป็น
คนท้องถิ่น เพื่อจะสามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้ครูแกนนำ�เข้ารับการอบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสม่ำ�เสมอ นำ�สิ่งที่เรียนรู้กลับมาใช้และขยายผลสู่เพื่อนครู
- สร้างความเข้าใจร่วมกันนำ�หลักปรัชญามาใช้จดั การเรียนรูเ้ พือ่ ให้
นร.เกิ ด อุ ป นิ สั ย “พอเพี ย ง” มี ก ารติ ด ตามความก้ า วหน้ า
โดยผอ.จะชวนครูถอดบทเรียน วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนถึง
ผลทีเ่ กิดขึน้ ในเชิงพฤติกรรม เพือ่ ให้ครูได้ทบทวน และพัฒนาการ
ทำ�งานของตน
- รร.มีกติการ่วมกันว่าครูเก่าจะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้ครูใหม่ ทำ�ความ
เข้าใจในหลักปรัชญา และนำ�สู่การออกแบบการเรียนการสอน
ให้ได้ในระยะเวลา ๑-๒ เดือน

๑๖. เชียงขวัญพิทยาคม
มุ่ ง สร้ า งนั ก เรี ย นให้ เ ป็ น คนดี - ผอ.ระวี ขุณิกากรณ์ ทำ�ตนเป็นแบบอย่าง คัดเลือกครูแกนนำ�
รร.มัธยมศึกษาในชนบท ชุมชนมี มีคณ
ุ ธรรม คิดเป็น และเพือ่ แก้ไข ที่มีใจ มีความกระตือรือร้นช่วยขยายผลสู่เพื่อนครู ด้วยการชวน
อาชี พ เกษตรกรรม ฐานะยากจน ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของ นร.
วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้เห็นว่าการใช้หลักปรัชญาในการจัด
ผู้ป กครองออกไปทำ � งานต่ า งถิ่ น
การเรียนรู้อยู่ในหลักสูตร เป็นงานที่ครูต้องทำ�อยู่แล้ว เมื่อนำ�
นร.ส่ ว นใหญ่ พ ลาดหวั ง จาก รร.
หลักปรัชญามาใช้จะทำ�ให้งานมีคณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้ และทำ�ความเข้าใจ
ในเมือง นร. บางส่วนจึงมีพฤติกรรม
ให้ตรงกันว่าเป้าหมายอยู่ที่ นร.มีอุปนิสัย “พอเพียง”
เสี่ยง
- กำ�หนดเป็นนโยบายว่าครูทุกคนต้องนำ�หลักปรัชญาสู่การจัด
การเรียนการสอน เพื่อให้ นร.คิดเป็น ทำ�เป็น
- ครูฉลาด ปาโส ครูแกนนำ� คิด “ชุดคำ�ถามหัวใจแห่งการเรียนรู”้
ใช้เป็นเครือ่ งมือสร้างความเข้าใจหลักปรัชญาด้วยการถอดบทเรียน
จากประสบการณ์จริง เพื่อให้ครูนำ�มาใช้กับ นร. และขยายผลสู่
ภายนอก
- ผอ.เน้นการขยายผลสู่ภายนอกในลักษณะของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การทำ�งาน เพื่อให้ครูพัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อม
ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอด และเรียนรู้จากผู้อื่น
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- เน้นปลูกฝัง นร.ในลักษณะทำ�ให้เห็น พาทำ� พูดคุย
แลกเปลีย่ นทำ�ความเข้าใจซึง่ กันและกัน ฝึกให้นร.คิด
เชื่อมโยงการกระทำ�ของตนกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
หรือตั้งคำ�ถามให้ นร.คิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื่น
- การจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการสหวิทยาการ “ข้าวเพือ่ ชีวติ ”
ให้ นร.ได้ทำ�กิจกรรมเกี่ยวกับข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ
สำ � คั ญ และสอดคล้ อ งกั บ ประเพณี วั ฒ นธรรมของ
คนไทยตลอดทั้งปี
- กิจกรรม “ค่ายลูกเสือพอเพียงร้อยเรียงสู่อาเซียน”
ที่ผู้บริหารและครูช่วยกันออกแบบกิจกรรม โดยความ
ร่วมมือของผู้ปกครอง นร.และชุมชน ที่ไม่เพียงทำ�ให้
รร.สามารถบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า
และครูได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่านั้น แต่ นร.ต้อง
วางแผนเตรียมพร้อมจัดกิจกรรม เช่น เตรียมปลูกผัก
ไว้เพื่อใช้ในกิจกรรมค่าย ซึ่งเอื้อให้ นร.ได้ฝึกความ
รั บ ผิ ด ชอบ และมี ก ารเชิ ญ ผู้ ป กครองเข้ า ร่ ว มเพื่ อ
สานสัมพันธ์ในครอบครัว
- ครูนำ�กระบวนการจิตศึกษาและสมาธิเคลื่อนไหวมาใช้
เตรียมความพร้อมนร.ในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน
- ครู ตั้ ง คำ � ถามถอดบทเรี ย นเกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น
ชีวิตประจำ�วัน โดยเฉพาะเมื่อ นร.ทำ�ผิด เพื่อให้ นร.
ใคร่ครวญและวิเคราะห์ตนเอง ชวนให้ นร.คิดว่าทำ�ไม
จึงทำ�  ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร และครูจะใช้
คำ � ถามถอดบทเรี ย นการทำ � งานหลั ง กิ จ กรรมต่ า งๆ
อย่างสม่�ำ เสมอ ทำ�ให้ นร.เข้าใจ และตระหนักถึงการนำ�
หลักปรัชญามาใช้
- ให้ความสำ�คัญกับการตั้งคำ�ถามเพื่อฝึกให้ นร.นำ�
หลักปรัชญามาใช้ในขัน้ ตอนของกิจกรรมการเรียนรู้
เช่น โครงงานยุววิจยั ประวัตศิ าสตร์ ทีใ่ ห้ นร.ฝึกนำ�หลัก
ปรัชญาไปใช้ในสถานการณ์จริง ทัง้ การสืบค้นจากชุมชน
ที่ได้ฝึกทั้งการเตรียมตัวเพื่อให้ได้ข้อมูล การวางตัว
วิธีการตั้งคำ�ถาม การนำ�ปัญหามาวิเคราะห์หาข้อสรุป
ไปจนถึงการชวนชุมชนช่วยกันแก้ไขปัญหา

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- ปัญหาพฤติกรรมของ นร. เช่น ทะเลาะ - ผู้ บ ริ ห าร ครู นร. และชุ ม ชน
วิวาท ปัญหาชูส้ าว หมดไป เปลีย่ นเป็น มีสว่ นในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
การได้รับคำ�ชมจากผู้ปกครองในเรื่อง ของ รร.ให้มีบรรยากาศแห่งการ
กิริยามารยาท
เรียนรู้
- นร.มี ค วามเป็ น ตั ว ของตั ว เอง ใส่ ใจ - ครอบครั ว ที่ ม าเรี ย นรู้ และทำ �
ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันมากขึ้น
การเกษตรในพื้นที่ของ รร.มีความ
- นร.กล้าพูด กล้าทำ�  มีเหตุผล และ เป็ น อยู่ ดี ขึ้ น และมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
มีมุมมองใหม่ๆ กว้างกว่าเดิม และ โครงการมากขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ONET - ครู นำ � กระบวนการถอดบทเรี ย น
สูงขึ้น
มาใช้ และร่วมเรียนรู้ไปกับ นร.
- ครู มี ค วามภู มิ ใจที่ ส ามารถทำ � ให้
นร.มีความสุข และเป็นผู้ขยายผล
หลักปรัชญาให้กับ รร.ต่างๆ

- พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ของ นร.ลดลง - ครูเปลีย่ นจากการเน้นสอนวิชาการ
เช่น การวิวาทชกต่อยกันเอง และวิวาท มาเป็นให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
กับนร.ต่างรร.หมดไป
คุณลักษณะ นร.
- นร.มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีวินัย - ครูส่วนใหญ่นำ�  “ชุดคำ�ถามหัวใจ
และมีจติ อาสา ได้รบั คำ�ชมจากอาจารย์ แห่งการเรียนรู้” ของครูฉลาดมาใช้
ในมหาวิ ท ยาลั ย ว่ า นร.จาก รร. เพื่อให้ นร.เข้าใจหลักปรัชญา และ
เชียงขวัญพิทยาคมมีน้ำ�ใจช่วยเหลือ นำ�กระบวนการถอดบทเรียนหลัง
กิจกรรมของคณะเป็นอย่างดี
กิจกรรมการเรียนรู้มาใช้กับ นร.
- ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของ นร.สูงขึน้ - ครู ทำ � งานละเอี ย ดรอบคอบขึ้ น
ผลสอบ O-NET ผ่านทุกวิชาและมี และมีศรัทธาในตัวเอง
คะแนนสูงขึ้น
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

๑๗.เทศบาลวัดป่าเรไร
รร.ขยายโอกาสในเมื อ ง สั ง กั ด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตัง้ อยูภ่ ายใน
บริเวณวัดป่าเรไร ผู้ปกครอง นร.
มี ฐ า น ะ ป า น ก ล า ง ถึ ง ย า ก จ น
ประกอบอาชี พ หลากหลาย เช่ น
รับจ้างทั่วไป เกษตรกร

ผู้ บ ริ ห ารและคณะครู มี แ นวคิ ด - ผอ.ธนิตา กุลสุวรรณ ให้ครูทุกคนเข้ารับอบรม เรียนรู้ ดูงาน
ร่วมกันนำ�หลักปรัชญามาใช้ใน เพื่อจะได้เข้าใจไปพร้อมๆ กัน โดยเน้นปลูกฝังแนวคิดให้กับ
รร.ควบคู่ไปกับแนวทางวิถีพุทธ ครูรุ่นเก่าที่สมัครใจก่อน เมื่อเห็นผลแล้วจึงขยายผลสู่ครูอื่นๆ
เพื่อพัฒนา นร.ให้ “มีความสุข ทั้ง รร.
มี ค วามมั่ น ใจ และภู มิ ใ จใน - เชิญผู้บริหารและครู จาก รร.เชียงขวัญพิทยาคมมาเป็นพี่เลี้ยง
ตัวเอง”
ทำ�ให้ครูเข้าใจหลักคิด และเห็นแนวทางการบูรณาการหลักปรัชญา
กับการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะการ
ทำ�ให้ครูและ นร.เข้าใจชัดขึน้ จากการถอดบทเรียน และนำ�ผลจาก
การเรียนรู้มาใช้ปรับปรุงการทำ�งานได้
- ผอ.ธนิตาเน้นเรือ่ งการทำ�ตัวเป็นแบบอย่าง ผูบ้ ริหารเป็นแบบอย่าง
ให้ครู ครูเป็นแบบอย่างให้ศิษย์ เน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ ดู แ ลกั น เสมื อ นญาติ พี่ น้ อ งในครอบครั ว
เดียวกัน

๑๘.โนนสังวิทยาคาร
รร.มัธยมศึกษากึง่ เมืองกึง่ ชนบท อยูต่ ดิ
เขือ่ นอุบลรัตน์ สภาพแวดล้อมของป่า
และน้ำ�อุดมสมบูรณ์ ชุมชนส่วนใหญ่
ทำ�อาชีพเกษตรกรรม และประมงน้�ำ จืด
ผู้ปกครองมีฐานะค่อนข้างยากจน

ผู้บริหารมีนโยบายให้ครูทุกคนนำ� - ผอ.สุเมธ ปานะถึก พาครูดงู านที่ รร.ศูนย์การเรียนรูต้ า่ งๆ เข้าร่วม
หลักปรัชญาและหลักการทรงงาน เรียนรู้ อบรมแลกเปลี่ยนความรู้กับ รร.ต่างๆ และนำ�ความรู้ที่ได้
มาใช้ในการพัฒนาอุปนิสยั ๕ ด้าน กลับมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อนำ�มาพัฒนาการเรียนการสอน
ให้กับ นร. คือ มีระเบียบวินัย ใฝ่รู้ - ครู แ กนนำ � จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ค วามหมายของหลั ก ปรั ช ญา
ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย ประหยัด ชวนเพื่อนครูวิเคราะห์หลักสูตร และแลกเปลี่ยนเรื่องออกแบบ
อดออม และรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับหลักปรัชญา
- มีศูนย์การเรียนรู้ เช่น กัลยาณวัตร และเชียงขวัญพิทยาคม
มาช่วยเติมเต็ม

148

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

- ผอ.ธนิ ต า บริ ห ารจั ด การและออกแบบกิ จ กรรม
การเรียนรูท้ เี่ ชือ่ มร้อยและสอดรับกัน ภายใต้บรรยากาศ
ทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละปลูกฝังหลักปรัชญาให้อยูใ่ นวิถี
การดำ�เนินชีวิตใน รร.
- นร.ได้เรียนรูจ้ ากการฝึกปฏิบตั ิ ครูสอดแทรกการสอน
หลั ก ปรั ช ญาด้ วยคำ�ถามชวนคิดชวนคุย เพื่อให้
นักเรียนได้ข้อคิด และซึมซับคำ�สอนครู เพื่อให้ นร.
“กิน อยู่ ดู ฟัง” เป็น เช่น ร้านค้าสวัสดิการพอเพียง
ที่ ยึ ด หลั ก “ให้ ผู้ เรี ย นมี สุ ข ภาพดี ม ากกว่ า การสร้ า ง
ผลกำ�ไร” ซึ่ง นร.ได้ฝึกการเลือกบริโภค เรียนรู้ขั้นตอน
การผลิต ทำ�บัญชีรับ-จ่าย ฝึกจำ�หน่ายของดีมีคุณภาพ
และเป็นประโยชน์ในราคาที่สมเหตุสมผล
- เปิดโอกาสให้ นร.ได้มีส่วนร่วมคิดและทำ�กิจกรรมช่วง
พักเทีย่ ง คือ กิจกรรม “ผูเ้ รียนดีวถิ พี อเพียง” ครูจะผลัดเวร
กันรับผิดชอบ และมอบหมายให้ นร.จัดกิจกรรมสอดแทรก
คุณธรรมและหลักปรัชญา เช่น เล่นเกม ร้องเพลงที่
ปลูกจิตสำ�นึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
และเตรียมความพร้อมสมองก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายต่อไป
นร.จึงเรียนรู้อย่างสนุก ซึมซับสิ่งดีๆ ไปโดยไม่รู้ตัว
- มีหลักสูตรเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ให้ นร.
ทำ�กิจกรรมโดยนำ�หลักการทรงงาน และหลักปรัชญา
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย ๕ ด้าน
ให้กับ นร.
- ให้ นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ในขัน้ ตอนการทำ�โครงงาน
โดยครูมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
กระตุ้นความคิด และเปิดโอกาสให้นร.แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง
- ในการจัดการเรียนการสอนปกติ ครูเกือบทุกวิชาจะให้
นร.ถอดบทเรี ย นหลั ง จากการทำ � งานเชื่ อ มกั บ หลั ก
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข เพื่อให้ นร.เข้าใจและเห็นคุณค่าของ
หลักปรัชญา

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- นร.สามารถจัดการกับความอยากของ - ครู เข้ า ใจเด็ ก มากขึ้ น ใจเย็ น ลง
ตนเอง ลดความก้าวร้าว มีความรับผิดชอบ จั ด การเรี ย นรู้ ต ามศั ก ยภาพของ
มีวินัยมากขึ้น และเรียนได้ดีขึ้น
นร.และเน้นให้ นร.พัฒนาตัวเอง
- นร.เริม่ นำ�หลักปรัชญามาใช้กอ่ นตัดสินใจ มากกว่าแข่งขันกับเพื่อน
เช่น เรื่องการใช้จ่าย การจัดสรรเวลา - ครู เ ปลี่ ย นพฤติ ก รรมตนเพื่ อ เป็ น
มีการคิดทบทวนและตัง้ คำ�ถามก่อนทำ�  แบบอย่างให้กับ นร. เช่น เลิกดื่ม
ทำ�ให้ทำ�งานได้รอบคอบมากขึ้น
น้ำ�อัดลมและกาแฟ
- เกิดภาวะผู้นำ�ใน นร.รุ่นพี่ และเป็น - ครูที่เคยต่อต้าน เมื่อเข้าใจได้ปรับ
แบบอย่างที่ดีให้รุ่นน้อง
วิธีการสอนจากบอกหรือบังคับให้
นร.ทำ�ตาม มาเป็นการทำ�กิจกรรม
ร่ ว มกั บ เด็ ก และคุ ย กั น ทำ � ให้
นร.เรียนรูไ้ ด้ดขี นึ้ ตัง้ ใจเรียนมากขึน้
ครูจึงมีความสุขขึ้น

- นร.มีระเบียบวินยั มากขึน้ เช่น รูจ้ กั เข้า - ครูและบุคลากรของ รร. นำ�หลัก
แถวซื้ออาหาร เข้าเรียนตรงเวลา และ ปรัชญามาใช้ในชีวติ ลดการฟุง้ เฟ้อ
ส่งงานทันตามกำ�หนด
ส่งผลให้เป็นหนี้ลดลง มีความสุข
- นร.รู้จักตัวเอง และนำ�หลักปรัชญามา และมีหลักธรรมในการดำ�เนินชีวิต
ใช้ จั ด ระบบของชี วิ ต ตั ว เองทำ � ให้ - ครูใช้ชดุ คำ�ถาม และการถอดบทเรียน
สามารถทำ�สิง่ ทีย่ ากๆ ได้ประสบความ ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
สำ�เร็จ
- นร.มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดี ข้ึ น
สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

๑๙.บ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
รร.ขยายโอกาส ตั้งอยู่ในชุมชนกึ่ง
เมืองกึ่งชนบท อาชีพหลักในชุมชน
คือ ทำ�นา ทำ�สวน และรับจ้างทั่วไป
มีฐานะยากจน เมื่อว่างเว้นจากการ
ทำ�งานมักจะจับกลุ่มเล่นการพนัน
ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นเกม และเป็น
แบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆ

จั ด การศึ ก ษาโดยเน้ น ชี วิ ต เป็ น - ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ชุมชน ครู และ นร.
ตัวตั้งพัฒนา นร. โดยให้ความ โดยมี นร.เป็นศูนย์กลาง
สำ�คัญกับ “ความดี” เป็นที่หนึ่ง - มีระบบติดตามความก้าวหน้า โดยจัดประชุมครูทุกสัปดาห์
“ความสุข” เป็นที่สอง และที่สาม เน้นคุยเรือ่ งงานทีท่ �ำ ในแต่ละรอบสัปดาห์ สรุปว่างานอะไรดีแล้ว
คือกระบวนการพัฒนาให้ นร.ได้ งานอะไรทีต่ อ้ งปรับปรุง และจะพัฒนางานให้ดขี นึ้ ได้อย่างไร
“เรียนรู้ตลอดเวลา”
มีกระบวนการอย่างไร
- ทีมขับเคลื่อนมีการพบปะพูดคุยกับผู้บริหารประมาณสัปดาห์ละ
๒ ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยน เสนอแนะ และพัฒนาการทำ�งาน

๒๐.บ้านเป้าวิทยา
รร.มัธยมศึกษา อยูบ่ นทีล่ าดชายเขา
ใกล้ปา่ และแหล่งน้� 
ำ มีความอุดมสมบูรณ์
ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
อยูภ่ ายใต้การดูแลของ อปท.จึงได้รบั
การสนับสนุนจาก อปท.เป็นอย่างดี
และมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน

พัฒนา นร.ตามศักยภาพ และนำ� - ผู้บริหารใช้กระบวนการมีส่วนร่วม จัดประชุมครูทั้ง รร.เพื่อขอ
หลั ก ปรั ช ญามาใช้ จ นเกิ ด เป็ น ความเห็นว่าต้องการพัฒนา รร.เป็นศูนย์การเรียนรู้หรือไม่ ซึ่งครู
อุปนิสัย เน้นให้ นร.เห็นคุณค่า ส่วนใหญ่ตอ้ งการ จึงจัดตัง้ ครูแกนนำ� นร.แกนนำ�  ผูป้ กครองแกนนำ� 
และสามารถนำ�ทรัพยากร หรือ ทำ � ความเข้ า ใจ และร่ ว มขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาไปด้ ว ยกั น
วัตถุดิบในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม
อาชีพ
- ศึกษาดูงานที่ รร.ลำ�ปลายมาศพัฒนา ทีม่ ลู นิธริ ว่ มกับมหาวิทยาลัย
พี่เลี้ยงจัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารและคณะครู ได้เห็นแนวทางและได้
เครือ่ งมือออกแบบการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เช่น จิตวิทยาเชิงบวก
การให้นักเรียนสร้างความรู้เอง และการใช้คำ�ถามกระตุ้นคิด
เป็นต้น
- พัฒนาครูด้วยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูงานกับศูนย์การเรียนรู้
และ รร.เครือข่ายอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อนำ�มาพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของ รร.
- จัดให้มีการถอดบทเรียนสิ่งที่ไปเรียนรู้มา และการทำ�งานของ
ครูแกนนำ�เล่าสู่กันฟังอยู่เป็นประจำ�
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

- เตรียมพร้อม นร.ก่อนเข้าเรียนในช่วงเช้าด้วยกิจกรรม
บริหารสมอง (Brain Gym) และให้เลือกทำ�สิ่งประดิษฐ์
ที่ นร.สนใจเพื่อฝึกให้ นร.มีสมาธิจดจ่ออยู่ในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด และมีผลพลอยได้คือ รายได้จากการจำ�หน่าย
สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ
- ปลูกฝังการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในฐานฝึกทักษะอาชีพ
ที่หลากหลาย เพื่อให้ นร.เลือกปฏิบัติจริงในชั่วโมง
สุดท้ายของวัน โดยมีครูคอยตั้งคำ�ถามชวนให้ นร.
นำ�หลักปรัชญามาใช้ระหว่างการทำ�งาน และมีการ
ถอดบทเรียนการทำ�งานหลังทำ�กิจกรรม
- เตรี ย มความพร้ อ มให้ ค รู และ นร.ก่ อ นเรี ย นด้ ว ย
กิจกรรมจิตศึกษาและการนั่งสมาธิหลังเคารพธงชาติ
ในช่วงเช้า
- ครูสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาให้นักเรียนด้วยการ
ตีความหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขกับเนื้อหาในบทเรียน
หรือผ่านกระทำ�ของ นร. เช่น ครูภาษาไทยให้ นร.
วิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครอย่างละเอียดว่าได้ใช้หรือ
ไม่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร โดยให้ นร.วิเคราะห์
ออกมาในรูปแบบของแผนผังความคิด
- ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนรู้ด้วยการตั้งคำ�ถาม หรือสร้าง
เงื่อนไขให้ นร.นำ�หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขมาใช้คิด
วิเคราะห์กอ่ นทำ�กิจกรรมการเรียนรูต้ า่ งๆ และเชือ่ มโยง
สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริง เช่นครูวิทยาศาสตร์ตั้ง
คำ�ถามชวนให้ นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้คิดผลิตสื่อ
การเรียนรู้เองจากวัสดุที่มีอยู่รอบตัว ทำ�ให้ นร.ได้ทั้ง
ความเข้าใจเนื้อหาวิชาและได้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
- ครูมกี ระบวนการให้เด็กรูจ้ กั ตนเอง และครูรจู้ กั เด็ก ด้วย
การชวนนักเรียนวิเคราะห์ตนเอง วาดภาพฝันในอนาคต
และวางแผนการเรียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- นร.มีพฤติกรรมดีขึ้น เช่น มีระเบียบ - ครู นำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ ใ นการ
วิ นั ย ใจเย็ น รู้ จั ก แบ่ ง ปั น สามั ค คี วางแผน และเตรียมการสอน ทำ�ให้
มีความซื่อสัตย์ ฯลฯ
การจัดการเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพขึน้
- ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น - ครูปรับการสอนจากการบอกสอน
การสูบบุหรี่ การขาดเรียน การทะเลาะ เป็นการเปิดโอกาสให้ นร.ได้คิด
วิวาทลดลง
ได้แสดงออก ใช้คำ�พูดเชิงบวกกับ
- นร.มี ส มาธิ ม ากขึ้ น มี เ หตุ ผ ล รู้ จั ก นร. ตั้ ง คำ � ถามชวนคิ ด ทำ � ให้
วางแผนอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน มี ทั ก ษะ สัมพันธภาพระหว่างครูและ นร.
ในการคิดวิเคราะห์ และสือ่ สารได้ดขี นึ้
ดีขึ้น ครูมีความสุขมากขึ้น
- นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้พจิ ารณาเรือ่ ง - ครู นำ � มาวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา
การใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว ในการจัดการเรียนการสอน และ
ทำ � ให้ ค รอบครั ว ที่ เ คยทะเลาะกั น พฤติกรรม นร.นำ�สูก่ ารปรับเปลีย่ น
กลับมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น มีเงินออม วิธีการจัดการเรียนรู้
มากขึ้น
- ค รู ใช้ คำ � ถ า ม ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
- นร.รู้ จั ก ตั ว เอง เชื่ อ ว่ า หลั ก ปรั ช ญา หลักปรัชญา และนำ�วิธีการถอด
เป็นภูมิคุ้มกันในชีวิต และนำ�มาใช้ใน บทเรียนมาใช้มากขึ้น
การวางแผนชีวิต ทำ�ให้มีความมั่นใจ
และกล้าตัดสินใจ เช่น เรียนไปด้วย
ทำ�งานไปด้วย
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
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โรงเรียน/บริบท

๒๑.บ้านสำ�โรง
รร.ขยายโอกาสในเขตชุมชนชนบท
มีอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่แห้งแล้ง
ผูป้ กครองออกไปหารายได้ในต่างถิน่
นร.อาศัยอยูก่ ับปู่ย่าตายาย ทำ�ให้มี
พฤติกรรมเสี่ยง

๒๒. บ้านหนองหญ้าปล้อง
รร.ประถมศึ ก ษาขนาดเล็ ก อยู่ ใ น
ชุ ม ชนชนบท มีอาชีพเกษตรกรรม
ผูป้ กครองมีฐานะยากจน เมื่อหมด
ฤดูท�ำ นาจะออกไปทำ�งานหารายได้
ต่างถิ่น
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พัฒนาทักษะชีวติ ให้ นร.สามารถ - ปัญหาจากความไม่เข้าใจของครู ทำ�ให้ครูมองว่าการจัดการเรียน
เรี ย นรู้ ที่ จ ะสร้ า งความรู้ ไ ด้ ด้ ว ย การสอนบูรณาการหลักปรัชญาเป็นภาระงานเพิม่ การขับเคลือ่ น
ตนเอง เพื่ อ ให้ นร.เป็ น คนดี จึงเริ่มจากการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยผู้บริหารสนับสนุน
สามารถพั ฒ นาอาชี พ ที่ มั่ น คง ให้ครูเข้าร่วมอบรม แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้
จากทุนทีม่ ใี นท้องถิน่ เพือ่ ไม่ตอ้ ง ทีม่ บี ริบททีค่ ล้ายคลึงกัน เช่น โรงเรียนบ้านคูเมือง และลองนำ�สิง่
ออกไปเป็นแรงงานต่างถิ่น
ที่เรียนรู้มาปรับใช้ เช่น กิจกรรมนั่งสมาธิตอนเช้าหน้าห้องเรียน
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแต่ละวัน และได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครูโรงเรียนสำ�โรงทาบวิทยาคมเป็นพีเ่ ลีย้ งพาทำ�
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
- กำ�หนดเป็นนโยบายให้ครูนำ�หลักปรัชญามาใช้จัดการเรียนรู้
มีการติดตาม และพัฒนางานอย่างต่อเนือ่ ง โดยจัดประชุมเดือนละ
๒-๓ ครั้ง เพื่อให้คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำ�เสนอและ
วิเคราะห์แผน และติดตามผลการสอน โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม
ให้ความเห็น
- นำ�เครือ่ งมือการถอดบทเรียน ทัง้ ความสำ�เร็จ และความล้มเหลว
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการทำ�งานให้ดีขึ้น
ผูบ้ ริหาร ครู ผูป้ กครอง และชุมชน - กระตุ้นจิตสำ�นึกความเป็นครูก่อนพัฒนา เพราะเชื่อว่าหาก
ร่วมมือกันพัฒนา รร.ในทุกด้าน ครูมีคุณธรรม การขับเคลื่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง โดย
เริม่ จากการแก้ไขปัญหาทุพโภชนา ผอ.ทรงศักดิ์ สิรมั ย์ ทำ�ตนเป็นแบบอย่าง เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่
ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อม และเป็นผู้ทำ�ความเข้าใจกับครูเรื่องนโยบายการขับเคลื่อน และ
และร่วมกันพัฒนา รร.ให้ นร. แผนการทำ�งาน
ได้ เรี ย นรู้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ - ฝ่ายวิชาการดูแลให้ครูช่วยกันออกแบบการเรียนรู้บูรณาการ
เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ หลักปรัชญา และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทั้งที่
มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม อยู่ในสังคม เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข โดยเริ่ ม ที่ - เมื่อ ผอ. และครูไปรับความรู้จากภายนอก จะกลับมาถ่ายทอด
ความรูค้ วามเข้าใจ และแลกเปลีย่ น ให้เพื่อนครูฟังทันที เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และครูแต่ละคน
เรียนรูก้ นั เรือ่ งการนำ�หลักปรัชญา จะได้นำ�ไปต่อยอดทำ�งานของตน
ไปใช้ในชีวิตและงาน
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การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- ครูใช้วธิ ตี ง้ั คำ�ถามทีส่ อดคล้องกับเนือ้ หาวิชาและวัยของ นร.
โดยเฉพาะการใช้ค�ำ ถามกระตุน้ ให้ นร.คิดและปฏิบตั ิ
โดยใช้เหตุผล ด้วยการสอดแทรกในสถานการณ์จริง
หรือในกิจกรรมการเรียนการสอนตามปกติ และการใช้
กระบวนการโครงงานสำ�หรับเด็กมัธยม
- ให้ นร.ฝึกปฏิบตั ใิ นฐานการเรียนรู้ ๖ ฐาน ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยหลากหลายมิติ ทัง้ ศิลปะวัฒนธรรม สังคม และ
อาชีพ ฐานการเรียนรู้ เ ด่ น คื อ ผ้ า ผะเหวด ที่ เ ป็ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแฝงคติธรรมทางพุทธศาสนา ที่ นร.
ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา ฝึกนำ�เสนอและเล่าเรื่อง
ด้วยการวาดภาพ เป็นการฝึกสมาธิ และได้พฒ
ั นาความ
สามารถทางศิลปะ ซึง่ บางคนสามารถนำ�ไปเป็นอาชีพได้

นร.มี เ หตุ ผ ล สามารถแก้ ไขปั ญ หาใน - ครูนำ�หลักปรัชญามาพิจารณาวิถี
ชี วิ ต ประจำ � วั น ได้ ไม่ ห นี ปั ญ หา เริ่ ม มี การดำ � เนิ น ชี วิ ต และปรั บ ปรุ ง ตน
ความเชือ่ มัน่ ในตนเอง มีความรับผิดชอบ เช่น เลิกการพนัน หันมาใช้เวลา
มากขึน้ มีระเบียบวินยั ดีขนึ้ มีความอดทน ปลู ก ผั ก ทำ � สวนครั ว แทน ทำ � ให้
และมีน้ำ�ใจต่อผู้อื่น
หนี้สินลดลง
- ครู ใจเย็ น ลง ฟั ง กั น มากขึ้ น ลด
เงือ่ นไขในการทำ�งานร่วมกัน ทำ�ให้
บรรยากาศในการทำ�งานดีขึ้น
- ครูเอาใจใส่ นร.มากขึน้ ปรับการสอน
จากครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการ
ตั้ ง คำ � ถาม ทำ � ให้ สั ม พั น ธภาพ
ระหว่างครูกับ นร.ดีขึ้น

- ใช้กระบวนการจิตศึกษา เตรียมความพร้อมผู้เรียน
ในการเรียนรู้
- รร.ให้ความสำ�คัญกับการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในฐาน
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต และใช้กระบวนการ
โครงงาน ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพื่อค้นหาคำ�ตอบ
ด้วยตนเอง
- ครูตั้งคำ�ถามให้ นร.ได้คิด ได้เรียนรู้ ได้นำ�หลักปรัชญา
มาใช้ตามสถานการณ์ ซึง่ มีเคล็ดลับว่าครูตอ้ งรูจ้ กั เด็ก
เพือ่ สามารถตัง้ คำ�ถามได้ตรงจุด ไม่ปดิ กัน้ ความคิด
ของเด็ก ตั้งคำ�ถามปลายเปิด และไม่ตัดสิน
- เพือ่ ประเมินผลการเรียนรู้ ครูจะให้ นร.อภิปรายความเห็น
ในเรื่ อ งที่ เ พิ่ ง เรี ย นจบไป ทั้ ง ในเรื่ อ งความรู้ และ
กระบวนการทำ�งาน วาดออกมาในรูปของแผนผังความคิด
นำ�เสนอหน้าห้อง และอภิปรายความเห็นร่วมกัน

นร.คิ ด ก่ อ นลงมื อ ทำ �  มี ค วามละเอี ย ด - ครูรู้จัก นร.มากขึ้น สามารถพัฒนา
รอบคอบ ผลงานจึงออกมามีคุณภาพดี นร.ตามศักยภาพ และมีสมั พันธภาพ
ขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น เช่น ช่วยผู้ ที่ดีต่อกัน
ปกครองทำ�งานบ้าน รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง - ครู มี ก ารวางแผนในการทำ � งานที่
รอบคอบมากขึ้น
- ครู ผู้ปกครอง และชุมชนมีความ
เป็นน้ำ�หนึ่งใจเดียวกัน

153

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

๒๓.โพนทองวิทยายน
รร.มัธยมศึกษาประจำ�อำ�เภอกึง่ เมือง
กึ่งชนบท ในบริเวณ รร.มีพื้นที่ป่า
ที่อุดมสมบูรณ์อยู่กว่า ๑๐๐ ไร่ และ
อนุ ญ าตให้ ค นในชุ ม ชนเข้ า มาหา
ของป่ า ชุ ม ชนโดยรอบมี อ าชี พ
ทำ�ไร่อ้อย มันสำ�ปะหลัง และทำ�นา
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

ผอ.วั ฒ นชั ย ศิ ล ารั ต น์ ได้ นำ � - ผอ.วัฒนชัย ใช้กลยุทธ์ดึงครูที่มี “ใจ” ศรัทธา และเห็นคุณค่า
หลักปรัชญามาพัฒนา รร. และ หลั ก ปรั ช ญาร่ ว มเป็ น แกนนำ � ขั บ เคลื่ อ น สนั บ สนุ น ให้ เข้ า รั บ
ปลูกฝังให้ นร.มีคุณธรรม และ การอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงาน และนำ�มาใช้
สำ�นึกความเป็นไทยบนพื้นฐาน - เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรม ผู้บริหารได้ประสาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการ ความร่วมมือจาก ๓ ฝ่าย คือ ครูแกนนำ�  นักเรียนแกนนำ�  และ
สร้างกระบวการคิดให้ นร. ด้วย ปราชญ์ท้องถิน่ มาเป็นพลังร่วมดำ�เนินการ
PT Model ซึ่งต่อมา ผู้บริหาร - มอบหมายให้ ค รู ทุ ก กลุ่ ม สาระจั ด ทำ � แผนการจั ด การเรี ย นรู้
ท่ า นใหม่ เข้ า มาได้ ต่ อ ยอดเป็ น บู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญา และนำ � ไปปรั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
โมเดล KUNSAPDEE
ธรรมชาติของแต่ละรายวิชา
- ครู แ กนนำ � จั ด อบรมครู ใ หม่ ทุ ก ภาคเรี ย น ผนวกกั บ กลยุ ท ธ
พีส่ อนน้อง ชวนคุยชวนทำ� ให้ค�ำ แนะนำ� เพือ่ ช่วยให้ครูใหม่เข้าใจ
และนำ�สู่การจัดการเรียนรู้ได้

๒๔.ศีขรภูมิพิสัย
รร.มั ธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษ
ในเมืองทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับประเพณี
และวัฒนธรรม เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้
กับปราสาทศีขรภูมิ ซึ่งเป็นโบราณ
สถานที่สำ�คัญของภาคอีสาน เป็น
แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ กล้ รร. ผู้ ป กครอง
ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เกษตรกรรม
มีรายได้ปานกลางถึงยากจน นร.
อยู่กับปู่ย่าตายาย และมีพฤติกรรม
ไม่พึงประสงค์

ปลู ก ฝั ง ให้ นร.เป็ น คนดี เป็ น - ผอ.แสน แหวนวงศ์ มีหลักในการขับเคลื่อนงานสู่ครู ๓ ข้อคือ
คนเก่ง สามารถเป็นผูน้ �ำ ในสังคม ใช้ครูเป็น เห็นครูทำ� นำ�ครูได้
มีความภูมใิ จ อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม - แต่งตั้งคณะทำ�งาน ๒ ชุด เพื่อเป็นกลไกในการทำ�งาน
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และอยู่ ใ น - คณะกรรมการขับเคลื่อน ประกอบด้วย ผู้บริหาร และตัวแทนครู
สังคมได้อย่างมีความสุข
จากทุกกลุ่มสาระๆ ละ ๒ คน เพื่อรับทราบและขับเคลื่อนงาน
ตามนโยบาย
- ครูแกนนำ�ที่สมัครใจช่วยให้ความรู้ และช่วยเหลือให้เพื่อนครู
สามารถนำ�สู่การจัดการเรียนรู้ได้
- ครูแกนนำ�จัดอบรมสร้างความเข้าใจในหลักปรัชญา และนำ�มาใช้
เขี ย นแผนการสอน นำ � ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการอบรมข้ า งนอก
มาถ่ายทอดใน รร.และเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนครู
- การขับเคลื่อนสู่ นร.เพื่อให้เกิดอุปนิสัย “พอเพียง” กำ�หนดอยู่ใน
หลักสูตร จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายวิชาการ ที่จะทำ�ให้ครู
สามารถนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
- ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในสายชั้น

154

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

- ครูส่วนใหญ่จะยึดหลัก PT Model (Process Transfer)
กระบวนการถ่ า ยโอนองค์ ค วามรู้ สู่ ก ระบวนการคิ ด
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ๓ กิ จ กรรม คื อ การสอนโดยใช้
โครงงานบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน และฝึกให้ นร.นำ�หลักปรัชญามาเป็นกรอบคิด
กำ�กับการตัดสินใจในการทำ�กิจกรรม ซึ่งรวมถึงการทำ�
โครงงาน ที่ครูต้องสร้างเงื่อนไข และตั้งคำ�ถามช่วยให้
นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้
- ปลูกฝังหลักปรัชญาผ่านการทำ�งานในฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของ รร. เช่น ฐานปลูกผัก เลี้ยงสัตว์
สวนป่า ตลอดจนชีวติ ประจำ�วัน ตัง้ แต่ นร.เข้ามาใน รร.
ครูจะใช้คำ�ถามชวนให้ นร.ได้นำ�หลักคิดมาวิเคราะห์
การกระทำ�ของตน
- โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการ จัดขึ้นปีละครั้ง
โดยที่ ค รู ใ นแต่ ล ะสายชั้ น จะมาประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ
กำ�หนดหัวข้อแกนกลางที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
และออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู้ บู ร ณาการ เพื่ อ ให้
นักเรียนได้มาเรียนรู้ร่วมกัน โดยเน้นการทำ�งานให้
สอดคล้องกับหลักปรัชญา ทั้งวิธีคิด การบริหารจัดการ
เพื่อให้ นร.ทั้ง รร.ได้เรียนรู้ร่วมกันตลอดทั้งสัปดาห์
- ครูจะปลูกฝังให้ นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้ในกิจกรรมการ
เรียนรูใ้ นหลักสูตรปกติ โดยเฉพาะผ่านการทำ�โครงงาน
เช่น โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดำ�เนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการเรียนรู้ ๖ ขัน้ ตอน
คือ เริ่มคิดสะกิดด้วยคำ�ถาม ขั้นเรียนรู้ ดู-ทำ�  นำ�คิด
พิชิตปัญหา ปัญญาเกิด

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- นร.คิดกว้างขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น - ครู มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบขึ้ น
ทำ�ให้มีความสุขมากขึ้น
ใช้ Backward Design มีการสำ�รวจ
- นร.รูจ้ กั จัดสมดุลของชีวติ เช่น การแบ่ง พื้นที่ สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์
เวลาทำ�กิจกรรมกับการเรียน การเล่นเกม เตรี ย มพร้ อ มก่ อ นจั ด การเรี ย น
การช่วยทีบ่ า้ นทำ�งาน ทำ�ให้มคี วามสุข การสอน เพื่ อ สามารถตะล่ อ ม
ได้ทำ�กิจกรรมแล้วผลการเรียนไม่ตก
นร.ได้
- นร.ตั้ ง ใจเรี ย นมากขึ้ น ไม่ ห นี เรี ย น
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มุ่ ง มั่ น ทำ � งานให้
ออกมาคุณภาพดี ทำ�ให้ผลการเรียน
ดีขึ้น

- นร.มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นดี ข้ึ น - ครูทำ�งานเป็นทีมมากขึ้น มีความ
ผล ONET สูงขึน้ สอบติดคณะดีๆ มาก รอบคอบ และทำ�งานมีประสิทธิภาพ
ขึน้ นร. ไปแข่งขันต่างประเทศได้รางวัล มากขึ้น
กลับมา
- ครูใหม่รู้สกึ ภูมิใจที่ได้มาอยู่ที่ รร.นี้
- นร.รู้ จั ก ตนเอง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
มากขึน้ พฤติกรรมไม่พงึ ประสงค์ลดลง
- นร.ภู มิ ใจในภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
พร้อมที่จะอนุรักษ์
- นำ�สิ่งที่เรียนรู้ใน รร.โดยเฉพาะการคิด
ตามหลักปรัชญาไปใช้ในมหาวิทยาลัย
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โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

๒๕.สนามบิน
รร.ขยายโอกาสขนาดใหญ่พิเศษใน
เมืองใหญ่ อยูท่ า่ มกลางศูนย์ราชการ
แ ล ะ แ ห ล่ ง ก า ร ค้ า ข อ ง จั ง ห วั ด
ผู้ปกครองหลากหลายอาชีพ

พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ภาพ
มีความรู้ความสามารถ จัดการ
เรียนรูใ้ ห้ นร.เป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ และสติปัญญา สามารถ
ดำ�เนินชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข

๒๖.สำ�โรงทาบวิทยาคม
รร.มัธยมศึกษา - ปวช.ขนาดใหญ่
ชุมชนที่อยู่ใกล้ รร.มีหลากหลาย
วัฒนธรรม เช่น เขมร ลาว ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นชาวกูย ที่มีวัฒนธรรมประเพณี
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ผู้ปกครอง
ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เกษตรกร และ
รับจ้างทั่วไป มีฐานะปานกลาง
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วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

ครูแกนนำ�ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลัก A๔ คือ
- Awareness สร้างความตระหนัก ด้วยการจัดประชุมบุคลากร
ทั้ง รร. ให้มีความเข้าใจ และนำ�หลักปรัชญามาใช้ในงาน
- Attempt พยายามช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ให้ ค รู ส ามารถนำ �
หลักปรัชญาสู่การเรียนการสอน เช่น ครูแกนนำ�ผลัดเปลี่ยนกัน
มาให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนกับเพื่อนครู
- Achievement ติดตามความสำ�เร็จ ด้วยการให้ นร.นำ�เสนอ
ผลงานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา เมื่อสิ้นภาคเรียน
- Accredit ชื่นชมให้กำ�ลังใจ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
ระบบการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ครู ที่ ศ รั ท ธาในหลั ก ปรั ช ญารวมตั ว กั น เป็ น “กลุ่ ม ก่ อ การดี ”
มี ทั ก ษะชี วิ ต สู่ ส ากล ดำ � รงตน ร่วมกันกำ�หนดนโยบาย และวางกลยุทธ์ขับเคลื่อน โดยใช้หลัก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ “๕ ส. พอเพียง” คือ สร้างศรัทธา สร้างแกนนำ�  สร้างโอกาส
พอเพียง
สร้างผลงานเชิงประจักษ์ สร้างเครือข่าย
- ครูแกนนำ� “สร้างศรัทธา” ด้วยการพาครูศึกษาหลักการทรงงาน
ไปดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
- ผู้บริหารวางโครงสร้างและกลไกการทำ�งานผ่าน ๓ ระดับ
• ระดั บ บริ ห าร กำ � หนดนโยบาย เป้ า หมาย ยุ ท ธศาสตร์
นิ เ ทศติ ด ตาม และสนั บ สนุ น ให้ ค รู ทำ � งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
• ระดับแกนนำ� เป็นกลไกหลัก เชือ่ มประสานการทำ�งานระหว่าง
ระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้การดำ�เนินงานอยูใ่ น
กรอบงานที่วางแผนไว้
• ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ทุ ก ฝ่ า ยนำ � สู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นงานประจำ �
อย่างเป็นระบบ ประเมินผล และสร้างเครือข่ายขยายผล
- ครูแกนนำ�ทำ�หน้าทีเ่ ป็น “พีเ่ ลีย้ ง” ทีค่ อยรับฟังปัญหา ร่วมหาทาง
แก้ไข นิเทศติดตาม ทั้งแบบเป็นทางการและใช้วิธีสังเกตว่า
เพื่อนครูไม่เข้าใจจุดไหน อย่างไร แล้วค่อยๆ ให้คำ�ปรึกษา
อย่างกัลยาณมิตร ทีส่ �ำ คัญจะใช้วธิ ยี กย่องเชิดชู สร้างขวัญกำ�ลังใจ
อย่างสม่ำ�เสมอ
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การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

- ครูจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับวัย
- เด็กอนุบาลจะไม่เน้นสอนทฤษฏี แต่เน้นให้ได้ปฏิบัติ
จริงผ่านการทำ�กิจกรรมเพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์
และสังคม
- ครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สอนให้ นร.เข้าใจ
นิยามของหลักปรัชญา และนำ�มาคิดวิเคราะห์
- จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนควบคูไ่ ปกับการเรียนการสอน
ปกติ เช่น ชุมนุมเครื่องบินพับ ครูจะกระตุ้นให้ นร.
นำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ ใ นการพั บ เครื่ อ งบิ น กระดาษ
ทำ�ให้ นร.ประสบความสำ�เร็จในการแข่งขัน
- ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนและความสนใจของ นร. ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้
กระบวนการทำ�โครงงาน โดยครูเป็นผู้กระตุ้นให้ นร.
สำ�รวจและสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง นำ�ความรู้ใน
ห้องเรียนมาวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน ร่วมกัน
สื บ ค้ น องค์ ค วามรู้ ข องภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น สรุ ป
องค์ ค วามรู้ ร่ ว มกั น นำ � เสนอโครงงานสื่ อ สาร
ต่อสาธารณะ
- ครูใช้ชดุ คำ�ถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ขั้ น ตอนของการทำ �
โครงงาน และใช้การถอดบทเรียนให้ นร.ได้ทบทวน
กระบวนการทำ � งานว่ า ได้ ใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาตรงไหน
หรือไม่ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เพื่อที่ นร.จะได้เข้าใจ
วิธีการใช้หลักปรัชญา และยังเป็นการฝึกให้ นร.รู้จัก
การสือ่ สาร ทัง้ การเขียนและพูด ฝึกความกล้าแสดงออก
ขณะเดียวกัน ครูสามารถประเมินผลการสอนได้ดว้ ยว่า
นร.ได้ เรี ย นรู้ ห รื อ ไม่ แค่ ไ หน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ใน
การพัฒนาการออกแบบการสอนได้ต่อไป

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- นร.เรียนรู้อย่างสนุก เด็กเล็กสามารถ ครู เ ปิ ด ใจเรี ย นรู้ แ ละมี ค วามสุ ข กั บ
ตอบคำ�ถามได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล การทำ�งาน
มีทักษะกระบวนการคิดตามวัย
- นร.มีสมาธิในการทำ�งานมากขึ้น

- นร.เข้ า ใจตนเองมากขึ้ น มองเห็ น - ครู แ กนนำ � มี ค วามคิ ด ที่ ร อบคอบ
ศักยภาพของตน และรู้เท่าทันตนเอง เป็นระบบ คิดกว้าง และละเอียดขึน้
ทำ � ให้ มี ค วามมั่ น ใจในการตั ด สิ น ใจ วิเคราะห์ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่
มากขึ้น
พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเองโดย
- นร.เกิ ด ความสุ ข ใจจากการแบ่ ง ปั น อัตโนมัติ ทำ�ให้การทำ�งานรื่นไหล
ทำ�ให้คิดถึงตัวเองน้อยลงและคำ�นึงถึง - ครูคดิ ถึงผลกระทบต่อคนอืน่ มากขึน้
สังคมส่วนรวมมากขึ้น
และทำ�ตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
- นร.ทบทวนตนเอง และรู้ ว่ า ควรจะ นร.
ทำ�ตัวอย่างไร
- นร.นำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ ว างแผน
และจัดระบบชีวิตได้ดีขึ้น
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โรงเรียน/บริบท

๒๗. อนุบาลประชารัฐสามัคคี
รร.ประถมศึกษากึ่งเมืองกึ่งชนบท
ใกล้ โ บราณสถาน ชุ ม ชนมี อ าชี พ
เกษตรกรรม ค้าขาย รับจ้างโรงงาน
อุตสาหกรรม และประกอบอาชีพ
อิ ส ระ นร.มาจากหลายหมู่ บ้ า น
ฐานะและความเป็ น อยู่ ข อง นร.
แตกต่างกัน มีทงั้ ฐานะดี และยากจน
ไปจนถึงเด็กครอบครัวแตกแยกและ
ขาดโอกาส

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

ขับเคลือ่ นหลักปรัชญาเพือ่ แก้ไข - ผอ.ธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ขับเคลือ่ นหลักปรัชญาด้วยหลักการ
ปั ญ หาการขาดความสามั ค คี ๕ นิ้วมือ คือ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู
ของบุคลากรใน รร. เพื่อให้ครู นร. ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชน ที่ต้องประสาน
สามารถทำ � งานร่ ว มกั น ในการ กันในการทำ�งานด้วยความรักสามัคคี
พัฒนา นร.ให้เป็นคนดีของสังคม - ประกาศแต่งตั้งทีมขับเคลื่อน โดยมีผอ.เป็นหัวหน้าทีม รอง ผอ.
และมีความสุขกับการเรียนรู้
เป็นแกนนำ�  และทีมขับเคลื่อนมีทั้งหมด ๑๕ คน ประกอบด้วย
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าสาย หัวหน้ากลุ่มสาระ และครูจิตอาสา
- ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และพัฒนาครูแกนนำ�ด้วยการจัด
ประชุมติดตามงานทุกสัปดาห์
- มี ก ารจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ข องครู เดื อ นละ ๑-๒ ครั้ ง
เพือ่ นำ�เสนอผลงานการบูรณาการหลักปรัชญา ว่าเกิดผลกับ นร.
อย่างไร
- สนับสนุนให้ครูรนุ่ ใหม่ออกแบบการเรียนรูบ้ รู ณาการหลักปรัชญา
โดยมี ผอ. เป็นผู้ตรวจแผนและให้คำ�แนะนำ� 

ภาคกลาง ปริมณฑล และตะวันออก
๒๘. คลองพิทยาลงกรณ์
รร.ประถมศึกษา สังกัด กทม. อยูใ่ น
ชุมชนเล็กๆ ย่านชานเมือง มีตน้ ทุน
ที่สำ�คัญ คือ ป่าชายเลน ผู้ปกครอง
มีอาชีพประมง เลี้ยงสัตว์น้ำ�ชายฝั่ง
มีฐานะปานกลาง ความเป็นชุมชน
เมื อ งเริ่ ม คื บ คลานเข้ า มาในพื้ น ที่
ทำ�ให้วิถีชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไป
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จัดการเรียนรูท้ เี่ น้นให้ นร. มีหลัก - ผอ.กริชพล กลิ่นหอม ศรัทธาในหลักปรัชญา จึงมีแนวคิดที่จะ
คิ ด เพื่ อ สามารถปรั บ ตั ว ต่ อ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาไปด้วยกันทั้ง รร.และชุมชน โดยใช้วิธี
เปลี่ ย นแปลงที่ เข้ า มาในชุ ม ชน ทำ�ให้ดู อยู่ให้เห็น ผู้บริหารทำ�ตัวเป็นแบบอย่างให้ครูและ นร.
สามารถใช้ ป ระโยชน์ สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ และครูเป็นแบบอย่างให้ นร.
เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น อาชี พ พึ่ ง พา - ให้ความรูด้ ว้ ยการส่งครูเข้ารับการอบรม สนับสนุนและช่วยให้ครู
ตัวเองได้ ควบคู่ไปกับการเห็น สามารถทำ�งานได้
คุ ณ ค่ า และอนุ รั ก ษ์ ป่ า ชายเลน
ซึ่ ง เป็ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
ที่สำ�คัญของท้องถิ่น
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- การเรี ย นการสอนปกติ เน้ น ให้ นร.ทำ � โครงงาน - นร.นำ�หลักคิดมาปรับใช้ โดยเฉพาะ - บรรยากาศการทำ�งานของผูบ้ ริหาร
สอดแทรกด้วยคำ�ถาม ๓ ข้อ คือ
เกีย่ วกับการใช้จา่ ยเงิน เริม่ จากคิดก่อน ครู และชุมชนมีความร่วมมือกัน
๑. ทำ � ทำ � ไม ก่ อ นจะทำ � อะไร ต้ อ งรู้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ว่าสิ่งของที่จะซื้อนั้นมีประโยชน์หรือ สภาพแวดล้ อ มของ รร. เป็ น
และเป้าหมาย
ให้โทษอย่างไร ต่อตัวเอง เลือกซื้อ ระเบียบเรียบร้อย ทำ�งานเป็นระบบ
๒. ทำ � อย่ า งไร ในขั้ น ตอนนี้ จะมี ขั้ น ตอนย่ อ ยอยู่ อาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น
มีคุณภาพและมีความสุขขึ้น
๔ ขั้น คือ
- นร. มีความรับผิดชอบต่อตัวเองมากขึน้ - ครูปรับปรุงการสอน กระตุน้ ให้ นร.
- ขั้นศึกษาหาความรู้ เพื่อให้เกิดความรอบรู้ โดย เช่น ไม่ยืมเงินเพื่อน คิดอย่างเป็นเหตุ คิดมากขึ้น รับฟังความคิดเห็น นร.
ใช้ศาสตร์พระราชา ศาสตร์สากล และศาสตร์ เป็ น ผลมากขึ้ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ไม่ เ น้ น เนื้ อ หาเหมื อ นเมื่ อ ก่ อ น
ภูมิปัญญา
ตัง้ ใจเรียน สุภาพเรียบร้อย ไม่รงั แกกัน ทำ�ให้ นร. มีส่วนร่วมมากขึ้น
- ขั้นวางแผน โดยใช้ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
สนุกกับการเรียนมากขึ้น
- ขั้ น วิ เ คราะห์ แ ผน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรอบคอบ
ระมัดระวัง
- ขั้นลงมือปฏิบัติ ทำ�ตามขั้นตอนที่วางแผนที่มี
การตรวจสอบอย่างดีแล้ว
๓. ทำ�แล้วได้อะไร เพือ่ ประเมินผลว่าทำ�แล้วมีผลคุม้ ค่า
หรือไม่
- นำ�หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สร้างแหล่งเรียนรูข้ นึ้ นร.มีความสุขที่ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน สัมพันธภาพระหว่างครูและ นร. ดีขึ้น
ใน รร. เพื่อให้ นร.ซึมซับผ่านการลงมือทำ�กิจกรรม และเห็ น ความสำ � คั ญ ของทรั พ ยากร
ในฐานเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เช่น ป่าชายเลน
การเลีย้ งปลา เลีย้ งหอย การแปรรูปอาหารจากสัตว์น� 
้ำ
ผ่านโครงการยุวเกษตร
- ครูปลูกฝังหลักปรัชญาด้วยการตั้งคำ�ถามที่เปิดกว้าง
ชวนคิดชวนคุยในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเมื่อทำ�กิจกรรม
ในฐานการเรียนรู้ จะตั้งคำ�ถามที่ขึ้นกับสถานการณ์
ไม่ใช้คำ�ถาม ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขตรงๆ แต่สำ�หรับ นร.
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาหลั ง จากการทำ � กิ จ กรรมครู จ ะชวน
วิเคราะห์เชื่อมโยงการกระทำ�ของ นร.กับหลักปรัชญา
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โรงเรียน/บริบท

๒๙. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
รร.มัธยมศึกษา ประจำ�ขนาดกลาง
ที่ เ ป็ น รร.วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค
นร.ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ใช่ ค นในท้ อ งถิ่ น
จังหวัดเพชรบุรี แต่มาจาก ๖ จังหวัด
ใกล้เคียง ผู้ปกครองมีฐานะดีและ
พร้ อ มสนั บ สนุ น การศึ ก ษาของ
นร.ได้อย่างเต็มที่

๓๐. บ้านหนองไผ่
รร.ขยายโอกาสในชนบท ชุ ม ชน
มี อ าชี พ เกษตรกรรม มี ร ายได้ ต่ำ � 
นร.ส่ ว นใหญ่ ที่ จ บการศึ ก ษาภาค
บั ง คั บ แล้ ว ไม่ ไ ด้ เ รี ย นต่ อ คนใน
ชุมชนรับกระแสบริโภคนิยม จึงเป็น
สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นภัยต่อเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่
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เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

พั ฒ นา นร.ให้ เ ป็ น นั ก วิ จั ย - ผอ.กั ญ พิ ม า เชื่ อ มชิ ต ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาด้ ว ยโมเดล
นั ก ประดิ ษ ฐ์ นั ก คิ ด ค้ น สร้ า ง ปัญจสาขาจาก ๕ สู่ ๑ คือ การนำ�หลักปรัชญาไปใช้ในด้านต่างๆ
นร.ให้เป็นผู้มีหลักคิด คิดเป็น ได้แก่ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัดการ
(รู้ จั ก คิ ด ) คิ ด ได้ (คิ ด ได้ อ ย่ า ง แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ถู ก ต้ อ ง) คิ ด ดี ( คิ ด แล้ ว เป็ น และความพอเพียงในชีวิตชาวหอ
ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น ) - มีหัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นเพื่อนคู่คิด และช่วยขับเคลื่อนสู่ครู
และคิ ด อย่ า งวิ ท ยาศาสตร์ ทั้ง รร. ด้วยการ
(คิ ด แล้ ว ได้ อ งค์ ค วามรู้ ใ หม่ ) • อบรมสร้างความเข้าใจ แล้วให้ครูฝกึ วิเคราะห์ ว่าโครงการหรือ
บ น ฐ า น ห ลั ก คิ ด เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
งานต่างๆ ของ รร.มีการนำ�หลักปรัชญามาใช้หรือไม่ อย่างไร
พอเพียง
ถ้าไม่จะเพิม่ เติมอย่างไรจึงจะสมบูรณ์ ทำ�ให้ครูเข้าใจชัดเจน
ว่างานที่ล้มเหลวคืองานที่ขาดหลักปรัชญา
• สร้างเงื่อนไขให้ครูต้องใช้หลักปรัชญามาวิเคราะห์โครงการ
และกิจกรรมก่อน จึงจะมาขออนุมัติได้
• ให้ครูทำ�แผนการสอนบูรณาการหลักปรัชญา และนำ�แผนไป
ใช้สอนจริง
• มีการติดตามงานในรูปแบบของการจัดแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละ
นำ�เสนอวิธีการจัดการเรียนรู้ จัดตลาดนัดความรู้ เปิดบ้าน
วิชาการ
จัดการศึกษาเพื่อให้ นร.มีทักษะ - ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ์ ดำ�รงตนเป็นแบบอย่าง ชวนครูคุยทั้งอย่าง
ชีวติ ทักษะทางอาชีพทีส่ อดคล้อง เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ ตัง้ คำ�ถาม
กั บ บริ บ ทของชุ ม ชน สามารถ เพื่ อ ให้ ค รู นำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ ใ นการพิ จ ารณาการทำ � งาน
พึ่งตัวเองได้
การตัดสินใจ และการใช้ชีวิต
- ขับเคลื่อนสู่ครูโดยไม่บังคับ ส่งไปอบรมเพื่อให้ครูเห็นคุณค่าของ
หลักปรัชญาด้วยตนเอง แล้วจึงชวนมาเป็นครูแกนนำ�ขยายผล
สู่เพื่อนครูทั้ง รร.
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- นร.ได้รับการปลูกฝังหลักปรัชญา เริ่มด้วยการสร้าง - นร. นำ�หลักคิดมาวิเคราะห์การทำ�งาน - ครู นำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ ใ นการ
ความรูค้ วามเข้าใจเชิงทฤษฎีกอ่ น แล้วนำ�มาใช้วเิ คราะห์ ต่างๆ ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จ และ ทำ�งาน ทำ�ให้สามารถบริหารจัดการ
ในทุกเรื่องก่อนตัดสินใจกระทำ�การใดๆ และนำ�มาใช้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ตั ว เ อ ง ข อ ง สั ง ค ม เป็นระบบ ทำ�ได้ง่ายขึ้น ภาระงาน
ระหว่างการทำ�งาน
สิ่งแวดล้อม เช่น
ที่เคยรุมเร้า หนักหน่วงจนทำ�ให้
- ในการเรียนการสอนปกติ ครูจะสร้างเงื่อนไขให ้นร.นำ� • ใช้ในการทำ�โครงงานวิทย์ นำ�สู่การ เหนื่ อ ยล้ า ท้ อ ถอย แปรเปลี่ ย น
หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขมาใช้วิเคราะห์ วางแผนก่อนทำ�
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน เป็นการท้าทาย
กิจกรรม
แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ลู ก ปลาทู ข อง - ผอ.กัญพิมาและครูภูมิใจที่ได้เห็น
- กระตุ้นให้ นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้ในการดำ�เนินชีวิต
บ้านเกิด
นร. ที่จบการศึกษาจาก รร. แล้ว
ใน รร.และมีกจิ กรรมทีท่ �ำ ร่วมกันเพือ่ ใช้เวลาว่างให้เป็น • ใ ช้ เ ป็ น ห ลั ก ใ น แ ก้ โ จ ท ย์ เ ก ม กลับมาเล่าว่าตนเองนำ�หลักปรัชญา
ประโยชน์ โดยต้องนำ�หลักปรัชญามาวิเคราะห์ วางแผน
วิทยาศาสตร์ “วิทยสัประยุทธ์” ทำ�ให้ ไปใช้เป็นหลักคิดอย่างไร
ร่วมกัน และเผยแพร่ขยายผลสูร่ นุ่ น้อง เช่น กิจกรรมรับ
ชนะการแข่งขัน
- ครูศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ ได้รับ
น้องใหม่ชนั้ ม.๑ รุน่ พีจ่ ะเป็นคนจัดกิจกรรมเพือ่ ให้นอ้ ง
แรงบั น ดาลใจและตระหนั ก ว่ า
เข้าใจความหมายของหลักปรัชญา และเห็นแนวทาง
“งานสอนของครูมใิ ช่เพียงแค่การสอน
การประยุกต์ใช้
วิชาเท่านั้น แต่เป็นการสอนการใช้
ชีวิตให้กับ นร. เพื่อเป็นคนดี”

- ปลูกฝังโดย นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญาไปใช้ทำ�กิจกรรมใน - นร.มีผลการเรียนดีขึ้น สอบเข้า รร.ดีๆ
ฐานการเรียนรูด้ า้ นการเกษตรทีม่ อี ยูห่ ลากหลาย โดยมี แ ล ะ เรี ย น ต่ อ ห ลั ง จ บ ก า ร ศึ ก ษ า
ครูดูแล แนะนำ� สร้างเงื่อนไขการเรียนรู้ ตั้งคำ�ถามชวน ภาคบังคับมากขึ้น
ให้ นร.นำ�หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขมาใช้ในการบริหาร - นร.มีความเป็นผู้นำ�มากขึ้น เมื่อไปอยู่
จัดการฐานต่างๆ ทีใ่ ห้ นร.มีรายได้จากการทำ�งาน เพือ่
รร.ใหม่กเ็ ป็นนักเรียนแกนนำ�ในการทำ�
จะได้เห็นประโยชน์จากการทำ�งานของตนอย่างเป็น กิจกรรมต่างๆ ของ รร. มีความรับผิดชอบ
รูปธรรม และเป็นการช่วยผู้ปกครองไปด้วยในตัว
มากขึ้น รอบคอบระมัดระวัง
- ครูให้ความสำ�คัญกับการพา นร.สะท้อนการเรียนรูห้ ลัง - นร.เห็ น คุ ณ ค่ า ของการทำ � งานด้ า น
การทำ�กิจกรรม และสรุปเชื่อมโยงให้เห็นความสำ�เร็จที่ การเกษตร นำ�กลับไปทำ�ที่บ้าน ทำ�ให้
เกิดจากการนำ�หลักปรัชญามาใช้ เช่น ตัง้ คำ�ถามชวนคุย มีเงินออมมากขึน้
ให้ ทำ � แผนผั ง ความคิ ด หรื อ ให้ นร.เขี ย นเรื่ อ งเล่ า
สิ่งเหล่านี้จะทำ�ให้ นร.เกิดความเข้าใจ เห็นคุณค่าของ
หลักปรัชญา และนำ�มาใช้จนเกิดเป็นนิสัยในที่สุด

- ครูใจเย็นลง ระวังคำ�พูดกับ นร.
มากขึ้น
- เปลี่ยนจากการบอกสอนให้เด็กจำ�
มาเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ให้ นร.ค้ น หา
ความรู้ เ องและคอยดู สั ง เกต
ตั้งคำ�ถามเพื่อให้เด็กแก้ปัญหาได้
- ครู ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการ
แต่งตัว ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
ลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
- รร.เป็ น ที่ เ รี ย นรู้ แ ละขยายผลสู่
ชุมชนผ่าน นร.ทีน่ �ำ สิง่ ทีเ่ รียนรูก้ ลับ
ไปทำ�ทีบ่ า้ น ทำ�ให้ความเป็นอยูข่ อง
ชุมชนดีขึ้น

161

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน/บริบท

๓๑. ราชประชานุเคราะห์ ๓๓
รร. ในโครงการตามพระราชดำ�ริ
ประเภทศึกษาสงเคราะห์ สำ�หรับ
นร.ด้อยโอกาส ที่ก่อตั้งและได้รับ
การสนับสนุนจากวัดพระบาทน้ำ�พุ
เพื่อให้ นร.สามารถดำ�รงตนอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

พัฒนา นร.ให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรมนำ� - ผอ.ดำ�รงค์สิทธิ์ เบ้าศิลป์ เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาสู่บุคลากร
ความรูต้ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใน รร. ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาและบทบาทหน้าที่
เพื่ อ สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ของบุคลากรแต่ละคน มีการชวนคุยชวนคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ครู
พ ร้ อ ม ที่ จ ะ รั บ มื อ กั บ ค ว า ม เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น
เปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ทั้ ง จาก - สนับสนุนให้บุคลากรหาความรู้เพิ่มเติม ด้วยการให้ผลัดเปลี่ยน
ภายนอกและภายใน และสามารถ กันออกไปเรียนรู้กับภายนอก เมื่อกลับมาต้องนำ�มาถ่ายทอด
ดำ � รงชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ให้บุคลากรใน รร.ฟัง และนำ�มาทดลองใช้ในชีวิตและงาน
ความสุ ข โดยใช้ ห ลั ก “ความ
เมตตา” ในการดำ�เนินงาน

๓๒. โยธินบูรณะ
เป้าหมายการปลูกฝังหลักปรัชญา - ขับเคลื่อนแบบ Bottom up ให้ครูปริศนา ตันติเจริญ เป็น
รร.มั ธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษ ลงสู่ นร. คื อ คิ ด ดี มี เ หตุ ผ ล ผูร้ บั ผิดชอบคิดโดยอิสระ โดยผูบ้ ริหารให้การสนับสนุนด้านต่างๆ
ในเมือง ผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็น สร้างตนให้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ทัง้ งบประมาณ การจัดกิจกรรม การศึกษาดูงาน ตลอดจนกำ�หนด
ข้าราชการ นักธุรกิจ และประชาชน
เป็นนโยบาย
บริเวณใกล้เคียงที่มีศักยภาพในการ
- เริ่มจากการทำ�วิจัยพบว่า นร.มีความพร้อมค่อนข้างมาก โดย
สนับสนุน นร. และมีความคาดหวัง
เฉพาะด้านวัตถุ จึงทดลองนำ�หลักปรัชญามาเป็นแนวทางพัฒนา
กับ รร.สูง เป็น รร.ที่จัดการเรียน
พฤติกรรมผู้เรียนให้มีวินัย ๔ ด้าน คือ ด้านการบริโภค ด้านการ
การสอนแบ่งเป็น ๔ โครงการ คือ
เรี ย นและการใช้ เวลาว่ า ง ด้ า นพฤติ ก รรม ด้ า นการอนุ รั ก ษ์
หลักสูตรมาตรฐานสากล โครงการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยทดลองทำ�กับกลุม่ เล็กๆ
ภาคภาษาอังกฤษ โครงการนานาชาติ
ก่อน เริ่มจากการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวินัย นร.ด้วย
โครงการห้องเรียนพิเศษ
หลักปรัชญา พร้อมๆ กับสร้างการรับรู้ผ่านการทำ�งานของ นร.
เช่น ครูให้โจทย์ นร.ไปสำ�รวจว่าใครใช้หลักปรัชญาในการดำ�เนิน
ชีวิตบ้าง อย่างไร
- ครูให้ นร.เรียนรู้และนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการดำ�เนินกิจกรรม
และขยายผลสูเ่ พือ่ น นร.ทัง้ ภายในและนอกรร.ผ่านชุมนุม MOYO
(เยาวชนพอเพียง) ซึง่ ได้รบั การตอบรับจาก นร.เป็นอย่างดี
- เมือ่ เริม่ เห็นความสำ�เร็จที่ นร.แล้ว จึงขยายผลสูเ่ พือ่ นครู ด้วยการ
หาแนวร่วมประเภท “หัวไว ใจสู้” ในกลุ่มสาระต่างๆ ที่สนใจ
“พาคิ ด พาทำ � ” แบบกั ล ยาณมิ ต ร มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
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การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

- เน้นให้ นร.นำ�ความรู้ภาคทฤษฎีจากในห้องเรียนไป
ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อฝึกทักษะ ๓ ว. คือ วิชาการ
วิชาชีพ และวิชาชีวิต
- ครูให้ นร. ฝึกทักษะ ๓ ว. ไปพร้อมๆ กับการนำ�หลัก
ปรัชญามาใช้ ในการดำ�เนินกิจกรรม และบริหารจัดการ
แหล่งเรียนรู้ที่ รร.จัดไว้เป็นหมู่บ้าน ๕ แห่งคือ หมู่บ้าน
การปลูกพืชไร้ดิน หมู่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่บ้าน
เกษตรปศุสัตว์แบบผสมผสาน หมู่บ้านเกษตรตามแนว
พระราชดำ�ริ หมู่บ้านข้าววิถีไทย โดยทุกคนจะมีหน้าที่
ต้องรับผิดชอบ รุน่ พีด่ แู ลรุน่ น้องในการทำ�กิจกรรมร่วมกัน
และครู มี บ ทบาทเป็ น ผู้ สั ง เกตให้ คำ � แนะนำ � ปรึ ก ษา
ถอดบทเรี ย น นร.หลั ง ทำ � กิ จ กรรมด้ ว ยคำ � ถามที่
สอดคล้องกับหลักปรัชญา เพื่อให้ นร.เข้าใจและเห็น
ความสำ�คัญของหลักปรัชญา
- ครูปริศนาและคณะผู้รับผิดชอบ ได้นำ�หลักปรัชญามา
ประยุกต์เป็นกระบวนการทำ�งาน ๔ ขั้นตอน คือ “รู้”
“คิด” “เลือก” “ทำ�” โดยในแต่ละขั้นตอนจะอธิบาย
ได้ด้วยหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ซึ่งปัจจุบันครูของ รร.
ได้ นำ � มาใช้ ใ นกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ทั้ ง ในการเรี ย น
การสอนปกติ การทำ�โครงงาน และในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้
- “รู้” จะทำ�อะไรต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นก่อน รู้ให้รอบ
รู้ให้กว้าง รู้ให้ลึก รู้ศักยภาพตัวเองและเพื่อน รู้ว่าทำ�
แล้วพอดีกบั ตัวหรือไม่ ถ้าไม่พอดีจะทำ�อย่างไรให้พอดี
- “คิ ด ” แบบใช้ ส ติ ปั ญ ญา นำ � หลั ก SWOT มาช่ ว ย
วิเคราะห์ประเมินความเป็นไปได้ตา่ งๆ ครูคอยแนะนำ� 
ตัง้ คำ�ถาม เปิดมุมมองให้นร.หาทางเลือกต่างๆ และคิด
ให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ
- “เลือก” ครูให้ นร.คิดเชือ่ มโยงเป็นแผนผังว่า ถ้าเราทำ�
สิง่ นีแ้ ล้วจะเกิดผลอะไรในอนาคตบ้าง ผลทีเ่ กิดขึน้ เป็น
ผลดีหรือผลเสียอย่างไร ถ้าเป็นผลเสียเราจะป้องกันได้ไหม
อย่างไร แล้วให้ นร.อภิปรายว่าจะทำ�หรือไม่เพราะอะไร
และจะเลือกวิธีไหน ซึ่งควรเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของตนหรือของกลุม่ มีปจั จัยสนับสนุนจาก
ภายนอก มีโอกาสเป็นไปได้มากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- นร.มี วิ ถี ก ารดำ � รงชี วิ ต ดี ขึ้ น เช่ น - เมื่อ นร.ทำ�ผิด ครูจะเริ่มหันมาดูว่า
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มากขึน้
นร.คนนั้ น มี พื้ น ฐานเป็ น อย่ า งไร
เห็นคุณค่าของสิง่ ของ รูจ้ กั ออม เป็นต้น แล้ ว ค่ อ ยๆ บอก ค่ อ ยๆ สอน
- นร. มีทักษะในการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น ให้คิดตามหลักปรัชญา ตามความ
คือ คิดเป็น ทำ�เป็น แก้ปัญหาเป็น เหมาะสมแทนการว่ากล่าว
ทำ � งานอย่ า งเป็ น ระบบตามขั้ น ตอน - ครูแกนนำ�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันอย่างเห็นได้ชดั
เลิกเหล้าเบียร์ เพือ่ ทำ�ตัวเป็นตัวอย่าง
แก่เพื่อนครูและ นร. ทำ�ให้หนี้สิน
ลดลง มีเงินออม

- นร.มีกระบวนการคิด นำ�มาพิจารณา - ครู นำ � มาใช้ จั ด ระบบการทำ � งาน
เรื่องต่างๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การ ทำ � ให้ ส ามารถทำ � งานได้ อ ย่ า งมี
คบเพื่ อ น การเลื อ กคณะที่ จ ะเรี ย น ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง มี ค วามสุ ข กั บ
การใช้จ่ายเงิน การแข่งขันทางวิชาการ การทำ�งาน
การแบ่งเวลาเรียนและทำ�กิจกรรม
- ลดการใช้เวลาไปเดินจับจ่ายซือ้ ของ
- นร.รู้ จั ก ตั ว เอง ยอมรั บ ข้ อ บกพร่ อ ง จึงมีเวลาทำ�ประโยชน์มากขึ้น และ
ของตน นำ � สู่ ก ารพั ฒ นาตั ว เองจน มีเงินออมเพิ่มขึ้น
ประสบความสำ�เร็จ เช่น สามารถเตรียม - ครู ล องนำ � กระบวนการ “รู้ คิ ด
ตั ว สอบเข้ า แพทย์ ไ ด้ โ ดยไม่ เ ครี ย ด เลือก ทำ�” มาใช้กบั ตัวเองก่อน เช่น
เหมือนเมื่อก่อน
ในด้านสุขภาพ จึงเข้าใจว่าใช้ได้กับ
- นร.ใจเย็ น ลง รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ทุกเรื่องได้ไม่ยาก โดยเฉพาะเรื่อง
ซึง่ กันและกัน พูดคุยกันด้วยเหตุผล ลด ความสมเหตุสมผล ทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐาน
การแข่งขันกัน ทำ�งานร่วมกันได้ดีขึ้น ของความถูกต้องทางศีลธรรมและ
มีความสุขร่วมกันเมื่องานสำ�เร็จ
วิชาการ จึงปรับจากการบอกสอน
- นร.ทำ�งานเป็นระบบ มีความละเอียด หลักปรัชญาตามนิยามมาเป็นให้
รอบคอบขึ้น ไม่ฟุ่มเฟือย
นร.ลองนำ � กระบวนการ “รู้ คิ ด
เลือก ทำ�” มาใช้
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โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

- ครูปริศนา นำ�เสนอผู้บริหาร จัดทำ�แผนปฏิบัติการ และกำ�หนด
เป็นนโยบายให้ครูทั้ง รร.นำ�สู่การจัดการเรียนรู้ โดยเริ่มจาก
ทำ�ความเข้าใจกับครูทงั้ รร.ว่าจะขับเคลือ่ นอะไร อย่างไร จากนัน้
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อร่วมกันกำ�หนดเนื้อหา
สาระ กระบวนการสอดแทรก วิธีการวัดและประเมินผล จากนั้น
ประสานชี้แจงแนวทางในการดำ�เนินงานกับหัวหน้าระดับชั้น
ทำ�แบบค่อยเป็นค่อยไป ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
นำ�ปัญหามาวิเคราะห์แก้ไข เพื่อนำ�สู่การพัฒนา หากพบว่าดี
แล้วก็จะขยายผล ต่อยอดให้ดขี นึ้ อีก เพือ่ ให้ครูสามารถทำ�งานได้
อย่างเต็มที่
๓๓.ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทกั ษ์)
รร.เอกชน อยู่ ใ กล้ เ มื อ ง เป็ น
รร.คาทอลิกของมูลนิธิลาซาล ที่มี
เจตนารมณ์ ใ ห้ โ อกาสเด็ ก และ
เยาวชนทีย่ ากไร้ได้รบั การศึกษาตาม
อัตภาพ นร.ส่วนใหญ่มาจากต่าง
อำ�เภอที่ห่างออกไป และบางส่วน
เป็นลูกหลานคนในชุมชนรอบๆ รร.
ผูป้ กครองมาจากหลากหลายอาชีพ
หลากหลายฐานะ

ภราดาประภาส ศรีเจริญ ขับเคลือ่ น
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ ว ยศรั ท ธา
ในหลักปรัชญา ศรัทธาในศาสนา
คริสต์ ศรัทธาในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
และทำ�ตนเป็นแบบอย่าง โดยมี
ห ลั ก ก า ร ว่ า “ ล า ซ า ล จั น ท์
ร่วมใจกัน สร้างความตระหนัก
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและธรรมชาติ
สามารถวางแผนเศรษฐกิ จ
อุทิศตนช่วยเหลือสังคม ชื่นชม
วั ฒ นธรรมไทย เลื่ อ มใสในทุ ก
ศาสนา” ซึง่ แสดงถึงวิถพี อเพียงของ
รร.ว่าต้องเกิดจากความตระหนัก
๓๔.ศรีวิชัยวิทยา
ผอ.ทิพวรรณ ยิม้ สวัสดิ์ ขับเคลือ่ น
รร.มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในชุมชน หลักปรัชญาด้วยการต่อยอดจาก
เมือง ผูป้ กครองมีอาชีพหลัก คือ ทำ� การขับเคลื่อน รร. วิถีพุทธ จึงทำ�
ไร่ ทำ�สวน และรับจ้างทัว่ ไป มีฐานะ ทั้ง ๒ เรื่องคู่ขนานกันไป เพื่อ
ปานกลางถึงยากจน
ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเสีย่ ง
ของ นร. ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
มี ทั ก ษะในการประกอบอาชี พ
และสามารถดำ�รงตนอยูใ่ นสังคม
ได้เป็นอย่างดี
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- ผูบ้ ริหารไม่ใช้วธิ สี งั่ การ แต่จะทำ�ตนเป็นแบบอย่าง ใช้หลักบริหาร
งานแบบมีส่วนร่วม วางแผนร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันกับครู แก้ไข
ปัญหาและปรับปรุงโดยปรึกษาหารือกัน ทบทวนและประเมินผล
ร่วมกัน และเริม่ นโยบายใหม่ๆ ด้วยประเด็นทีค่ รูสนใจและอยากทำ�
- ครูแกนนำ�จะเป็นทีป่ รึกษาให้กบั ครูทกุ คน คอยชีแ้ นะเรือ่ งการทำ�
แผนการจัดการเรียนรูบ้ รู ณาการเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยคิดหาวิธี
การแก้ปัญหา เพื่อให้ครูทำ�งานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งดูแล
รั บ ผิ ด ชอบกิ จ กรรมในฐานการเรี ย นรู้ ต ามความถนั ด ของครู
แต่ละคน เพื่อให้ได้ “ใจ” ครู

- จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยเชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญมาให้ ค วามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญากับครูทั้ง รร.
- คณะกรรมการวิชาการของ รร.วิเคราะห์หลักสูตรว่าสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาอย่างไร แล้วทำ�คู่มือสรุปแจกครูเพื่อเป็นแนวทาง
ในการทำ�งาน
- ฝ่ายวิชาการกำ�หนดให้ครูทุกคนทำ�แผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญา อย่างน้อย ๑ แผน โดยผอ.ทิพวรรณจะเป็น
ผู้ตรวจ ให้คำ�แนะนำ�  ให้ครูนำ�ไปใช้ และมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันภายในกลุ่มสาระ

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

- “ทำ�” ในการลงมือทำ�กิจกรรมต่างๆ ให้ นร.นำ�เทคนิค
PDCA มาใช้ โดยครูคอยสังเกตการทำ�งานอย่างใกล้ชดิ
ตั้งคำ�ถามกระตุ้นให้ นร.คิด คอยให้คำ�แนะนำ�หรือ
เป็นที่ปรึกษาให้กับ นร.
- ครู จ ะมี โจทย์ ใ ห้ นร.คิ ด ทั้ ง ก่ อ น ระหว่ า งทำ � และ
หลังทำ�งาน เพือ่ ให้ นร.ได้สงั เกต ทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนาการทำ�งานของตน โดยเฉพาะจะต้องมีการถอด
บทเรียนหลังทำ�กิจกรรมเพือ่ สะท้อนการเรียนรู้ เป็นชิน้ งาน
ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น สมุ ด บั น ทึ ก การทำ � งานกลุ่ ม
เรือ่ งเล่า สมุดเล่มเล็ก รูปวาดเล่าเรือ่ ง หรือผังมโนทัศน์
เพื่ อ ให้ นร.เข้ า ใจกระบวนการคิ ด และตั ด สิ น ใจที่
ชัดเจนขึ้น และได้ฝึกการสื่อสารควบคู่ไปด้วย
- ให้ นร.เรียนรู้หลักปรัชญาด้วยการนำ�มาใช้ทำ�กิจกรรม
ในฐานการเรียนรูต้ ามความสนใจที่ รร.จัดไว้กว่า ๒๐ ฐาน
โดยมีครูคอยเป็นที่ปรึกษา เช่น กิจกรรมเผาถ่านและ
ทำ�น้ำ�ส้มควันไม้ ที่ต้องใช้เวลาทำ�กิจกรรมนาน ครูจึง
ถื อ โอกาสทำ � เป็ น กิ จ กรรมค่ า ย เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
พฤติกรรมเสี่ยงของ นร. และใช้กระบวนการตั้งคำ�ถาม
ชวนคุย เพื่อให้เด็กได้คิดวิเคราะห์พฤติกรรมของตน
และเพื่อน ว่าแต่ละการกระทำ�เกิดผลกระทบอะไร
กับใคร อย่างไร
- ให้ นร.เรียนรูห้ ลักปรัชญาผ่านกระบวนการทำ�โครงงาน
บูรณาการหลักปรัชญา

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- นร.มีความสุขในการเรียนรูม้ ากขึน้ จาก ครูส่วนใหญ่มีความสุข เพราะเมื่อนำ�
การได้เลือกทำ�กิจกรรมตามความสนใจ หลักปรัชญาไปใช้กับการจัดการเรียน
- นร.เกเรน้อยลง เลิกหนีเรียน ส่งงานครู การสอนแล้ว งานดีขึ้น นร.น่ารักขึ้น
ไม่เถียงผู้ปกครอง และภูมิใจในตัวเอง
- นร.มี เ ป้ า หมายในการทำ � งาน ไม่ ใช่
เพียงแค่ทำ�ให้เสร็จ มีการวางแผนงาน
และสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
- นร.แกนนำ�เมือ่ จบออกมาแล้ว ได้กลับมา
ทำ � กิ จ กรรมสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
ในหลักปรัชญาให้น้องๆ และขยายผล
ในมหาวิทยาลัย

- ครูใช้ชดุ คำ�ถามกระตุน้ ให้ นร.คิดวิเคราะห์ หรือนำ�หลัก - นร.ส่ ว นใหญ่ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม - ครูทเี่ คยต่อต้านกลับเห็นประโยชน์
ปรัชญามาใช้กับเรื่องใกล้ตัว จัดให้มีประสบการณ์ตรง ในทางที่ดีขึ้น ไม่สร้างความเดือดร้อน และนำ�มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
แล้วมาร่วมกันวิเคราะห์ เช่น ครูคณิตศาสตร์ให้ นร. ให้ตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบ - ครูนำ�คำ�ถามกระตุ้นคิดตามหลัก
นำ � ความรู้ ท างสถิ ติ ม าปรั บ ใช้ แ ก้ ปั ญ หาหรื อ เรี ย นรู้ ในการทำ�งานมากขึ้น
ปรัชญา และการถอดบทเรียนมาใช้
สถานการณ์ในชีวติ ประจำ�วัน จากการที่ นร. ทำ�โครงงาน - นร.มีทักษะในการแก้ปัญหา รู้จักใช้ ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น
เรี ย นรู้ ส ถิ ติ กั บ การสำ � รวจ รร.นำ � สู่ ก ารแก้ ไขปั ญ หา เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีจิตอาสา
มูลนกพิราบและสุนขั มากินเศษอาหารเหลือในโรงอาหาร และภูมิใจที่ได้ทำ�ประโยชน์ให้ผู้อื่น
- ฝึกใช้หลักปรัชญาดำ�เนินกิจกรรมในฐานการเรียนรู้
ต่างๆ เช่น
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

- ประเมิ น ผลด้ ว ยการให้ ค รู เขี ย นเรื่ อ งเล่ า หรื อ เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
ในการประชุ ม ประจำ � เดื อ น โดยผอ.จะเป็ น ผู้ กำ � หนดวาระ
การประชุม

๓๕. สตรีมารดาพิทักษ์
- รร. ใช้หลักปรัชญาควบคูไ่ ปกับ - ซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์ ใช้วิธีดำ�รงตนเป็นแบบอย่างให้กับครู และ
รร. เอกชนขนาดใหญ่ ในสภาการ หลักธรรมคำ�สอนทางศาสนา สนับสนุนครูเข้ารับการอบรม ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึ ก ษาคาทอลิ ก แห่ ง ประเทศไทย คริสต์ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ บู ร ณาการ
อยู่ ใ นเมื อ ง นร.ส่ ว นใหญ่ ม าจาก ของ นร.ให้เป็นผู้มีคุณธรรม หลักปรัชญา จากกิจกรรมการเรียนรูท้ โี่ รงเรียนทำ�อยูแ่ ล้วเพือ่ สร้าง
ครอบครั ว ชนชั้ น กลางที่ มี ฐ านะ จริยธรรม มีความรักและเมตตา อุปนิสัย “พอเพียง” ให้ผู้เรียน เมื่อครูเข้าใจจึงลดการต่อต้านและ
ค่อนข้างดี ผู้ปกครองมีหลากหลาย ต่อผูอ้ นื่ และมีความสุขในชีวติ
เริ่มเห็นความสำ�คัญ
อาชีพ เช่น รับราชการ พ่อค้า และ - น ร . ส่ ว น ใ ห ญ่ มี ลั ก ษ ณ ะ - ซิสเตอร์ลำ�ยงค์ อุ้นวุ้น บริหารจัดการเอื้อให้บุคลากรใน รร.
ชาวสวน และพร้อมที่จะสนับสนุน “คุณหนู” จึงนำ�หลักปรัชญามา ขับเคลือ่ นหลักปรัชญาอย่างชัดเจน ทัง้ นโยบายการบริหารจัดการ
นร.
ใช้พัฒนานิสัยให้ นร.สามารถ ทรัพยากร การสนับสนุนทางวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนให้ครู
ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้
และ นร. ได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ภายนอก และระหว่างกันใน รร.
- มีการประชุมครูทุกวันศุกร์ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน พูดคุย
แลกเปลี่ยน ติดตามการทำ�งาน ให้คำ�ปรึกษา และให้กำ�ลังใจ
ซึ่งกันและกันอย่างกัลยาณมิตร รวมทั้งกำ�หนดให้ครูใหม่มาเล่า
วิธีทำ�งานให้ที่ประชุมฟัง
- ครูแกนนำ�ทีผ่ า่ นการอบรมจากภายนอก จะนำ�ความรูค้ วามเข้าใจ
กลับมาขยายผลสู่เพื่อนครูที่ รร.
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การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

• คลินิกภาษาไทยที่ “หมออาสา” และ “คนป่วยที่มี
ปัญหาด้านภาษา” ต้องรู้จักตัวเอง ฝึกฝนตนให้มี
ความพร้ อ ม สามารถวิ เ คราะห์ แ ยกแยะปั ญ หา
แก้ปัญหา และร่วมกันบริหารจัดการ
• บริษัทจำ�ลองงานสร้างสรรค์ศิลปะ ซึ่ง นร.ได้ฝึก
นำ�วัสดุเหลือใช้มาผลิตงานศิลปะ นร.ได้ฝึกสมาธิ
ทำ�งานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการบริหารจัดการ
บริษัทจำ�ลอง เป็นต้น
- การขับเคลื่อนในช่วงแรก ซิสเตอร์อุบลให้ นร.ได้เรียนรู้ - นร.แกนนำ�มีความเป็นผู้นำ�  เป็นที่ไว้ - ครูทำ�งานด้วยความรอบคอบขึ้น
และฝึกทักษะต่างๆ เพือ่ พัฒนานิสยั ให้เด็กทำ�งานเป็น วางใจของผู้ปกครอง ให้ดูแลตัดสินใจ ผิดพลาดน้อยลง การทำ�งานและ
โดยการนำ�หลักปรัชญามาใช้ทำ�กิจกรรมต่างๆ เช่น เรื่องต่างๆ ด้วยตัวเอง และเป็นแบบ การใช้ ชี วิ ต มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
การล้างจานให้สะอาด การปลูกข้าว และเฝ้าดูแลการ อย่างของน้องๆ ใน รร.
ยิง่ ขึ้น
เจริญเติบโตของต้นข้าว เพือ่ สร้างความตระหนักว่ากว่า - นร.ทำ � กิ จ กรรมได้ อ ย่ า งรอบคอบ - ครูมีความรักและสามัคคีกัน
จะมาเป็นข้าว เห็นคุณค่าของข้าว จะได้ไม่ทานข้าวเหลือ สามารถวางแผน ดำ�เนินการ และใช้งบ
ฐานเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมจากภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เช่ น ประมาณได้อย่างเหมาะสม มีความรัก
การที่นร.ได้นำ�ความรู้วิชาเรขาคณิตและคอมพิวเตอร์ สามั ค คี ทำ � งานอย่ า งเป็ น ระบบ
มาออกแบบพัฒนาลวดลายเสื่อในฐานทอเสื่อจันทบูร มีระเบียบวินัย ค่อยๆ เกิดขึ้นใน รร.
ซึ่งต่อมาเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่าง นร.กับชุมชน - นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้พิจารณาการ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อออกจำ�หน่าย
ตั ด สิ น ใจของตั ว เอง ทำ � ให้ ส ามารถ
- ใช้ ก ระบวนการคิ ด แบบไตร่ ต รองก่ อ นลงมื อ ทำ � ทำ�งานประสบความสำ�เร็จและดำ�เนิน
(See Judge Act) ซึง่ สอดคล้องกับหลักปรัชญา ทีต่ อ้ ง ชีวิตอย่างมีความสุข
รู้ว่าจะใช้ความรู้อะไร นำ�ความรู้ต่างๆ มาพิจารณา
ไตร่ ต รองก่ อ น และลงมื อ ทำ � ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง
โดยครูมีบทบาทสำ�คัญในการตั้งคำ�ถาม เพื่อให้ นร.
คิดลึกซึ้งขึ้นและในหลากหลายแง่มุมมากขึ้น
- ครูใช้กระบวนการ “ถอดบทเรียน” หลังทำ�กิจกรรม หรือ
ในการดำ�เนินชีวิตในแต่ละวัน โดยให้ นร.วิเคราะห์ว่า
ได้เรียนรูอ้ ะไรจากกิจกรรม และได้ใช้หลักปรัชญาในการ
สร้างความสำ�เร็จหรือไม่อย่างไร โดยครูปรับคำ�ถาม
ถอดบทเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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โรงเรียน/บริบท

๓๖. สัตยาไส
รร.ประจำ�เอกชน ที่พัฒนา นร.ให้
เข้ า ใจคุ ณ ค่ า ของความเป็นมนุษ ย์
ผ่านการซึมซับจากสภาพแวดล้อม
ทั้ ง ที่ เ ป็ น บุ ค คลที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี
สถานที่สงบ เป็นธรรรมชาติป่าเขา
มีสายน้ำ�ไหลผ่าน ตลอดจนวิถีชีวิต
ที่ออกแบบมาให้ใช้ทรัพยากรอย่าง
รู้คุณค่า เรียบง่ายแต่ใช้ปัญญา และ
พึ่งพาตนเองได้

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา - ดร.อาจอง ใช้หลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ ๕ ประการ ในการ
มีความเชื่อว่า เมื่อ นร.เป็นคนดี บริหารทำ�ให้เป็นที่ศรัทธา และครูกล้าปรึกษาปัญหา
แล้ว ความเก่งจะตามมา แล้วเขา ๑. ความรักความเมตตา
จะเป็นคนทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อสังคมและ ๒. หลักความจริง
ประเทศชาติ รร.จึงเน้นการพัฒนา ๓. ความประพฤติชอบ
นร. โดยเริม่ จาก “จิตใจ” ด้วยการ ๔. ความสงบสุข
จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม ๕. ความไม่เบียดเบียน
เพื่ อ ให้ นร.ซึ ม ซั บ สิ่ ง ดี ๆ ผ่ า น - สร้ า งเป็ น วั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ ค รู ร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น ทำ � งาน
วิถีชีวิตใน รร.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหา และดูแล
ซึ่งกันและกัน

ภาคใต้
๓๗. กะทู้วิทยา
รร.มัธยมศึกษา ในชุมชนเมืองที่มี
หลากหลายวัฒนธรรม มีนกั ท่องเทีย่ ว
ต่ า งชาติ แรงงานต่ า งภู มิ ภ าค
แรงงานต่างด้าว ประชากรเคลื่อน
ย้ายบ่อย มีปัจจัยเสี่ยงสูงต่อ นร.
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มาจากต่างถิ่น
หลากวัฒนธรรม มารับจ้างทำ�งาน
ทำ�ให้นร.ต้องปรับตัวสูง
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รร.มีเป้าหมายพัฒนา นร.ให้เป็น - ผอ.เริ่มที่การพูดคุยกับครู ให้ครูเห็นคุณ ค่าของหลักปรัช ญา
คนดี มี ค วามรู้ มี ค วามคิ ด วางเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้ครูเข้าใจตรงกัน แต่ให้ครูมีอิสระ
สร้ า งสรรค์ รั ก ความเป็ น ไทย ในการออกแบบการเรียนรู้ของตน
สามารถใช้ภาษาและ เทคโนโลยี - สร้างทีมงาน แสวงหาความรู้ เพื่อนำ�มาพัฒนาเพื่อนครูใน รร.
ในการสื่ อ สารได้ ดี เพื่ อ อยู่ ใ น - ครูแกนนำ�จะประชุมร่วมกับครูเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อตรวจสอบ
สังคมอย่างมีความสุข
ความเข้าใจ ปรึกษาหารือ พิจารณาร่วมกันถึงรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญา
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- การจัดสภาพแวดล้อม ทีม่ ผี บู้ ริหารและครูเป็นแบบอย่าง - นร.คิดถึงผลจากการกระทำ�ของตัวเอง - ครูคดิ ได้รอบด้าน สามารถยกระดับ
ในการดำ � เนิ น ชี วิ ต ที่ ส งบ เรี ย บง่ า ย เห็ น คุ ณ ค่ า ใจเย็นลง มีสติมากขึ้น ไม่ทะเลาะกับ ผลงาน และทำ�งานได้มปี ระสิทธิภาพ
ซึ่ ง กั น และกั น เห็ น คุ ณ ค่ า ของสิ่ ง แวดล้ อ ม และ เพื่อน นึกถึงผู้อื่น มีจิตที่อยากช่วย มากขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับการสวดมนต์ ทำ�สมาธิ เหลือผู้อื่นมากขึ้น
- ครูสามารถจัดการกับชีวิตได้ดีขึ้น
ฟังนิทานคุณธรรมที่ผู้บริหารและครูเล่าและตั้งคำ�ถาม - นร.แกนนำ � สามารถคิ ด เป็ น ระบบ หนี้สินลดลง และมีความสุขในชีวิต
ชวนให้ นร.ได้คดิ วิเคราะห์ และได้เรียนรูห้ ลักการดำ�เนิน มีความรอบคอบ มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น มากขึ้น
ชีวิตไปด้วยในตัว
ทำ�ให้มีความสุขมากขึน้
- รร.จะใช้ ก ระบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญานด้ ว ย
๒ คำ�ถามให้ นร.คิดก่อนลงมือทำ�การใดๆ คือ “ดีกับ
ตนเองหรือไม่ และดีกบั คนอืน่ หรือไม่” ถ้าดีทง้ั ๒ ข้อ
จึงทำ� ซึง่ ครูจะช่วยให้ นร.คิดได้ละเอียดและชัดขึน้ ด้วย
การนำ�หลัก ๓ ห่วง ๒ เงือ่ นไขมาแตกเป็นคำ�ถามย่อยๆ
เช่น ที่ดีนั้นดีอย่างไร ทำ�ไม นร.จึงคิดว่าดี มีอย่างอื่น
ที่ดีกว่าหรือไม่ มีผลกระทบต่อผู้อื่นหรือไม่อย่างไร
- การเป็นโรงเรียนประจำ�ช่วยสนับสนุนให้หลักคิดตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึมซับเข้าไปอยู่ใน
วิถชี วี ติ ของทุกคนได้งา่ ย ทัง้ ครูและนักเรียนจะได้เรียนรู้
ทัง้ จากการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง และการเห็นตัวอย่างทีอ่ ยู่
รอบตัว โดยผ่านฐานการเรียนรู้ เช่น เกษตรธรรมชาติ
พลังงานทดแทน เป็นต้น ครูเป็นผูก้ ระตุน้ การเรียนรูด้ ว้ ย
การตัง้ คำ�ถาม ทำ�ให้นกั เรียนเกิดกระบวนการเรียนรูแ้ ละ
ซึมซับหลักคิดเข้าไปอยู่ในวิถีการใช้ชีวิต
- ครู แ ต่ ล ะคนจะมี วิ ธี ก ารบู ร ณาการหลั ก ปรั ช ญาที่ - นร. กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ�มากขึ้น
แตกต่างกันไป เช่น ให้ นร.นำ�หลักปรัชญามาวิเคราะห์ และนำ�เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ให้นร.เรียนรู้ผ่านการลงมือทำ� ทำ�กิจกรรมมากขึ้น
กิจกรรมในฐานการเรียนรู้ ที่ครูเป็นผู้ดูแลให้รุ่นพี่จัด - นร. มีวนิ ยั เอาใจใส่สภาพแวดล้อมมากขึน้
ให้กับรุ่นน้อง เช่น สวนพฤกษศาสตร์รร.ฐานจรวดอีโน จากเดิม รร.มีขยะทุกที่ ปัจจุบนั ขยะลดลง
เป็นต้น และให้นร.เรียนรู้ผ่านการทำ�โครงงาน
- ครู ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ก ระบวนการถอดบทเรี ย นหลั ง
กิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงให้ นร.เห็นว่ามีหลักปรัชญาอยู่
ตรงไหน

ครูปรับวิธีจัดการเรียนรู้จากบอกสอน
นิยามของหลักปรัชญา เป็นการชวนให้
นร. คิด ตั้งคำ�ถามเพื่อให้ นร.นำ�หลัก
ปรัชญามาใช้ในการทำ�กิจกรรม และ
ครูเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับ นร.
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โรงเรียน/บริบท

๓๘. บ้านคลองไคร
รร.ขยายโอกาสในชนบท ชุ ม ชน
มีอาชีพเกษตรกรรม ทำ�นา สวนปาล์ม
และประมงพื้ น บ้ า น ผู้ ป กครอง
มีฐานะปานกลางถึงยากจน

๓๙. บ้านคลองยาง
รร.ประถมศึกษาในชนบท เป็นชุมชน
มุสลิม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ผู้ปกครอง
ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ รั บ จ้ า งทำ � สวน
ยางพารา สวนปาล์มน้ำ�มัน เลี้ยง
ปลากระชั ง และประมงชายฝั่ ง
มี ฐ านะปานกลางถึ ง ยากจน รร.
มีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน

170

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

นำ�หลักปรัชญามาพัฒนาคุณภาพ - ผอ.เรวัต มะสุวรรณ เป็นแกนนำ�โน้มน้าว และสร้างแรงบันดาลใจ
ผูเ้ รียน โดยมีโจทย์วา่ ครูจะจัดการ ให้กับครูใน รร. ชวนครูพัฒนาการออกแบบการจัดกิจกรรม
เรียนรู้อย่างไรให้เด็กเข้าใจและ ในฐานการเรี ย นรู้ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ให้ ส ามารถนำ � มาสร้ า งหลั ก คิ ด
นำ�หลักปรัชญาไปใช้ได้
ตามหลักปรัชญาให้กับ นร.
- ครูแกนนำ�มีหน้าทีถ่ า่ ยทอดความรูด้ ว้ ยการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ให้คำ�ปรึกษาในการจัดทำ�แผนการสอน
- กำ�หนดให้ครูหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นแกนนำ�ในการถ่ายทอดสู่ครู
โดยเฉพาะครูที่ย้ายเข้ามาใหม่
ผอ.เฉลิ ม เรื อ งทองเมื อ ง มี - ผอ.เฉลิมบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วม การขับเคลือ่ นหลักปรัชญา
เป้าหมายว่าเมือ่ นร. จบการศึกษา ก็เช่นกัน ได้ดึงชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับครูและ นร.
แล้ ว จะสามารถออกไปอยู่ ใ น - การขับเคลือ่ นหลักปรัชญาทำ�แบบค่อยเป็นค่อยไปตามธรรมชาติ
ชุมชนได้อย่างมีความสุข จึงเน้น ให้ครูออกไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก แล้วนำ�
การจั ด สภาพแวดล้ อ มให้ นร. กลับมาพัฒนาต่อยอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรร.
ได้ เ รี ย นรู้ ก ารนำ � หลั ก ปรั ช ญา
มาใช้ในการทำ�กิจกรรมในฐาน
การเรียนรูต้ า่ งๆ ทีจ่ ดั ไว้ให้เข้ากับ
วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน เพื่ อ พั ฒ นา
ทักษะชีวติ ทักษะการทำ�งาน และ
ส่งเสริมให้ นร.มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
โดยชุมชนมีส่วนร่วมที่จะเข้ามา
ร่วมเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ให้
นร.

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

การเปลี่ยนแปลงของนร.

- สอดแทรกหลักปรัชญาในกิจกรรมการเรียนรูต้ า่ งๆ โดย - นร. มีความรับผิดชอบ เข้าใจจุดประสงค์
เฉพาะในกิจกรรมฐานการเรียนรูข้ องรร. และในการพูดคุย ของการเรี ย น จึ ง ตั้ ง ใจเรี ย น และ
เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ประจำ � วั น ทั่ ว ไปของนร. ที่ ค รู มั ก จะใช้ มีจิตอาสามากขึ้น
คำ�ถามที่สอดคล้องกับหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขกับ นร. - นร.ส่ ว นหนึ่ ง ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
เช่น ชวนให้ นร.วิเคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ของตน รู้คิดมากขึ้น ปัญหาการทะเลาะวิวาท
ของตัวละครในทีวี
กันในรร.ลดน้อยลง
- รร.เน้นให้ นร.เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ จึงมีโอกาส
นำ�หลักปรัชญาไปใช้ในการทำ�งานต่างๆ เช่น
• หลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น “มหั ศ จรรย์ ป่ า ชายเลน” เป็ น
โครงงานบูรณาการสหวิทยากร ที่มีวัตถุประสงค์ให้
นร.รัก และอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชน
เพื่อสัมพันธภาพที่ดีของ นร.และชุมชน
• โครงงาน “ข้าวทุกเม็ดมีคณ
ุ ค่า” ซึง่ ภายหลังได้พฒ
ั นา
เป็นหลักสูตร ให้ นร.ฝึกสังเกต สืบค้นหาสาเหตุ
ของปั ญ หา หาวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา โดยครู เ ป็ น
ผู้จัดกระบวนการ สร้างเงื่อนไข และตั้งคำ�ถามให้
นร.ได้หาคำ�ตอบและเรียนรู้ด้วยตนเอง
• ให้ นร.ฝึกทักษะชีวิตและทักษะการทำ�งาน ในฐาน
การเรียนรูต้ า่ งๆ ได้อย่างหลากหลายมิติ เช่น อิสลาม
ศึกษาพาชีวีสดใส นาข้าวอินทรีย์ วิถีชีวิต....สู่ความ
พอเพียง ฐานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเพื่อสุขภาพ
ฐานสิง่ ประดิษฐ์คดิ สร้างสรรค์ ฐานปลูกผักปลอดสาร
สู่วิถีพอเพียง เป็นต้น

- นร.มีเหตุผลมากขึ้น รู้ว่าอะไรควรทำ� 
อะไรไม่ควรทำ� โดยเฉพาะในการตัดสิน
ใจใช้จ่ายเงิน ลดการซื้อของที่ไม่เป็น
ประโยชน์ ทานข้าวเหลือน้อยลงทั้งที่
รร.และที่บ้าน
- นร.นำ�สิง่ ทีเ่ รียนรูใ้ น รร.กลับไปทำ�ทีบ่ า้ น
เช่น ปลูกผักทานเอง ทำ�ปุย๋ น้�ำ จุลนิ ทรีย์
ไว้ใช้เองแทนการใช้สารเคมี
- น ร . เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง ป่ า ช า ย เ ล น
มี ก ารร่ ว มกั บ ชุ ม ชนดู แ ลป่ า ชายเลน
และสืบทอดกิจกรรมสู่รุ่นน้อง
- พฤติกรรมเสี่ยงของ นร.ลดลง และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

ครูเปลี่ยนกรอบคิดเดิมๆ จากที่คิดว่า
หลักปรัชญาเป็นเรื่องของการเกษตร
ม า เ ป็ น ห ลั ก ใ น ก า ร ดำ � เ นิ น ชี วิ ต
จึงเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ในฐาน
การเกษตรของรร. จากการทำ�งาน
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี มาเป็นการให้
นร. ได้ฝกึ คิดตามหลักปรัชญาผ่านการ
ตั้งคำ�ถาม
- ผู้บริหารและครูมีความรอบคอบ
และทำ�งานอย่างเป็นระบบมากขึ้น
- ครูปรับการจัดการเรียนรู้ที่เคยเน้น
เนื้อหา มาเป็นการให้ นร.เรียนรู้
จากการปฏิบัติมากขึ้น แทนที่จะ
บอกสอนหรือคิดให้ ครูเปิดโอกาส
ให้ นร.ได้คิดเองมากขึ้น
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน/บริบท

๔๐. บ้านร้านตัดผม
รร.ขยายโอกาส อยู่ใกล้ชายแดน
ประเทศพม่า นร.มาจากหลากหลาย
วัฒนธรรม ไม่มีสัญชาติ ผู้ปกครอง
ส่ ว น ใ ห ญ่ มี อ า ชี พ ห ลั ก คื อ
เกษตรกรรม และรับจ้าง มีฐานะ
ยากจน ถู ก กระทบด้ ว ยกระแส
วัตถุนิยมทำ�ให้มีปัญหาต่างๆ ตาม
มาในชุมชน
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เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

เป้าหมายจัดการศึกษามุ่งเน้นให้ - หัวใจในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ รร. คือ ทำ�ให้ครูเข้าใจ
นร.ได้ เรี ย นรู้ จ ากการทำ � งานที่ ยอมรับ และสามารถนำ�หลักปรัชญาสู่การสอนได้ ดังนี้
สอดคล้องกับชีวิตจริง เพื่อสร้าง • ส่งครูแกนนำ�ไปเรียนรู้กับภายนอก นำ�กลับมาพัฒนาการ
ทั ก ษะด้ า นอาชี พ โดยใช้ ห ลั ก
จัดการเรียนรู้ของตน เมื่อมั่นใจให้จัดสาธิตให้เพื่อนครู
ปรั ช ญาเป็ น พื้ น ฐานในการ • เชิญผู้บริหารและครูจากศูนย์การเรียนรู้ห้วยยอดและรัษฎา
พัฒนากระบวนการคิด เพื่อให้
มาให้ความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงครูใน รร.
นร.เป็นคนดี รู้คิด และสามารถ - ผอ.พีระพล ภักดีเสนา มีนโยบายให้ครูทุกคนนำ�หลักปรัชญาสู่
พึ่งตนเองได้
การจัดการเรียนรู้ นำ�วิธกี ารและผลทีเ่ กิดกับนร.มาแลกเปลีย่ นกัน
และให้ครูผลัดเปลี่ยนกันไปดูวิธีการสอนของเพื่อนครูที่มีความ
ก้าวหน้า โดย ผอ.จะร่วมสังเกตการณ์ และนิเทศการสอน
อย่างน้อยเดือนละครั้ง

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- ครูจะใช้วิธีการตั้งคำ�ถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญา - นร.มีเป้าหมายในชีวติ สามารถจัดการ - ผู้บริหารเข้ามาอยู่ในห้องเรียนและ
ตามความเหมาะสม ทั้งในกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ กับชีวิตของตนเองได้ดีขึ้น
สั ง เกตการสอนของครู บางครั้ ง
ในฐานกิจกรรม ในวิถีชีวิตของ รร.มีการถอดบทเรียน - นร.คิ ด อย่ า งเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลมากขึ้ น ตั้งคำ�ถามและให้คำ�แนะนำ�  ฟังครู
และสรุ ป บทเรี ย นหลั ง การทำ � กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ นร. มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก มากขึน้ ทำ�ให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ได้ใคร่ครวญถึงความรู้สึก วิธีคิด วิธีทำ�งานที่ทำ�ให้ มีความสุขกับการเรียนรู้มากขึ้น
ครูกับผอ.ดีขึ้น
ประสบความสำ�เร็จว่ามีหลักปรัชญาอยู่ตรงไหน
- นร. มีความภาคภูมิใจในชุมชนของตน
มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
อย่างสม่ำ�เสมอ

- สอดแทรกในการทำ�กิจกรรมในฐานการเรียนรู้ กิจกรรม - นร. มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ ทำ�ตัว - ครู เ ปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนจากบอก
ชุนนุม ชมรม ได้แก่ ไอศครีมเสริมรายได้ สมุนไพร เหมาะสมขึ้ น ฟั ง ผู้ ป กครองมากขึ้ น และเปิดหนังสือสอน เป็นใช้การ
สารพัดประโยชน์ คณิตคิดสร้างสรรค์ ภาษาพาเพลิน ดนตรี ช่วยทำ�งานบ้าน และลดการใช้จ่าย ตั้งคำ�ถามให้เด็กฝึกคิด มากขึ้น
จิตอาสา เป็นต้น โดยฐานการเรียนรูด้ งั กล่าวมีเป้าหมายให้ ที่ไม่จำ�เป็น
และชวนเด็ ก พู ด คุ ย หรื อ เปิ ด
นร.ได้เรียนรู้วิธีการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น ได้ฝึกการนำ� - น ร . ทำ � ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ไ ด้ ดี ขึ้ น โอกาสให้ นร.ตั้งคำ�ถาม และไม่
หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�งาน โดยครูจะมีบทบาท ฟังความเห็นเพื่อน ลดความขัดแย้ง
ตั ด สิ น ครู เข้ า ใจนร.ทำ � ให้ ค วาม
เป็นที่ปรึกษา ตั้งคำ�ถามกระตุ้นให้ นร.คิด หาความรู้
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งครู แ ละเด็ ก ดี ขึ้ น
แก้ปัญหา เพื่อสามารถทำ�งานได้อย่างมีคุณภาพ
ครู มี ค วามสุ ข มากขึ้ น จากการที่
- มีกจิ กรรมช่วงพักเทีย่ งเพือ่ ให้ นร.ได้ฝกึ การคิดวิเคราะห์
นร.มีการโต้ตอบกับครูมากขึน้ และ
กล้าแสดงความคิดเห็น เช่น สำ�หรับ นร.ประถม ครูจะ
เก่งขึ้น
เล่านิทานปลูกฝังคุณธรรมให้ฟงั แล้วตัง้ คำ�ถามชวนคิด
สำ�หรับ นร.มัธยม ให้ผลัดกันมาอ่านข่าว แล้วชวนกัน
วิเคราะห์ข่าว
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน/บริบท

เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

๔๑. รัษฎา
รร.มัธยมศึกษาประจำ�อำ�เภอ อยูใ่ น
ชุ ม ชนกึ่ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบท นร.
ส่วนใหญ่มาจาก ๒ จังหวัด คือ ตรัง
และนครศรี ธ รรมราช ผู้ ป กครอง
มี อ าชี พ หลั ก คื อ เกษตรกรรม
ค้าขายและรับจ้าง

ผอ.สาคร เย่าเฉีย้ ง มีความเชือ่ ว่า - ผอ.มีนโยบายให้บุคลากรของ รร.นำ�หลักปรัชญามาใช้ในการ
เมื่ อ นร.นำ � หลั ก ปรั ช ญามาคิ ด ทำ�งาน
พิ จ ารณาสิ่ ง ต่ า งๆ แล้ ว จะมี - สนับสนุนให้ครูที่มี “ใจ” เป็นอาสาสมัคร เริ่มที่ครู ๘ คน
ความคิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง ละเอี ย ด เข้าร่วม “โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักปรัชญา”
รอบคอบขึน้ ย่อมทำ�ให้พฤติกรรม เพื่อเรียนรูห้ ลักปรัชญา นำ�มาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และผลการเรียนดีขึ้น
ทีส่ นับสนุนให้ นร.ได้มโี อกาสนำ�หลักปรัชญามาใช้สร้างความสำ�เร็จ
ในการทำ�งาน เมือ่ นร.รูจ้ กั การวางแผนทำ�งาน มีความรับผิดชอบ
และมีเหตุผลมากขึ้น ทำ�ให้เพื่อนครูเริ่มยอมรับ จึงขยายผล
สู่เพื่อนครู
- พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และช่วยให้ครูสามารถทำ�งานได้ โดย
ประสานให้บุคลากรของ รร.ห้วยยอดมาเป็นพี่เลี้ยง ในเรื่องการ
ออกแบบการเรี ย นรู้ การเขี ย นแผนบู ร ณาการปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดกระบวนการถอดบทเรียนให้ครูและ
นร.แกนนำ� เป็นต้น
- ครูแกนนำ�มีหน้าที่ให้คำ�แนะนำ�  ช่วยเหลือเพื่อนครูให้สามารถ
ใช้เครื่องมือต่างๆ ได้
- ผอ.เป็นผู้ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�
และนิเทศครู

๔๒. ราชประชานุเคราะห์ ๑๐
รร.ประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ใน
พื้ น ที่ ซึ่ ง มี เ หตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบ
มี ท หารคอยอารั ก ขาตลอดเวลา
สภาพบรรยากาศเช่นนี้ ทำ�ให้ครูและ
นร.รู้สึกไม่ปลอดภัย และเป็นสภาพ
ที่ ย ากต่ อ การเรี ย นรู้ ผู้ ป กครองมี
ฐานะยากจน ไม่มีงานทำ� รายได้ต่ำ� 
นร.บางคนกำ � พร้ า แต่ ค รู รู้ จั ก
นร.และครอบครัว นร.ทุกคน

เป้าหมายการศึกษาของ รร.คือ - ผอ.จร ประสงค์สุข ใช้หลักการมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือทำ� 
ทำ�ให้ นร.เป็นคนดี มีอาชีพ และ บนพื้นฐานของความยุติธรรม และกระจายอำ�นาจในการทำ�งาน
สามารถดู แ ลตั ว เองได้ โดย - ครูใช้การประชุม และวางแผนในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
น้อมนำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า งกั น เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
มาใช้ในชีวิต
ขับเคลื่อนงาน
- ผอ.ให้ครูทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันทั้ง รร. โดยให้ความรู้ พาไป
เรียนรู้ข้างนอก เมื่อได้สิ่งดีๆ ให้นำ�กลับมาพัฒนางาน
- เลือกครูที่มีศักยภาพสูง และเป็นที่ยอมรับเป็นแกนนำ�
- ผอ.ติ ด ตามประเมิ น ผลการทำ � งาน และให้ คำ � แนะนำ � อย่ า ง
สม่ำ�เสมอ
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

การเปลี่ยนแปลงของนร.

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- จัดทำ�หลักสูตร “รัษฎาศึกษา” สำ�หรับ นร.ชั้นม.๑ - นร.คิดก่อนทำ�  คิดถึงผลกระทบที่จะ - ครูทำ�กิจกรรมร่วมกับ นร. อยู่กับ
เพื่อปลูกฝังความเป็น นร.รัษฎา เพื่อให้ นร.
ตามมา ใจย็นลง มีความรอบคอบมาก นร.มากขึ้น ทำ�ให้เข้าใจและเข้าถึง
• รู้จักตัวเอง
ขึน้ รับฟังผูอ้ นื่ เข้าใจผูอ้ นื่ มากขึน้ ปรับ นร. สิ่งที่ตามมาคือสัมพันธภาพ
• รูจ้ กั หลักปรัชญา เข้าใจและนำ�มาใช้ซ�้ำ ๆ ผ่านการทำ� ตัวเข้ากับเพือ่ น ครอบครัว และคนรอบ ระหว่างครูกับ นร.ดีขึ้น
กิจกรรม Play & Learn และนำ�หลักปรัชญามาใช้ใน ข้างได้ดขี นึ้ ทำ�งานประสบความสำ�เร็จ - ด้วยตระหนักว่าการเป็นครูแกนนำ�
ทุกขัน้ ตอนของการเรียนรู้ ทำ�ความรูจ้ กั และทำ�ความดี มากขึ้น
ขั บ เคลื่ อ น และสอน นร.ให้
ให้ รร.และสังคม
- นร.มีวินัย มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ “พอเพียง” ได้ จะต้องทำ�ตัวเป็น
- หลังทำ�กิจกรรม ครูจะถอดบทเรียนทุกครัง้ ในช่วงแรกๆ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผลการ แบบอย่ า งที่ ดี ทำ � ให้ ค รู แ กนนำ �
ให้ นร. เปรียบเทียบว่าผลจากการทำ�งานโดยไม่ใช้ สอบ ONET สูงขึ้น
เลิกเหล้า เลิกบุหรี่
หลักปรัชญาแตกต่างจากการใช้อย่างไร ทำ�ให้ นร.
เข้ า ใจ ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของหลั ก ปรั ช ญา
ต่อจากนั้นให้ นร. ฝึกนำ�มาใช้ในทุกขั้นตอน
- โครงงานจิตอาสาบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกให้ นร.นำ�หลักปรัชญาไปใช้สร้าง
ความสำ�เร็จในการทำ�งาน โดยมีเป้าหมายให้เด็กคิดเป็น
ทำ�เป็น แก้ปัญหาเป็น ทำ�งานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง นร. รร. ผู้ปกครอง และชุมชน
เพื่อให้ นร.เกิดสำ�นึกรักท้องถิ่น
- ผอ.สาคร ใช้หลักปรัชญาแก้ปญ
ั หาพฤติกรรม นร. ด้วยการ
ตั้งคำ�ถามให้ นร.คิดถึงผลจากการกระทำ�  เพื่อนร.จะ
สามารถตอบได้ด้วยตนเองว่าควร หรือไม่ควรทำ�อะไร
- ครูใช้วิธีตั้งคำ�ถาม ก่อน-ระหว่าง-หลังทำ�กิจกรรม กับ - นร.รู้ความสามารถของตนเอง มีวินัย - ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เด็กเล็กเพื่อให้ นร. “คิด” อย่างพอเพียง เนียนไปกับ รู้หน้าที่ กล้าแสดงออก คิดก่อนใช้จ่าย โดยใช้คำ�ถาม และสอนให้เด็กคิด
การทำ�กิจกรรมต่างๆ ของ รร.
วิเคราะห์มากขึ้น
- จัด “ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโครงงาน รร.
- ครูคิดรอบคอบขึ้น วางแผนทำ�งาน
สูช่ มุ ชน” เพือ่ ให้ นร.รูศ้ กั ยภาพ รูค้ วามถนัดของตนเอง
รัดกุมขึ้น และปฏิบัติต่อผู้อื่นดีขึ้น
ได้ฝึกทักษะด้านอาชีพโดยนำ�หลักคิดพอเพียงมาใช้ใน
การวางแผนทำ�งาน และแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อน โดยมี
ครูคอยดูแล สำ�หรับเด็กเล็ก ผู้ปกครองจะมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ช่วยจุนเจือ
ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ�อีกด้วย
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียน/บริบท

๔๓.ห้วยยอด
รร.มั ธ ยมศึ ก ษาขนาดใหญ่ พิ เ ศษ
ประจำ�อำ�เภออยู่ในชุมชนกึ่งเมือง
กึ่งชนบท ผู้ปกครองมีอาชีพทำ�สวน
ยางพารา สวนปาล์ม และรับจ้าง
ทำ�สวน รร.มีทุนทางสิ่งแวดล้อมที่ดี
เนื่ อ งจากตั้ ง อยู่ ท่ า มกลางป่ า เขา
มีแหล่งน้ำ�ที่อุดมสมบูรณ์ สามารถ
ใช้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ท างธรรมชาติ
ของ รร.
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เป้าหมายของการขับเคลื่อน

วิธีการสร้างทีม/ขับเคลื่อนสู่ครู

สร้างความตระหนักให้ทุกฝ่ายมี - ผอ.สมจริง อินทรักเดช ศรัทธาในหลักปรัชญา ดำ�รงตนเป็นแบบ
ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา อย่างและกำ�หนดให้ทุกฝ่ายนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการบริหาร
เพือ่ พัฒนา นร.ให้เป็นคนดี คนเก่ง จัดการ
มีความสุข และก้าวสู่สากลอย่าง - ผอ.เริ่มต้นขับเคลื่อนด้วยการเชิญผู้บริหาร และคณะครูจาก
รู้เท่าทัน บนจิตสำ�นึกของความ รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี มาสร้างความรู้ความเข้าใจให้
เป็นไทย
ผู้บริหาร ครู นร.แกนนำ� และผู้เกี่ยวข้องทั้ง รร.
- แต่งตัง้ คณะทำ�งาน “ทีมนำ�” ทีม่ ใี จขึน้ มาร่วมกันกำ�หนดยุทธศาสตร์
และกรอบความคิดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตาม
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
- กำ�หนดให้ครูนำ�สู่การปฏิบัติและเรียนรู้ไปด้วย โดยมี สรส. และ
ครูแกนนำ�ช่วยเหลือให้ครูทำ�งานได้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการหลักปรัชญาได้
- ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ เปิดใจ ถอดบทเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรืยน

การเปลี่ยนแปลงของนร.

- โครงงานจิตอาสา เพือ่ ยกระดับสัมฤทธิผ์ ลทางการเรียน - นร.คิ ด ทบทวนมากขึ้ น ทั้ ง การทำ �
และอุปนิสัยของ นร.โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง ความเข้าใจตนเอง และงานทีท่ � 
ำ ทำ�ให้
และชุมชน ที่ครูคอยดูแล สร้างเงื่อนไข และตั้งคำ�ถาม การทำ � งานมี คุ ณ ภาพดี ขึ้ น รู้ จั ก ใช้
ให้ นร.ได้นำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�งานในแต่ละ เหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักการ
ขั้นตอน และหลังกิจกรรม ครูให้ นร.ถอดบทเรียน แบ่งปัน มีความสุขในการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่
กระบวนการทำ�งาน และเชื่อมโยงให้ นร.เข้าใจว่าได้ใช้ ได้ดีขึ้น และมีผลการเรียนดีขึ้น
หลักปรัชญาตรงไหน อย่างไร ในการสร้างความสำ�เร็จ
- ครูได้นำ�กระบวนการดังกล่าวมาพัฒนาการออกแบบ
การเรียนรู้ให้สามารถตอบโจทย์การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองตามหลักสูตรมาตรฐานสากลไปในคราวเดียวกัน
- ครูน�ำ ไปใช้ในการจัดการเรียนรูป้ กติ เช่น กลุม่ สาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ออกแบบให้ นร.นำ�ไปใช้
วิเคราะห์ปญ
ั หาชีวติ และครอบครัว เรือ่ ง “แนวทางการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง” ทำ�ให้ นร.เข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น ซึ่งนำ�สู่การปรับพฤติกรรมในที่สุด

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร+ครู

- ครู เข้ า ใจว่ า กระบวนการเรี ย นรู้
ที่จะเกิดผลต่ออุปนิสัยนั้น นร.ต้อง
ลงมือทำ�  ต้องใช้เวลาและทำ�ซ้ำ�ๆ
จึงปรับวิธีการจัดการเรียนรู้
- ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การลงมื อ ทำ � 
ครูส่วนใหญ่จึงให้ นร.ทำ�โครงงาน
- ใช้ ชุ ด คำ � ถ า ม ก ร ะ ตุ้ น คิ ด ต า ม
หลักปรัชญา และการถอดบทเรียน
- ครู นำ � เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ เรี ย นรู้
จากโครงการ มาพั ฒ นารู ป แบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ ข องตน เช่ น
กระตุน้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ไป
พร้ อ มๆ กั บ การทำ � ให้ นร.รู้ จั ก
รับฟังความเห็นของผูอ้ นื่ ใช้เหตุผล
ในการตั ด สิ น ใจ ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ
Think Pair Share เป็นต้น
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บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาคผนวก ๗

โรงเรียนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิสยามกัมมาจล
จังหวัด
๑.
๒.
๓.
๔.

กงไกรลาศวิทยา
สุโขทัย
เฉลิมพระเกียรติพะเยา
พะเยา
ดาราวิทยาลัย
เชียงใหม่
เตรียมอุดมศึกษา
ลำ�ปาง
พัฒนาการเขลางค์นคร
๕. ทาขุมเงินวิทยาคาร
ลำ�พูน
๖. เทศบาลจามเทวี
ลำ�พูน
๗. บ้านหนองบัวแดง
เชียงราย
๘. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
เชียงใหม่
๙. แม่พริกวิทยา
ลำ�ปาง
๑๐. ราชประชานุเคราะห์ ๕๕
ตาก
๑๑. ราชานุเคราะห์
พะเยา
๑๒. เสริมงามวิทยาคม
ลำ�ปาง
๑๓. เชียงม่วนวิทยาคม
พะเยา
๑๔. ดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก เชียงราย
๑๕. ดำ�รงราษฎร์สงเคราะห์
เชียงราย
๑๖. ทองแสนขันวิทยา
อุตรดิตถ์
๑๗. เทศบาลสวรรคโลก
สุโขทัย
ประชาสรรค์
๑๘. น่านนคร
น่าน
๑๙. น้ำ�ดิบวิทยาคม
ลำ�พูน
๒๐. บ้านกองทูล
เพชรบูรณ์
(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
๒๑. บ้านร้องขี้เหล็ก
เชียงใหม่
๒๒. บ้านวนาหลวง
แม่ฮ่องสอน
๒๓. บ้านห้วยผึ้ง
เชียงราย
๒๔. แม่สรวยวิทยาคม
เชียงราย
๒๕. ร่มเกล้าปางตอง
แม่ฮ่องสอน
๒๖. ราชานุบาล
น่าน
๒๗. วัดหางไหล
พิษณุโลก
๒๘. บ้านห้วยคอกหมู
เชียงใหม่
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สังกัด
สพม.๓๘
สพม.๓๖
สช.
สพม.๓๕
สพม.๓๕
อปท
สพป.เชียงราย เขต ๑
สช.
สพม.๓๕
สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สพป.พะเยา เขต ๒
สพม.๓๕
สพม.๓๖
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพม.๓๖
สพม.๓๙
เทศบาลเมืองสวรรคโลก
สพป.น่าน เขต ๑
สพม.๓๕

โทรศัพท์
โทรสาร
ระดับชั้นที่สอน จำ�นวนครู จำ�นวนนักเรียน
ภาคเหนือ
๐๕๕-๖๙๑-๒๒๑ ๐๕๕-๖๙๑-๒๔๘
มัธยม ๑ - ๖
๗๐
๑,๐๑๕
๐๕๔-๔๒๒-๘๓๘ ๐๕๔-๔๒๒-๘๓๙
มัธยม ๑ - ๖
๖๖
๗๑๑
๐๕๓-๒๔๑-๐๓๙ ๐๕๓-๒๔๙-๑๕๒ อนุบาล ๑-มัธยม ๖
๔๐๓
๖,๖๘๓
๐๕๔-๒๒๖-๙๓๒ ๐๕๔-๒๒๒-๙๕๔

มัธยม ๑ - ๖

๑๐๓

๒,๐๑๖

มัธยม ๑ - ๖
อนุบาล ๑ - ประถม ๖
อนุบาล ๑ - ประถม ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๖
มัธยม ๑ - ๖
ประถม ๑ - มัธยม ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
มัธยม ๑ - ๖
มัธยม ๑ - ๖
มัธยม ๑ - ๖
มัธยม ๑ - ๖
มัธยม ๑ - ๖

๓๕
๑๗
๑๐
๕๐๖
๒๗
๗๒
๒๑
๕๖
๔๓
๒๗
๑๔๙
๔๕

๔๙๕
๑๗๖
๑๒๘
๖,๔๒๕
๔๗๖
๙๓๑
๓๐๙
๑,๓๑๓
๕๘๗
๔๒๕
๒,๗๗๘
๗๖๕

๐๕๕-๖๔๒-๓๒๑ ๐๕๕-๖๔๒-๓๒๑ อนุบาล ๑-มัธยม ๖

๑๒๗

๒,๕๐๐

๐๕๔-๗๔๑-๘๐๔ ๐๕๔-๗๔๑-๘๐๕
๐๕๓-๕๐๘-๕๔๗ ๐๕๓-๕๐๘-๕๔๖

๓๐
๓๕

๕๑๖
๖๙๖

๐๕๓-๕๗๔-๖๗๔
๐๕๓-๕๑๑-๗๔๔
๐๘๑-๗๙๖-๙๘๖๘
๐๕๓-๒๔๒-๐๓๘
๐๕๔-๒๙๙-๒๗๐
๐๕๕-๘๙๕-๕๖๑
๐๕๔-๔๗๐-๐๑๙
๐๕๔-๒๘๖-๑๒๓
๐๕๔-๔๙๕-๑๒๑
๐๕๓-๗๙๐-๐๘๗
๐๕๓-๗๑๑-๔๕๐
๐๕๕-๔๑๘-๐๗๑

๐๕๓-๕๗๔-๘๒๓
๐๕๓-๓๐๖-๔๑๕
๐๕๔-๒๙๙-๒๗๑
๐๕๕-๘๙๕-๕๖๐
๐๕๔-๒๘๖-๓๓๓
๐๕๔-๔๙๕-๒๐๐
๐๕๓-๗๙๐-๐๘๗
๐๕๓-๖๐๐-๑๕๗
๐๕๕-๔๑๘-๐๖๙

มัธยม ๑ - ๖
มัธยม ๑ - ๖

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

๐๕๖-๘๑๐-๙๐๑

๐๕๖-๘๑๐-๙๐๑ อนุบาล ๑-มัธยม ๓

๑๗

๒๔๓

สพป.เชียงใหม่ เขต ๑
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
สพป.เชียงราย เขต ๓
สพม.๓๖
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
สพป. น่าน เขต ๑
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
สพป.เชียงใหม่ เขต ๓

๐๕๓-๔๙๕-๑๙๙
๐๕๓-๖๑๗-๑๖๒
๐๕๓-๗๓๐-๒๖๓
๐๕๓-๗๘๖-๐๗๘
๐๕๓-๐๗๓-๐๐๐
๐๕๔-๗๑๐-๑๑๐
๐๕๔-๘๖๕-๐๘๙
๐๕๓-๔๖๐-๓๓๙

๐๕๓-๔๙๕-๑๙๙
๐๕๓-๖๑๗-๑๖๒
๐๕๓-๗๓๐-๒๖๓
๐๕๓-๖๕๖-๖๓๗
-

๑๒
๑๘
๕๐
๕๒
๒๐
๖๓
๑๖
๑๓

๑๑๙
๓๐๑
๑,๑๗๓
๙๔๒
๑๕๔
๑,๔๗๗
๒๐๗
๓๑๘

อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑-มัธยม ๖
มัธยม ๑ - ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑ - ประถม ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑-มัธยม ๓

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จังหวัด

สังกัด

ขอนแก่น
ชัยภูมิ

สพม.๒๕
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓

โทรศัพท์
ภาคอีสาน
๐๔๓-๒๒๔-๔๒๗
๐๔๔-๘๗๐๔๔๑

ขอนแก่น

สพป.ขอนแก่น เขต ๓

๐๘๖-๔๕๙-๒๓๔๕

ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

สพม.๒๗
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

๓๔. โนนสังวิทยาคาร
๓๕. บ้านคูเมือง
(อ่อนอนุเคราะห์)
๓๖. บ้านเป้าวิทยา

หนองบัวลำ�ภู

สพม.๑๙

อุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต ๔

ชัยภูมิ

๓๗. บ้านสำ�โรง

๒๙. กัลยาณวัตร
๓๐. โคกเพชรวิทยาคาร
๓๑. ชุมชนบ้านห้วยค้อ
มิตรภาพ ที่ ๒๐๖
๓๒. เชียงขวัญพิทยาคม
๓๓. เทศบาลวัดป่าเรไร

โทรสาร

ระดับชั้นที่สอน

๑๘๗
๑๓

๓,๗๙๔
๒๕๐

ประถม ๑ - มัธยม ๓

๑๕

๑๖๘

๐๔๓-๕๐๙๐๙๒
๐๔๓-๕๑๑๔๘๒

๐๔๓-๕๐๙๐๙๒
มัธยม ๑ - ๖
๐๔๓-๕๑๓๓๙๔ อนุบาล ๑-มัธยม ๓

๓๐
๓๘

๔๔๕
๖๘๕

๐๔๒-๓๗๕๓๐๘

๐๔๒-๓๗๕๑๖๒

๕๗

๑,๓๕๖

๐๔๕-๘๕๓๖๓๙ ๐๔๕-๘๕๓-๖๓๙ อนุบาล ๑-มัธยม ๓

๓๐

๖๑๓

อปท.จังหวัดชัยภูมิ

๐๔๔-๘๖๖๐๔๘

๐๔๔-๘๖๖๐๔๘

มัธยม ๑ - ๖

๔๘

๘๔๘

อุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต ๓

๐๔๕-๔๐๖๗๙๖

๐๔๕-๔๐๖๗๙๖

อนุบาล ๑-มัธยม ๓

๓๒

๕๕๖

๓๘. บ้านหนองหญ้าปล้อง

บุรีรัมย์

สพฐ.

๐๔๔-๑๘๗-๐๙๘

-

อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๘

๑๒๐

๓๙. โพนทองวิทยายน
๔๐. ศีขรภูมิพิสยั
๔๑. สนามบิน

ร้อยเอ็ด
สุรินทร์
ขอนแก่น

สพม.๒๗
สพม.๓๓
สพท.ขอนแก่น เขต ๑

๐๔๓-๕๗๑๓๘๙
๐๔๔-๕๖๐๐๘๗
๐๔๓-๒๓๖๕๐๖

๐๔๓-๕๗๑๖๓๙
มัธยม ๑ - ๖
๐๔๔-๕๖๐๐๘๗
มัธยม ๑ - ๖
๐๔๓-๒๓๖๕๐๖ อนุบาล ๑-มัธยม ๓

๕๐
๑๐๒
๑๑๔

๗๒๔
๒,๔๘๖
๒,๖๔๙

๔๒. สำ�โรงทาบวิทยาคม

สุรินทร์

สพม.๓๓

๐๔๔-๕๖๙๑๖๓

๐๔๔-๕๖๙๓๐๐

๘๑

๑,๕๑๒

สพท.นครราชสีมา เขต ๔

๐๔๔-๔๑๙๙๙๔

๐๔๔-๔๑๔๒๐๓ อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๔๓

๙๓๕

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๔

๐๘๙-๖๓๐-๖๐๙๖

-

มัธยม ๑ - ๖

๓๘

๖๒๗

สพม.๓๓

๐๔๔-๗๑๒-๐๗๑

๐๔๔-๗๑๒-๐๗๒

มัธยม ๑ - ๖

๒๗

๔๓๙

สพป.ขอนแก่น เขต ๓

๐๔๓-๔๙๙-๐๙๕

อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๗

๖๔

๔๓. อนุบาลประชารัฐสามัคคี นครราชสีมา
๔๔. กันทรลักษ์วิทยาคม

ศรีสะเกษ

๔๕. โคกตะเคียนวิทยา
สุรินทร์
๔๖. ชุมชนบ้านดอน
ขอนแก่น
หันนาจาน
๔๗. เชียงยืนพิทยาคม
มหาสารคาม
๔๘. ดงใหญ่วิทยาคม
มหาสารคาม
รัชมังคลาภิเษก
๔๙. บรบือวิทยาคาร
มหาสารคาม
๕๐. บ้านกระสัง
บุรีรัมย์
(หรุ่นราษร์สังสรรค์)
๕๑. บ้านคูขาด
บุรีรัมย์
๕๒. บ้านดงบัง
ร้อยเอ็ด
(พิกุลศึกษาคาร)
๕๓. บ้านดอนช้าง
ขอนแก่น
๕๔. บ้านนาขนวน
ศรีสะเกษ
๕๕. บ้านปะทาย
ศรีสะเกษ
๕๖. บ้านป่านหนองอ้อ
ร้อยเอ็ด
๕๗. บ้านม่วงวิทยายน
กาฬสินธุ์
๕๘. บ้านเทพประทับ
หนองคาย
๕๙. บ้านยางทะเล
บุรีรัมย์
๖๐. บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ ๑๘
เลย

๐๔๓-๒๒๔๑๗๕
มัธยม ๑ - ๖
๐๔๔-๘๗๐๔๔๑ อนุบาล ๑-มัธยม ๓

จำ�นวนครู จำ�นวนนักเรียน

-

มัธยม ๑ - ๖

มัธยม ๑ - ๖

สพม ๒๖

๐๔๓-๗๘๑-๔๖๓ ๐๔๓-๗๘๑-๓๒๖

มัธยม ๑ - ๖

๙๖

๑,๔๔๖

สพม.๒๖

๐๔๓-๗๓๑-๑๔๗ ๐๔๓-๗๓๑-๑๔๘

มัธยม ๑ - ๖

๔๒

๔๒๓

สพม.๒๖

๐๔๓-๗๗๑-๐๒๖ ๐๔๓-๗๗๑-๐๒๗

มัธยม ๑ - ๖/ปวช.

๑๑๔

๒,๕๓๘

สพป.บุรีรัมย์เขต๑

๐๘๕-๗๗๔-๕๔๕๑

-

อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๙

๑๔๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

๐๔๔-๖๘๐-๒๖๔

-

อนุบาล ๑-มัธยม ๓

๑๗

๑๘๓

สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑

๐๔๓-๕๐๐-๑๕๘

-

อนุบาล ๑-มัธยม ๓

๑๙

๓๐๗

สพป.ขอนแก่น เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษเขต๔
สพป.ศรีสะเกษเขต๔
สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.หนองคาย เขต ๑
สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔
สพป.เลย เขต ๒

๐๘๙-๔๒๒ -๓๗๖๕
๐๔๕-๖๖๐-๔๑๖
๐๔๕-๖๖๐-๒๗๒
๐๔๓-๖๕๖-๒๖๓
๐๔๓-๘๑๔-๓๖๒
๐๔๒-๔๓๐-๑๙๔
๐๔๔-๖๓๐-๑๗๒
๐๘๕-๔๖๐-๘๕๓๓

-

อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑ - ประถม ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑ - ประถม ๖
อนุบาล ๑ - ประถม ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑-มัธยม ๓

๑๕
๑๒
๑๖
๑๗
๑๐
๑๒
๒๐
๑๔

๑๘๐
๑๘๔
๒๓๗
๑๓๕
๑๔๙
๑๑๘
๒๒๗
๑๔๐
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๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.
๗๔.
๗๕.

จังหวัด
ศรีสะเกษ
มุกดาหาร
ยโสธร
สุรินทร์
ชัยภูมิ
มุกดาหาร
ศรีสะเกษ
ชัยภูมิ
กาฬสินธุ์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
กาฬสินธุ์
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด

บ้านสดำ�
บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓
บ้านสามเพียแสนจำ�ปา
บ้านหนองบัวบาน
บ้านหนองผักชี
บ้านหนองเอี่ยนดง
บ้านห้วยตามอญ
บ้านห้วยหว้า
โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
พรหมประสาทราษฎร์นกุ ลู
พอกพิทยาคม
วังมนวิทยาคาร
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
หนองหมื่นถ่านวิทยา
อนุบาลมณีราษฎร์
นครราชสีมา
คณาลัย

๗๖. คลองพิทยาลงกรณ์
กรุงเทพฯ
๗๗. จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
เพชรบุรี
๗๘. บ้านหนองไผ่
นครสวรรค์
๗๙. โยธินบูรณะ
กรุงเทพฯ
๘๐. ราชประชานุเคราะห์ ๓๓
ลพบุรี
๘๑. ลาซาลจันทบุรี
จันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)
๘๒. ศรีวิชัยวิทยา
นครปฐม
๘๓. สตรีมารดาพิทักษ์
จันทบุรี
๘๔. สัตยาไส
ลพบุรี
๘๕. จิระศาสตร์
อยุธยา
๘๖. ชุมชนวัดราษฎร์บำ�รุง
สมุทรปราการ
๘๗. เตรียมอุดมพัฒนาการ
นนทบุรี
นนทบุรี
๘๘. ท่าหลวงวิทยาคม
ลพบุรี
๘๙. นวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี
นนทบุรี
๙๐. บ้านท่าเสา
ระยอง
๙๑. มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ระยอง
๙๒. มัธยมวัดธาตุทอง
กรุงเทพฯ
๙๓. มารีวิทยา
ปราจีนบุรี
๙๔. มารีวิทยาศรีมโหสถ
ปราจีนบุรี
๙๕. ยอแซฟวิทยา
จันทบุรี
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สังกัด
สพป.ศรีสะเกษเขต๔
สพป.มุกดาหาร
สพป.ยโสธร เขต ๑
สพป.สุรินทร์ เขต ๒
สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
สพป.มุกดาหาร
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
สพป.สุรินทร์ เขต ๑
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๓
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๒
สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สพม.๒๗
สพป.นครราชสีมาเขต๒
สพป.กทม.

โทรศัพท์
๐๔๕-๖๖๕-๐๖๒
๐๔๒-๖๔๓๗๘๐
๐๔๕-๗๓๗-๔๑๙
๐๔๔-๕๙๐-๑๓๐
๐๔๔-๘๔๖-๔๐๘
๐๔๒-๖๙๑-๔๕๒
๐๘๙-๒๘๖-๕๐๕๐
๐๔๔-๘๗๐-๒๗๘
๐๔๓-๘๙๐-๐๓๑
๐๔๔-๕๙๐-๓๔๐
๐๔๕-๙๑๐-๘๑๗
๐๔๓-๘๔๑-๑๒๒
๐๔๓-๕๖๙-๐๓๔
๐๔๕-๕๖๕-๐๒๒

โทรสาร
๐๔๔-๘๔๖-๔๐๘
๐๔๕-๙๑๐-๘๑๗
๐๔๓-๘๙๑-๓๒๒
๐๔๓-๕๖๙-๓๔๓
๐๔๓-๕๖๕-๑๑๓

ระดับชั้นที่สอน จำ�นวนครู จำ�นวนนักเรียน
อนุบาล ๑ - ประถม ๖ ๑๒
๒๑๑
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
๒๒
๔๔๓
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
๑๐
๘๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
๓๘
๗๒๔
ประถม ๑ -ประถม ๖
๑๐
๒๐๑
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
๑๗
๒๘๕
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
๑๗
๓๐๕
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
๑๕
๑๕๓
อนุบาล ๑ - ประถม ๖
๘
๙๒
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
๑๖
๒๘๓
มัธยม ๑ - ๖
๒๔
๖๐๙
มัธยม ๑ - ๖
๑๖
๑๓๐
ประถม ๑ - มัธยม ๖
๕๙
๗๖๔
มัธยม ๑ - ๖
๓๙
๕๔๗

๐๔๔-๓๙๑-๑๙๔ ๐๔๔-๓๙๑-๑๙๔ อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๒๑

๕๒๔

ภาคกลางและตะวันออก
๐๒-๔๕๒-๕๐๐๑ ๐๒-๘๔๙-๑๘๙๕ อนุบาล ๑ - ประถม ๖

๒๔

๔๘๔

๖๒

๖๙๓

สพม.๑๐

๐๓๒-๔๗๐-๒๙๕ ๐๓๒-๔๗๐-๒๙๓

มัธยม ๑ - ๖

สพป.นครสวรรค์ เขต ๓
สพม.๑
สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

๐๕๖-๓๙๐-๑๑๗ ๐๕๖-๕๓๙-๕๔๔ อนุบาล ๑-มัธยม ๓
๐๒-๒๔๑-๒๓๒๐ ๐๒-๒๔๑-๒๗๕๐
ม. ๑ - ๖
๐๓๖-๗๙๖-๘๓๓ ๐๓๖-๔๒๖-๖๑๓
มัธยม ๑ - ๖

๑๕
๒๔๐
๕๗

๑๘๕
๓,๗๐๐
๙๕๐

สช.

๐๓๙-๔๓๖-๕๘๐ ๐๓๙-๔๓๖-๕๘๒ อนุบาล ๑-มัธยม ๖

๘๔

๑,๓๖๑

๑๒๔
๒๑๖
๕๒
๒๙๕
๑๗

๒,๓๗๔
๓,๕๗๓
๓๖๖
๔,๖๓๕
๕๗๔

สพม.๙
สช.
สพป.ลพบุรี เขต ๒
สช.
สพป.สมุทรปราการ เขต ๑

๐๓๔-๒๔๒-๙๖๗
๐๓๙-๓๑๑-๐๓๘
๐๓๖-๗๙๐-๐๔๑-๙
๐๓๕-๒๔๑-๑๐๖
๐๒-๗๐๗-๗๐๗๖

๐๓๔-๒๕๑-๐๒๖
มัธยม ๑ - ๖
๐๓๙-๓๔๔-๐๒๑ อนุบาล ๑-มัธยม ๖
๐๓๖-๗๙๐-๐๕๐ อนุบาล ๑-มัธยม ๖
๐๓๕-๒๔๑-๑๐๖
มัธยม ๑ - ๖
๐๒-๗๐๗-๗๐๗๖ อนุบาล ๑ - ประถม ๖

สพม.๓

๐๒ ๙๒๖-๒๑๒๒ ๐๒-๕๙๕-๑๒๔๐

มัธยม ๑ - ๖

๑๒๓

๓,๓๕๓

สพม.๕

๐๓๖-๔๖๑-๙๒๒ ๐๓๖-๔๖๑-๙๒๒

มัธยม ๑ - ๖

๓๘

๖๐๒

สพม.๓

๐๒-๙๖๑-๙๘๐๘ ๐๒-๙๖๑-๙๘๐๘

มัธยม ๑ - ๖

๑๒๙

๒,๕๔๑

อนุบาล ๑ - ประถม ๖
มัธยม ๑ - ๖
มัธยม ๑ - ๖
เตรียมอนุบาล ๑-มัธยม ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑-มัธยม ๓

๙
๖๕
๖๓
๑๖๐
๗๔
๑๑๐

๑๔๔
๙๐๒
๑,๘๒๐
๒,๓๒๔
๑,๑๔๒
๑,๘๗๒

สพป.ระยอง เขต ๑
สพม.๑๘
สพม.๑
สช.
สช.
สช.

๐๓๘-๐๓๓-๐๔๐
๐๓๘-๖๗๑-๑๑๒
๐๒-๓๙๐-๒๕๔๓
๐๓๗-๒๑๑-๐๒๔
๐๓๗-๗๒๗-๖๓๗
๐๓๙-๔๓๑-๒๓๒

๐๓๘-๐๓๓-๐๔๐
๐๓๘-๖๗๑-๑๑๒
๐๒-๓๙๐-๒๕๖๑
๐๓๗-๒๑๑-๔๔๒
๐๓๗-๒๗๖๘๔๕
๐๓๙-๔๓๑-๙๑๓
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๙๖. ลัมแบรต์พิชญาลัย
๙๗. ลาซาล
๙๘. ลาดชะโดสามัคคี
๙๙. ลาดบัวหลวงไพโรจน์
วิทยา
๑๐๐. วัฒนาวิทยาลัย
๑๐๑. วัดเกาะสุวรรณาราม
๑๐๒. วัดไผ่สามเกาะ
๑๐๓. วัดพราหมณี
๑๐๔. วัดหนองกลางดง
๑๐๕. วัดหัวโพ
๑๐๖. สตรีนนทบุรีบางใหญ่
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.
๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.
๑๑๙.
๑๒๐.
๑๒๑.
๑๒๒.

จังหวัด
จันทบุรี
กรุงเทพ
อยุธยา

สังกัด
สช.
สช.
สพม.๓

โทรศัพท์
โทรสาร
ระดับชั้นที่สอน จำ�นวนครู จำ�นวนนักเรียน
๐๓๙-๓๗๑-๒๖๒ ๐๓๙-๓๗๑๔๑๔ เตรียมอนุบาล-มัธยม ๓ ๙๐
๑,๒๗๗
๐๒-๓๙๓-๓๕๑๐ ๐๒-๗๔๘-๖๘๕๕ อนุบาล ๑-มัธยม ๖
๒๗๐
๕,๑๕๗
๐๓๕-๗๔๐-๑๐๓ ๐๓๕-๗๔๐-๑๐๒
มัธยม ๑ - ๖
๒๓
๑๘๙

อยุธยา

สพม.๓

๐๓๕-๗๘๒-๓๐๖ ๐๓๕-๗๘๒-๓๐๗

กรุงเทพ
กรุงเทพ
ราชบุรี
นครนายก
ราชบุรี
ราชบุรี
นนทบุรี

สช.
สพป.กทม.
สพป.ราชบุรี เขต ๒
สพป.นครนายก
สพท. ราชบุรี เขต ๒
สพป.ราชบุรี เขต ๒
สพม.๓

๐๒-๒๕๔-๗๙๙๑-๕
๐๒-๕๒๓๖๘๔๕
๐๓๒-๓๓๑-๐๓๘
๐๓๗-๓๘๖๒๑๙
๐๓๒-๒๓๔-๙๒๗
๐๓๒-๓๘๓-๗๒๕
๐๒-๙๒๗-๗๒๓๙
ภาคใต้
กะทู้วิทยา
ภูเก็ต
สพม.๑๔
๐๗๖-๓๒๑-๓๑๑
บ้านคลองไคร
กระบี่
สพป.กระบี่
๐๗๕-๖๔๑-๔๙๗
บ้านคลองยาง
กระบี่
สพป.กระบี่
๐๘๑-๐๘๐-๒๒๐๔
บ้านร้านตัดผม
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต ๑
๐๘๗-๗๖๔-๓๙๖๒
รัษฎา
ตรัง
สพม.๑๓
๐๘๙-๘๗๑-๓๘๗๐
ราชประชานุเคราะห์ ๑๐ นราธิวาส สำ�นักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ๐๗๔๓-๕๙๙-๔๐๘
ห้วยยอด
ตรัง
สพม.๑๓
๐๗๕-๒๓๕-๑๗๙
บ้านขอนหาด
นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ ๐๗๕-๔๒๖-๑๓๔
บ้านคันธทรัพย์
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต ๑
๐๗๗-๕๔๙-๕๕๙
บ้านทรายขาว
กระบี่
สพป.กระบี่
๐๘๙-๙๗๐-๐๖๑๒
บ้านทุ่งไพล
สงขลา
สพป.สงขลา เขต ๓
๐๗๔-๓๐๐-๑๘๗
บ้านหนองสองพี่น้อง
ตรัง
สพป.ตรัง เขต ๒
๐๗๕-๒๙๔-๒๒๓
วชิรธรรมสถิต
พัทลุง
สพม.๑๒
๐๗๔-๖๐๓-๑๗๗
วัดโพธิ์ทอง
นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ๐๗๕-๔๔๗-๐๐๖
สตรีภูเก็ต
ภูเก็ต
สพม.๑๔
๐๗๖-๒๑๒-๓๖๖
สุราษฎร์ธานี ๒
สุราษฎร์ธานี
สพม.๑๑
๐๗๗-๓๕๕-๓๕๑-๒
รวม

๐๒-๒๕๔-๗๙๙๗
๐๒-๕๒๓-๖๘๔๕
๐๓๗-๓๘๖-๒๑๙
๐๓๒-๒๓๔-๙๒๗
๐๒-๙๒๗-๘๒๙๐
๐๗๖-๓๒๑-๓๑๑
๐๗๕-๒๘๖-๐๔๕
๐๗๓-๕๙๙-๔๐๘
๐๗๕-๒๓๕-๑๘๐
๐๗๕-๔๒๖-๑๓๕
๐๗๕-๖๔๒-๑๘๒
๐๗๕-๒๙๔-๒๒๓
๐๗๔-๖๐๓-๑๗๕

มัธยม ๑ - ๖

๓๔

๖๕๐

อนุบาล ๑-มัธยม ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑ - ประถม ๖
อนุบาล ๑ - ประถม ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
มัธยม ๑ - ๖

๔๓
๑๗
๑๑
๑๐
๑๘
๓๓

๓,๐๖๔
๑,๒๐๐
๒๖๘
๑๗๑
๑๘๔
๒๗๔
๙๘๑

๕๔
๒๙
๙
๔๑
๘๒
๑๒
๑๑๗
๑๒
๓๓
๑๙
๒๓
๑๕
๒๗
๑๑
๒๕๒
๙๑
๗,๐๙๑

๑,๐๗๙
๔๔๓
๑๗๙
๕๖๐
๑,๑๕๓
๑๒๕
๒,๖๙๗
๑๙๘
๔๓๒
๓๒๘
๔๖๙
๑๗๘
๒๒๒
๘๘
๒,๙๔๓
๑,๘๕๘
๑๒๓,๙๐๗

มัธยม ๑ - ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑ - ประถม ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
มัธยม ๑ - ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
มัธยม ๑ - ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
อนุบาล ๑ - ประถม ๖
อนุบาล ๑-มัธยม ๓
มัธยม ๑ - ๖
อนุบาล ๑ - ประถม ๖
๐๗๖-๒๑๙-๕๒๒
มัธยม ๑ - ๖
๐๗๗-๓๕๕-๓๕๔
มัธยม ๑ - ๖

หมายเหตุ โรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิสยามกัมมาจลมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเอง โรงเรียนที่เห็นเป้าหมายต่างกัน มักจะถูกกระบวนการคัดกรอง
ออกไปเอง ในขณะที่โรงเรียนใหม่ที่มีความสนใจขอสมัครเข้าร่วมระหว่างทางมูลนิธิสยามกัมมาจลก็ไม่ได้ปิดกั้น ข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นโรงเรียนเครือข่ายในช่วงสิ้นปี ๒๕๕๗
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บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”
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ภาคผนวก ๘

รายชื่อผู้อำ�นวยการศูนย์การเรียนรู้ ๔๓ แห่ง ตั้งแต่เริ่มขับเคลื่อนโครงการ
ลำ�ดับ

ชื่อสถานศึกษา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

กงไกรลาศวิทยา
กงไกรลาศวิทยา
กะทู้วิทยา
กัลยาณวัตร
กัลยาณวัตร
คลองพิทยาลงกรณ์
คลองพิทยาลงกรณ์
โคกเพชรวิทยาคาร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี
เฉลิมพระเกียรติ พะเยา
เฉลิมพระเกียรติ พะเยา
ชุมชนบ้านห้วยค้อ
มิตรภาพที่ ๒๐๖
เชียงขวัญพิทยาคม
เชียงขวัญพิทยาคม
ดาราวิทยาลัย
ดาราวิทยาลัย
เตรียมพัฒน์ฯ
เขลางค์นคร
เตรียมพัฒน์ฯ
เขลางค์นคร
ทาขุมเงินวิทยาคาร

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
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ชื่อผู้บริหาร

ดร.ดุษฎี สีตลวรางค์
นายสมพร สุขอร่าม
นายมนตรี พรผล
นายลิขิต เพรชผล
นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา
นายกริชพล กลิ่นหอม
นายวิทยุทธ ไร่สูงเนิน
นายจำ�นงค์ ศรสูงเนิน
นางกัญพิมา เชื่อมชิต
นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
นายธวัช ชุมชอบ
นางสาวศุภวัลย์ คำ�วัง
นายสวัสดิ์ มะลาหอม
นายระวี ขุณิกากรณ์
ว่าที่ ร.ต. พรเทพ โพธิ์พันธุ์
นางมนูญวัฒนา ศิริสุจินต์
นางอวยพร หว่างตระกูล
นายเกตุ เปี้ยอุตร
นายภูริต คันธชมภู
นางช่อฟ้า ม่วงมณี

ลำ�ดับ

๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔

ชื่อสถานศึกษา

ชื่อผู้บริหาร

ทาขุมเงินวิทยาคาร
นายพิสิษฐ คำ�บุรี
ทาขุมเงินวิทยาคาร
นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์
เทศบาลจามเทวี
นางกรรณิกา มาบุญมี
เทศบาลจามเทวี
นางสายฝน ไทยกรรณ์
เทศบาลวัดป่าเรไร
นางธนิตา กุลสุวรรณ
เทศบาลวัดป่าเรไร
นายเรียบ สวัสดิผล
โนนสังวิทยาคาร
ดร.สุเมธ ปานะถึก
โนนสังวิทยาคาร
นายรณภพ ลิสุวรรณ
บ้านคลองไคร
นายเรวัต มะสุวรรณ
บ้านคลองไคร
นายไพโรจน์ ขาวสังข์
บ้านคลองยาง
นายเฉลิม เรืองทองศรี
บ้านคูเมือง
นายโกวิท บุญเฉลียว
(อ่อนอนุเคราะห์)
บ้านเป้าวิทยา
นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์
บ้านเป้าวิทยา
นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม
บ้านเป้าวิทยา
นายชูศิลป์ ดอนเตาเหล็ก
บ้านร้านตัดผม
นายพีระพล ภักดีเสนา
บ้านร้านตัดผม
นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง
บ้านสำ�โรง
นายบำ�เพ็ญ อินทร์โสม
บ้านหนองบัวแดง
นายสมนึก จันทร์แดง
บ้านหนองไผ่
นายพนม จันทร์ดิษฐ
บ้านหนองหญ้าปล้อง นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดร.สิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์
ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล
โพนทองวิทยายน
ว่าที่ ร.ต.วัฒนชัย ศาลารัตน์

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ลำ�ดับ

๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗

ชื่อสถานศึกษา

ชื่อผู้บริหาร

โพนทองวิทยายน
นายสุพจน์ ซาเหลา
โพนทองวิทยายน
นายสิทธิชัย รถา
แม่พริกวิทยา
นายณรงค์ศักดิ์ อบหอม
แม่พริกวิทยา
นายภูริต คันธชมภู
โยธินบูรณะ
นายวิทยา บริบูรณ์ทรัพย์
โยธินบูรณะ
นายอดิศักดิ์ วิไลลักษณ์
รัษฎา
นายสาคร เย่าเฉื้อง
ราชประชานุเคราะห์ ๑๐ นายจร ประสงค์สุข
ราชประชานุเคราะห์ ๓๓ นายดำ�รงค์สิทธิ์ เบ้าศิลป์
ราชประชานุเคราะห์ ๕๕ นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ
ราชประชานุเคราะห์ ๕๕ นายศรยุทธ เรืองน้อย
ราชานุเคราะห์
นายอิสรีย์ กองภูมิพันธ์
ลาซาลจันทบุรี
ภราดาประภาส ศรีเจริญ
(มารดาพิทักษ์)
๕๘ ลาซาลจันทบุรี
ภราดาสยาม งามดี
(มารดาพิทักษ์)
๕๙ ลาซาลจันทบุรี
ภราดาชัยพร กิจมงคล
(มารดาพิทักษ์)
๖๐ ศรีวิชัยวิทยา
นางทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์

ลำ�ดับ

ชื่อสถานศึกษา

ชื่อผู้บริหาร

๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕

ศรีวิชัยวิทยา
ศีขรภูมิพิสัย
สตรีมารดาพิทักษ์
สตรีมารดาพิทักษ์
สนามบิน
สัตยาไส
สัตยาไส
สำ�โรงทาบวิทยาคม
สำ�โรงทาบวิทยาคม
เสริมงามวิทยาคม
เสริมงามวิทยาคม
เสริมงามวิทยาคม
ห้วยยอด
ห้วยยอด
อนุบาลประชารัฐสามัคคี

ดร.อาคม มากมีทรัพย์
นายแสน แหวนวงศ์
ซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์
ดร.ลำ�ยงค์ อุ้นวุ้น
นายบัวเรียน อโรคยนันท์
ดร.อาจอง ชุมสาย
นางลัดดา จุลวงศ์
นายชูเดช อำ�พันทอง
ว่าที่ร.ต. บัญญัติ สมชอบ
นางศรีสมร พรหมศิลป์
นายบุญทวี วิทยาคุณ
นายมานัส นพคุณ
นายสมจริง อินทรักเดช
นายพิชัย ชั่งคิด
นายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล

หมายเหตุ: ปรับปรุง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
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ภาคผนวก ๙

ตัวอย่างผู้บริหารที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี
ชื่อผู้บริหาร

ชื่อสถานศึกษา

เรื่องเด่น

ผู้อำ�นวยการที่สนับสนุนครูให้เข้าใจและสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง”
๑. ผอ.พีระพล ภักดีเสนา
บ้านร้านตัดผม
เป็นผู้สนับสนุนและสร้างการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบต่างๆ
มีนโยบายชัดเจน ทำ�ตนเป็นแบบอย่าง เชิญคณะครูจากศูนย์การเรียนรู้มา
ให้ความรู้และเป็นพี่เลี้ยง โดยผอ.จะร่วมฟังทุกครั้งเพื่อทำ�ความเข้าใจ และ
สามารถช่วยครูได้ด้วยการให้ครูลองสอนด้วยการตั้งคำ�ถาม นร.ให้ดู
เป็นตัวอย่าง แล้ว ผอ. นิเทศครูด้วยการสังเกตการสอนในชั้นเรียน
พร้อมกับครูแกนนำ� แล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มซึ่งกันและกัน
โดยผอ.คอยชีแ้ นะ ตรวจแผน ตัง้ คำ�ถามกระตุน้ ให้ครูคดิ สม่�ำ เสมอ และ
ประเมินความเข้าใจครูจากพฤติกรรม นร.
๒. ผอ.ทิพวรรณ ยิ้มสวัสดิ์
ศรีวิชัยวิทยา
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ช่วยให้ครูเข้าใจและสามารถนำ�หลักปรัชญา
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผ่านงานวิชาการ โดยในช่วงแรก ผอ. จะเป็น
ผู้ตรวจแผนการสอน ให้ความสำ�คัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ให้คำ�แนะนำ�ครูอย่างสม่ำ�เสมอพร้อมๆ กับการสร้างครูแกนนำ�
๓. ผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต
จุฬาภรณราชวิทยาลัย ผู้บริหารที่เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของหลายโรงเรียน
เพชรบุรี
มีความชัดเจนในการนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการบริหารจัดการและ
นำ�สู่การปฏิบัติของบุคลากรทั้ง รร. ด้วยโมเดลแม่น้ำ� ๕ สาย
มีเทคนิคกระตุ้นการเรียนรู้ของครูในรูปแบบต่างๆ
๔. ผอ.ดุษฎี สีตลวรางค์
กงไกรลาศวิทยา
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เป็นผู้นำ�และสร้างกำ�ลังใจให้ครูที่
หมดกำ�ลังใจลุกขึ้นมาร่วมมือกันสำ�รวจปัญหาของ นร. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และช่วยกันแก้ปัญหาจนประสบความสำ�เร็จ ปรับทัศนคติของครู
จากต้องการพัฒนาให้ผู้เรียน “เก่ง ดี มีสุข” กลายเป็น
“ดี เก่ง มีสุข” โดยให้ความสำ�คัญกับการปลูกจิตสำ�นึกรักดีก่อน
๕. ผอ.ลัดดา จุลวงศ์
สัตยาไส
ผู้บริหารที่สามารถนำ�นโยบายสู่การปฏิบัติจริงของครู ด้วยการทำ�ตัว
เป็นแบบอย่าง เป็นกัลยาณมิตร สร้างการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียน
และการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นลักษณะของชุมชนนักปฏิบตั ขิ องครูใน รร.
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ชื่อผู้บริหาร

ชื่อสถานศึกษา

เรื่องเด่น

˜ ผู้บริหารทีท่ ำ�ให้ครูดู และทำ�งานร่วมกับครูฉลาด ปาโส สร้างความรู้
ความเข้าใจ และความตระหนักว่าเศรษฐกิจพอเพียงแท้จริงแล้วอยูใ่ น
หลักสูตร เป็นหน้าทีโ่ ดยตรงของครู ช่วยให้ครูเข้าใจชัดขึ้นและสามารถ
นำ�มาใช้เป็น โดยใช้การถอดบทเรียน และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างสม่ำ�เสมอ
˜ เป็นผู้นำ�ในการสร้างเครือข่ายเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรุ่นแรกๆ
ของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๗. ซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์
สตรีมารดาพิทักษ์
- ต้องการให้ครูและ นร.ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ด้วยการดำ�รงตนเป็น
แบบอย่าง และลงมือสร้างแหล่งเรียนรู้ขึ้นใน รร.ด้วยตัวเอง จึงได้รับ
ความศรัทธาและความร่วมมือจากครู
- ขับเคลื่อนงานด้านการจัดการเรียนการสอนผ่านรองผอ.วิชาการ
๘. ผอ.ธนิตา กุลสุวรรณ
เทศบาลวัดป่าเรไร
ขับเคลือ่ นงานด้วยการทำ�ให้ดอู ยูใ่ ห้เห็น ทำ�ให้ครูรสู้ กึ ว่าทุกคนมีความสำ�คัญ
กระตุ้นให้สามารถทำ�งานแทนกันได้ โดยเฉพาะงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง โดย ผอ.ให้ครูผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ�จัดกิจกรรมปลูกฝังหลัก
ปรัชญาให้ นร. และสนับสนุนให้ครูทุกคนสามารถเป็นวิทยากรขยายผล
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้มาเรียนรู้
๙. ผอ.สาคร เย่าเฉื้อง
รัษฎา
- มีนโยบายที่ชัดเจน ขอให้ครูจาก รร.ห้วยยอดมาเป็นให้ความรู้ มาเป็น
พี่เลี้ยง และค่อยๆ ขับเคลื่อนจากครูแกนนำ�ที่สนใจจำ�นวนไม่มาก
ก่อน แล้วจึงขยายสู่ครูอื่นๆ โดยผอ.ทำ�หน้าที่ตรวจแผนจัดการเรียนรู้
นิเทศติดตามการสอน และมีทีมครูแกนนำ�ช่วยให้ครูสามารถใช้
เครื่องมือต่างๆ เช่น การถอดบทเรียน ได้
- เชื่อมโยงกับผู้ปกครองและชุมชนให้มีบทบาทสนับสนุนการเรียนรู้
และการทำ�งานจิตอาสาของ นร. ในชุมชน
๑๐. ผอ.ภูริต คันธชุมภู
แม่พริกวิทยา
- สนับสนุนให้ครูไปร่วมเรียนรู้กับเครือข่ายและพัฒนาครูด้วยการให้
เตรียมอุดมศึกษา
เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนเครือข่ายอื่นๆ ร่วมกับผอ.เพื่อครูจะได้
พัฒนาการเขลางค์นคร
หาความรู้และพัฒนาตนตลอดเวลา
- เมื่อผอ.ย้ายมาอยู่ศูนย์การเรียนรู้ใหม่ ได้สร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ปริมาณครูแกนนำ�ด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันกับครูแกนนำ�
ของ รร.แม่พริกวิทยา
ผู้อำ�นวยการที่บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. ดร.อาจอง ชุมสาย
สัตยาไส
ใช้หลักปรัชญาในการบริหารจัดการ รร.ให้สามารถพึ่งตัวเองได้
ในด้านต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน
และสร้างวัฒนธรรม “พอเพียง” ขึ้นใน รร. ภายใต้บรรยากาศ
ทีผ่ ู้บริหารและครูเป็นแบบอย่าง และสภาพแวดล้อมที่ นร.สามารถ
เรียนรู้และซึมซับได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน
๖. ผอ.ระวี ขุณิกากรณ์

เชียงขวัญพิทยาคม
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- ผู้บริหารให้ความสำ�คัญกับ “คน” เริ่มจากการสร้างศรัทธาและยึดหลัก
“ใช้ครูเป็น เห็นครูทำ� นำ�ครูได้”
- ทำ�ให้ครูเห็นเป้าหมายร่วมกัน
- สร้างกลไกให้งานขับเคลื่อนหลักปรัชญาเกิดขึ้นใน รร.
๑๓. ผอ.มนูญวัฒนา ศิริสุจินต์
ดาราวิทยาลัย
ตัวอย่างของผู้บริหารรร.ขนาดใหญ่พิเศษที่สามารถดึงการมีส่วนร่วม
ของครูในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาทั้งระบบ โดยมุ่งพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการสอน ด้วยการใช้เทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะการทำ�กิจกรรม
เพื่อพัฒนา นร.ให้เกิดกระบวนการคิด
๑๔. ภราดาประภาส ศรีเจริญ
ลาซาลจันทบุรี
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาด้วยศรัทธาในศาสนา ในพระบาทสมเด็จ
(มารดาพิทักษ์)
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะเดียวกัน การทำ�ตัวเป็นแบบอย่าง
และเรียนรู้ร่วมกับครู ทำ�ให้ ผอ.เป็นที่ศรัทธาของครู
๑๕. ผอ.สมจริง อินทรักเดช
ห้วยยอด
บริหารจัดการพื้นที่ และทรัพยากรของ รร. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทั้งต่อ รร.
และชุมชน เช่น พัฒนาแหล่งน้ำ�ของ รร. จนสามารถประหยัดค่าน้ำ�ประปา
ของ รร. สามารถใช้ในแปลงเกษตร แล้วยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่
ปล่อยลงสู่ชุมชนอีกด้วย
๑๖. ผอ.ธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล อนุบาลประชารัฐสามัคคี บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยโมเดล ๕ นิ้วมือ สามารถแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งของครูภายใน รร. และเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจครูสร้าง
กลไกในการทำ�งานจนประสบความสำ�เร็จ
๑๗. ผอ.วัฒนชัย ศาลารัตน์
โพนทองวิทยายน
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียงด้วย ๔ เสาหลัก คือ ครูแกนนำ� ยุวชนพอเพียง
ปราชญ์ท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายในท้องถิ่น กระตุ้นการขับเคลื่อน
ด้วยการจัดตลาดนัดพอเพียงทุกปี
๑๘. ผอ.จร ประสงค์สุข
ราชประชานุเคราะห์ ๑๐ ใช้หลักบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ� บนพื้นฐาน
ของความยุติธรรม และกระจายอำ�นาจการทำ�งาน จัดให้ครูทุกคน
ประชุมวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นกันระยะๆ โดย ผอ. เป็นผู้นิเทศการทำ�งาน
ผู้อำ�นวยการที่ได้รับความร่วมมือและศรัทธาจากชุมชน และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลน
๑๙. ผอ.สมนึก จันทร์แดง
บ้านหนองบัวแดง
- พัฒนา รร.ในชนบททีช่ ุมชนเมินหน้า กลับมาให้ความร่วมมือทำ�งาน
ร่วมกับ รร.
- บริหารจัดการฐานการเรียนรู้ของ รร. ครบวงจรให้เป็นเกษตร
อาหารกลางวัน เป็นฐานการเรียนรู้ของนร.และชุมชน
- พัฒนาครูดว้ ยหลัก C D S L (Copy, Development, Support, Learning)
๑๒. ผอ.แสน แหวนวงศ์
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๒๐. ผอ.สวัสดิ์ มะลาหอม

๒๑. ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ
๒๒. ผอ.ทรงศักดิ์ สิรัมย์

๒๓. ผอ.จำ�นงค์ ศรสูงเนิน

๒๔. ผอ.เฉลิม เรืองทองศรี

ชื่อสถานศึกษา

เรื่องเด่น

ชุมชนบ้าน
บริหารงานในลักษณะชุมชนคือเจ้าของ รร. ดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ห้วยค้อมิตรภาพที่ ๒๐๖ ในการเรียนรู้สร้างสัมพันธภาพระหว่าง นร.ผู้ปกครองและชุมชน ทำ�ให้
นร.เข้าใจและภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นการขยายผลหลักปรัชญา
สู่ชุมชน
บ้านหนองไผ่
ผู้นำ�การขับเคลื่อนสู่ครูและชุมชน ประสานการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ต่างๆ บริหารจัดการฐานการเรียนรู้จนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
สร้างการเรียนรู้ให้ครู ผ่านการพูดคุยและตั้งคำ�ถามชวนคิด
บ้านหนองหญ้าปล้อง - บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- แก้ปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรและบุคลากรที่มีอยู่จำ�กัด ด้วย
การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และจัดการศึกษา
ที่ชุมชนเองได้ประโยชน์และเรียนรู้ไปพร้อมกัน เช่น จัดตั้งกองทุน
ข้าวเปลือก เกษตรอาหารกลางวัน
- ใช้ระบบ IT แทนการใช้เอกสารต่างๆ ลดความสิ้นเปลือง และลด
ความซ้ำ�ซ้อนของงานเอกสารลง โดยผอ.จะช่วยให้ความช่วยเหลือใน
บางเรื่องที่ครูทำ�ไม่ได้
- ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาครู ให้ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนความเห็น
กันทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
โคกเพชรวิทยาคาร
แบบอย่างของผู้บริหารที่ใช้หลักปรัชญาในการบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างครบวงจร เน้นการปลูกฝังคุณธรรมและวินัยให้ นร. และ ผอ.
สามารถดึงการมีส่วนร่วมจากชุมชนมาช่วยจัดการศึกษา
(ฐานการเรียนรู้) เช่น เป็นวิทยากรใน รร.
บ้านคลองยาง
บริหารจัดการโดยยึดหลักการ “เข้าถึง” ชุมชน รร.จึงกลายเป็น
จุดศูนย์กลางการเรียนรู้และการทำ�กิจกรรมของ นร.และชุมชน

ผู้อำ�นวยการที่สร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้อำ�นวยการท่านเดิม
๒๕. ผอ.ชูเดช อำ�พันทอง
สำ�โรงทาบวิทยาคม
เป็นแบบอย่างของผู้บริหารที่สร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญา ด้วยการร่วมกับครูแกนนำ�กำ�หนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
หลักปรัชญา เปิดโอกาส สนับสนุนให้กำ�ลังใจครูแกนนำ�ให้สามารถ
ทำ�งานบรรลุเป้าหมาย และมีส่วนร่วมในการขยายผลสู่ภายนอก
๒๖. ซิสเตอร์ลำ�ยงค์ อุ้นวุ้น
สตรีมารดาพิทักษ์
เมื่อเข้าใจความหมายของการขับเคลื่อนหลักปรัชญา จึงเห็นความสำ�คัญ
และเอื้อให้บุคลากรใน รร.ขับเคลื่อนหลักปรัชญา ทั้งเชิงนโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากร การสนับสนุนทางวิชาการ เช่น สนับสนุน
ให้ครูจัดการเรียนรูบ้ ูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกระบวนการคิด
แบบไตร่ตรองก่อนลงมือทำ�

187

บนเส้นทางสู่ความ “พอเพียง”

รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อผู้บริหาร

ชื่อสถานศึกษา

เรื่องเด่น

แบบอย่างของผู้บริหารที่บริหารจัดการต่อยอดการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น
ด้วยการทบทวนวิสัยทัศน์ ร่วมกันคิดวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน
เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น
๒๘. ผอ.อวยพร หว่างตระกูล
ดาราวิทยาลัย
แบบอย่างของผู้บริหารที่สามารถสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่สะดุด โดยให้ความสำ�คัญกับตัวบุคลากร
สนับสนุนวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู และ
เน้นการทำ�งานเป็นทีม
รองผู้อำ�นวยการหรือผู้บริหารที่มีบทบาทสำ�คัญในการสร้างการเรียนรู้ให้ครู
๒๙. รอง ผอ.มาโนช หวังตระกูล
โยธินบูรณะ
เป็นตัวอย่างผู้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ด้วยการ
ผลักดันเข้าสู่วิสัยทัศน์ของโรงเรียน สนับสนุนให้นำ�สู่การปฏิบัติผ่านฝ่าย
วิชาการ โดยเน้นการทำ�โครงงานบูรณาการ และช่วยให้ครูเข้าใจ
ทำ�งานได้ ผ่านการทำ�งานของครูแกนนำ�ที่ค่อยๆ ขับเคลื่อนในรูปแบบ
สมานฉันท์
๓๐. ผู้ช่วย ผอ.ดุษิต พรหมชนะ ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนหลักปรัชญาทั้งในและนอก รร. โดยเน้น
การช่วยให้ครูสามารถสร้างกระบวนการคิดขั้นสูงด้วยหลักปรัชญา
เพื่อพัฒนาสู่อุปนิสัย “พอเพียง” ของ นร.
๓๑. รอง ผอ.สุพิน อุ่นหน่อ
เตรียมอุดมศึกษา
นำ�หลักปรัชญามาใช้กับตัวเองก่อน วิเคราะห์ปัญหา ดึงจุดเด่นของ รร.
พัฒนาการเขลางค์นคร คือ ครูมีความทุ่มเท มาร่วมกันทำ�งาน พัฒนางานวิชาการโดยใช้
หลักปรัชญาสร้างกระบวนการคิด และสนับสนุนให้ครูแกนนำ�ได้เรียนรู้
จากภายนอก
๓๒. รอง ผอ.ชนันศิริ โคตรุฉิน
โพนทองวิทยายน
เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการออกแบบการเรียนรู้
โดยคัดเลือกแผนที่ดีมาเป็นกรณีศึกษาพูดคุยกัน
๒๗. ผอ.สายฝน ไทยกรรณ์
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ภาคผนวก ๑๐

ตัวอย่างครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี
ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

กลุ่มสาระ/วิชา

เรื่องเด่น

ครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีระดับปฐมวัย
๑. ครูจงรักษ์ ปิ่นแก้ว
สัตยาไส

ครูปฐมวัย

๒. ครูณภัทร อากาศสุภา

ดาราวิทยาลัย

ครูปฐมวัย

๓. ครูมุกดา ปวงจักรทา

ดาราวิทยาลัย

ครูปฐมวัย

๔. ครูจุติพร สุขสิงห์

ลาซาลจันทบุรี
(มารดาพิทักษ์)

ครูปฐมวัย

สร้างการเรียนรู้หลักปรัชญาผ่านคำ�ถาม กระตุ้นให้ นร.
อยากเรียนรู้หาคำ�ตอบด้วยตนเอง และใช้ทรัพยากร
รอบๆ ตัวเป็นสื่อการสอน ทำ�ให้ นร.เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆ
รอบตัว ว่าสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
แต่งนิทาน Big Book เรื่องผจญภัยในต่างแดน สร้าง
ความเข้าใจถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายตามหลักพอเพียง
สอนผ่านนิทานและบทบาทสมมติ เพื่อปลูกฝัง
พฤติกรรมการใช้ของอย่างเห็นคุณค่า
ใช้การเรียนปนเล่น แต่งเพลง และนิทาน ชวนเด็ก
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิเคราะห์พฤติกรรม
ต่างๆ ทีต่ อ้ งการปลูกฝังด้วยคำ�ถามง่ายๆ ซึง่ นร.จะซึมซับ
ได้ดีต่อเมื่อครูสอนด้วยจิตวิญญานและความรัก
สอดแทรกใน ๖ กิจกรรมหลักตามความเหมาะสมใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยครูสังเกตพฤติกรรม
วิธีการแก้ไขปัญหา และประเมินอารมณ์ของ นร.
แล้วช่วยตะล่อมให้เข้ากับหลักปรัชญา

ครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาตอนต้น
๑. ครูปราณี ชะนะฮวด
บ้านร้านตัดผม

๒. ครูศศิวิมล ทะปัญญา

ราชานุเคราะห์

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ให้ นร.ประดิษฐ์สื่อง่ายๆ โดยสอดแทรกหลักคิดระหว่าง
ทำ�งาน เช่น ในบทเรียนเรื่องนาฬิกา ครูจะนำ�วัสดุเหลือใช้
มาให้ นร.เลือก เพื่อนำ�มาประดิษฐ์เป็นนาฬิกา
และครูจะใช้คำ�ถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญาเป็น
เครื่องมือชวนคุย เพื่อให้ นร.ซึมซับ รู้จักสังเกต รู้จักคิด
ผ่านการทำ�งาน
ปลูกฝังแนวคิดให้ นร.ช่วยเหลือตัวเอง มีความรับผิดชอบ
ในการทำ�งานผ่านเนื้อเพลงที่ให้ นร.ร้อง และครูชวน
สรุปบทเรียนด้วยการตั้งคำ�ถาม
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ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

กลุ่มสาระ/วิชา

เรื่องเด่น

๓. ครูนิตยา เม่นแย้ม

บ้านหนองบัวแดง

วิทยาศาสตร์

๔. ครูจงรัก ชัยวงค์คำ�

บ้านหนองบัวแดง

หลายวิชา

๕. ครูประสงค์ สิทธิวงศ์

บ้านหนองบัวแดง

หลายวิชา

๖. ครูนันทนา จันทร์กระจ่าง

โคกเพชรวิทยาคาร

หลายวิชา

ใช้กจิ กรรม “สหกรณ์พอเพียง” ให้ นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญา
มาใช้ในการทำ�งานสหกรณ์ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ครูจะตัง้ คำ�ถามชวนคิดชวนคุย เช่น ประเภทและคุณสมบัติ
ของสินค้าทีจ่ ะจำ�หน่ายควรเป็นอย่างไร นอกจากนีย้ งั ปลูกฝัง
ความมีวินัยโดยการเข้าแถวซื้อของ ความซื่อสัตย์ เป็นต้น
สอดแทรกหลักคิดผ่านการทำ�งานในฐานการเรียนรู้และ
ในชีวิตประจำ�วันของ นร. เพื่อสามารถช่วยเหลือตัวเอง
เห็นคุณค่าของสิ่งของ ด้วยการตั้งคำ�ถามชวนคุยง่ายๆ
ตามวัยของ นร.
ใช้คำ�ถามชวนให้ นร.คิดครอบคลุมทั้ง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
๔ มิติ ตลอดทั้งกระบวนการทำ�งานในฐานการเรียนรู้
ที่ครูออกแบบกิจกรรมโดยใช้หลักปรัชญา ซึ่ง นร.จะได้
ซึมซับผ่านการทำ�งาน และครูร่วมเรียนรู้ไปกับ นร.
ครูปลูกฝังหลัก “พอเพียง” ผ่านหลายเทคนิคผสมผสานกัน
อย่างต่อเนื่อง เช่น หลักพอประมาณผ่านการคัดไทย
เรือ่ ง “เขียนอย่างไรจึงจะสวย” ถ้าเขียนหัวเล็ก ตัวโต หรือ
หัวโต ตัวเล็ก ก็จะไม่สวย หรือความรู้ในเรื่องการเว้นวรรค
เว้นช่องไฟ การใส่สระ วรรณยุกต์ที่ถูกต้องเหมาะสม
ความหนักเบาของน้ำ�หนักมือที่เขียนลงไป นร. จะได้
เรียนรู้คุณธรรมในเรื่องของความขยัน ความอดทน

ประถมศึกษาตอนปลาย
๗. ครูชยา พรหมวังขวา

ดาราวิทยาลัย

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

๘. ครูยุพิน ชัยราชา

ดาราวิทยาลัย

ภาษาไทย
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ให้การบ้าน นร.กลับไปทำ�ชิ้นงานที่บ้าน และปรึกษาครู
ได้ผ่านไลน์ เฟซบุ๊ก เมื่อกลับมาในห้องเรียนจะให้
นร.มาอภิปรายถึงกระบวนการทำ�งาน หลังจากนั้น
ให้ นร.ถอดบทเรียน และครูเชื่อมให้ นร. เข้าใจว่าได้ใช้
หลักปรัชญาตรงไหน
ครูใช้กระบวนการกลุ่ม ปลูกฝังอุปนิสัย “พอเพียง” ให้
นร. เก่งช่วยเหลือ นร. ที่มีปัญหา ผ่านกระบวนการ
โครงงานแบบง่ายๆ และครูใช้คำ�ถามพัฒนา
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญา ทั้งก่อนทำ� 
ระหว่างทำ� และหลังทำ�โครงงาน เพื่อให้ นร. ซึมซับ
และนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปปรับใช้
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
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ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

กลุ่มสาระ/วิชา

เรื่องเด่น

๙. ครูจันทร์นภา ลือชา

ดาราวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์

เริ่มบทเรียนด้วยการตั้งคำ�ถาม ตะล่อมและรอคอย
คำ�ตอบที่ใช่ ฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปกครอง เมื่อพบว่า
นร. ให้ความสำ�คัญกับผลงานมากกว่ากระบวนการทำ�งาน
จึงกลับมาปรับกระบวนการสอน เน้นการตัง้ คำ�ถาม เพือ่ ให้
นร. เข้าใจกระบวนการนำ�หลักปรัชญามาใช้ได้ชัดขึ้น
ตั้งคำ�ถามถอดบทเรียนเติมเต็ม และสรุปกับ นร. ว่าต้อง
นำ�หลักปรัชญาไปใช้ทำ�งาน ไม่ใช่แค่ตีความได้

ประถมศึกษาตอนต้น-ปลาย
๑๐. ครูไพลิน ส่งวัฒนา

บ้านหนองไผ่

๑๑. ครูสาวิตรี เสาะไธสง

บ้านร้านตัดผม

๑๒. ครูนิตยา อรรคษร

สนามบิน

๑๓. ครูสิริกานต์ โถแพงจันทร์

สัตยาไส

๑๔. ครูคเณศ เทพสุวรรณ

เทศบาลจามเทวี

การงานอาชีพและ ให้ นร.ได้เรียนรูผ้ า่ นการทำ�งานในกิจกรรมฐานการเรียนรู้
เทคโนโลยี
ต่างๆ และสอดแทรกหลักปรัชญาผ่านการตั้งคำ�ถาม
ชวนคิดระหว่างการทำ�งาน และถอดบทเรียนเชื่อมโยง
กับหลักปรัชญา
ภาษาไทย
ใช้สื่อหลากหลายและตั้งคำ�ถามชวนให้ นร.คิดวิเคราะห์
พฤติกรรมตัวละคร ใช้จิตวิทยาเชิงบวก และใช้การ
ทดสอบช่วงท้ายชั่วโมงเรียน
วิทยาศาสตร์
สอนให้ นร.มีเหตุผล รู้จักการสังเกต และค้นคว้าทดลอง
ตลอดจนมีสติ และรู้จักทำ�งานกับเพื่อน ด้วยกิจกรรม
พับเครื่องบิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ นร.สนใจ และเป็น
การนำ�สิ่งที่เรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์
วิทยาศาสตร์
กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการให้ นร.ช่วยกันแต่งและ
ระดับชั้น
ร้องเพลง โดยสมมติให้ตนเป็นผัก เพื่อมีความรู้
ประถมศึกษา
เกี่ยวกับการปลูกผักก่อนลงมือปฏิบัติจริง และปลูกฝัง
หลักปรัชญา กระบวนการคิดเชื่อมโยง คิดสร้างสรรค์
ด้วยการให้โจทย์ปัญหาบ้าง ชวน นร.คิดบ้าง และ
สรุปกิจกรรมด้วยการให้ นร.สะท้อนคิดออกมา
ในรูปแผนผังความคิด
ศิลปะ (ดนตรี) ใช้ปัญหาเครื่องดนตรีชำ�รุดมาสร้างการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ตัง้ แต่ให้ นร.ทีอ่ ยากเรียนดนตรี สำ�รวจเครือ่ งดนตรี
สะล้อ ซอ ซึง พบว่ามีเครื่องดนตรีชำ�รุดจึงชวนกันมองหา
สิ่งรอบตัว เพื่อใช้เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมด้วย
กระบวนการชวนคิดชวนทำ� ลองผิดลองถูก และ
ตะล่อมให้เข้าใจ
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ชื่อ-สกุล

๑๕. ครูไลลา บุญเทียม

โรงเรียน

เรื่องเด่น

สังคมศึกษา ศาสนา ครูใช้หลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการกับสาระวิชา ให้ นร.
และวัฒนธรรม เรียนรู้หลักปรัชญาจากการทำ�โครงงาน “มหัศจรรย์
ป่าชายเลน” ที่เริ่มจากให้ นร.ศึกษาปัญหาชุมชน
สุดท้ายนำ�สู่การทำ�งานอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน
ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียน
๑๖. ครูวีรภรณ์ เสนะกูล
บ้านร้านตัดผม
สังคมศึกษา ศาสนา ใช้วิธีเล่าเรื่องให้ นร.ฟัง ตั้งคำ�ถามให้ นร.คิด ให้ นร.
และวัฒนธรรม เล่าเรื่อง ตั้งคำ�ถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องเล่า
ของเพื่อน ทำ�ให้ นร.ที่ไม่ค่อยพูด กล้าพูด กล้าถาม และ
กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
๑๗. ครูอำ�พร ทุมดี
บ้านหนองไผ่
หลายวิชา
กระตุ้นให้ นร.ค้นหาความรู้ด้วยตัวเองก่อนทำ�กิจกรรม
ฐานสมุนไพร สร้างเงื่อนไขให้ นร.ทำ�งานร่วมกันให้เสร็จ
ในเวลาทีก่ �ำ หนด เพือ่ ฝึกให้ นร.ใช้หลักปรัชญาในการทำ�งาน
โดยมีครูเป็นโคชที่พัฒนา นร.แต่ละคนตามศักยภาพ
๑๘. ครูศิริพร คำ�ปวน
เทศบาลจามเทวี
หลายวิชา
สอนให้ นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้ทำ�กิจกรรม “เลือกอย่าง
สร้างสรรค์” โดยครูใช้เครื่องมือ Place Mats ผนวกกับ
การใช้คำ�ถามกระตุ้นคิดและชวน นร.สะท้อนคิดโดย
ครูเติมเต็มและเชื่อมโยงกระบวนการคิดกับหลักปรัชญา
เพื่อสร้างความเข้าใจ
๑๙. ครูซูรอยยา เจ๊ะมะ
ราชประชานุเคราะห์
หลายวิชา
ฝึกให้ นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้วางแผน ทำ�งานกลุ่ม
๑๐
เพื่อดำ�เนินการจัดหาและขายสินค้าในกิจกรรม ๑ ชั้น
๑ โครงงานขายของในตลาดนัด
ประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมต้น
๑. ครูวรรณี สอนสุภา
บ้านร้านตัดผม
การงานอาชีพและ ใช้โครงงานเป็นเครื่องมือให้ นร. นำ�เศรษฐกิจพอเพียง
เทคโนโลยี
มาเป็นหลักในการคิด วิเคราะห์ ก่อนลงมือปฏิบัติ
เมื่อทำ�งานแล้วคิดแก้ปัญหา หรือคิดว่าจะพัฒนางาน
ให้ดีขึ้นอย่างไร โดยครูใช้คำ�ถามกระตุ้นคิด กับ นร.
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้บรรยากาศในห้องเรียนเปลี่ยนจาก
ที่ นร. ไม่ค่อยพูด เป็นตอบคำ�ถามและเรียนรู้อย่างสนุก
ครูจะให้ความสนใจกับ นร. ที่เรียนช้าหรือสมาธิสั้นเป็น
พิเศษ
๒. ครูสมศักดิ์ ทองหลาบ
โคกเพชรวิทยาคาร
กิจกรรมพัฒนา ใช้กิจกรรม Play & Learning บทบาทสมมติ การวิเคราะห์
ผู้เรียน
ตัวละคร เพื่อฝึกให้ นร.กล้าแสดงออก สามารถตีความ
และนำ�หลักปรัชญามาใช้ โดยครูใช้วิธตี ั้งคำ�ถาม และ
ใช้เครื่องมือฝึกคิดที่หลากหลาย เช่น think pair share
และ mind mapping
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ชื่อ-สกุล

๓. ครูเบญจมาศ สิงห์น้อย

โรงเรียน

กลุ่มสาระ/วิชา

ชุมชนบ้านห้วยค้อ - สังคมศึกษา
มิตรภาพที่ ๒๐๖
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
- การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

เรื่องเด่น

ตั้งคำ�ถามและสร้างเงื่อนไขชวนให้ นร. ได้นำ�หลัก
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขมาใช้คิดและทำ�งานในกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ และในชีวิต เช่น ช่วยกันคิดว่าจะเรียน
ภูมิศาสตร์กันได้อย่างไร เมื่อไม่มีสื่อการเรียนรู้ คือ
แผนที่และลูกโลก นำ�สู่การคิดผลิตสื่อที่ นร. ทั้ง รร. จะได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน จากสีเหลือๆ ของ รร. โดย นร.
มาช่วยกันวาดภาพแผนที่โลกลงบนพื้นถนนทางเดิน ใน
รร.

ครูที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดีระดับมัธยมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
๑. ครูจันทนา ทองอ่อน
รัษฎา
๒. ครูรุ่งทิพย์ โกศลานันท์

๓. ครูวิไลวรรณ
หลาบหนองแสง

๔. ครูประทีป เมืองงาม
๕. ครูสมพร นิสยันต์

การงานอาชีพและ เน้นให้ นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ในวิชาศึกษาค้นคว้า
เทคโนโลยี
ด้วยตนเอง (IS) โดยเน้นให้ นร.ฝึกตั้งคำ�ถาม และ
ร่วมกันหาคำ�ตอบ
ลาซาลจันทบุรี
การงานอาชีพและ ชวน นร.ให้นำ�หลักปรัชญามาคิดวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจ
(มารดาพิทักษ์)
เทคโนโลยี
เช่น โครงงาน “สเป็คนี้น่าใช้จัง” ให้สำ�รวจ
เปรียบเทียบประโยชน์เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนตัดสินใจ
ว่าควรซื้อเครื่องรุ่นไหน
เทศบาลวัดป่าเรไร การงานอาชีพและ ครูมีเคล็ดลับในการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และ
เทคโนโลยี
ทำ�งานร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข ด้วยการทำ�ให้ นร.
ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีความสำ�คัญอย่างเสมอภาค
สังเกตและช่วยเหลือ นร.เป็นรายบุคคล และ
ใช้จิตวิทยาเชิงบวก ทำ�ให้ นร. ยอมรับซึ่งกันและกัน
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม
จุฬาภรณราชวิทยาลัย การงานอาชีพและ ครูตั้งคำ�ถามให้ นร.นำ�หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขมา
เพชรบุรี
เทคโนโลยี
วิเคราะห์แผนให้ครบถ้วน ก่อนเริ่มดำ�เนินกิจกรรม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และถ้ามีปัญหาให้นำ�มาใช้แก้ปัญหา
ศรีวิชัยวิทยา
การงานอาชีพและ ใช้หลักปรัชญาผ่านงานสร้างสรรค์ศิลปะจากวัสดุ
เทคโนโลยี
เหลือใช้ และจัดตั้งเป็นบริษัทจำ�ลอง ซึ่งนอกจาก
จะเป็นการฝึกทักษะอาชีพ ฝึกการบริหารจัดการแล้ว
ยังเป็นการให้ นร.ฝึกทำ�งานร่วมกัน ฝึกสมาธิ และ
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
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ชื่อ-สกุล

๖. ครูนิทรา หอมเกษร

๗. ครูยงยุทธ ทองจำ�รูญ

๘. ครูสถาพร พันธุ์ประดิษฐ

๙. ครูคเณยะ อ่อนนาง

๑๐. ครูทองใบ ขันสมบัติ
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โรงเรียน

กลุ่มสาระ/วิชา

สตรีมารดาพิทักษ์

คณิตศาสตร์

เรื่องเด่น

ให้ นร. ฝึกใช้หลักปรัชญาและความรู้ทางคณิตศาสตร์
ทำ�งานออกแบบสวนสมุนไพร โดยครูตง้ั คำ�ถามสอดแทรก
ในกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ ที่ปรับให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และใช้การถอดบทเรียน ให้ นร. สรุปบทเรียน
เชื่อมกับหลักปรัชญา เพื่อทำ�ความเข้าใจและเห็น
ความสำ�คัญของหลักปรัชญา
ปรินส์รอยแยลส์
คณิตศาสตร์
สอน Concept ของบทเรียน (ร้อยละ) ผ่านโจทย์ที่นำ�ไป
วิทยาลัย
ใช้ในชีวิตจริงในรูปแบบต่างๆ และตั้งคำ�ถามให้ นร.
ช่วยกันตอบโดยครูย้ำ�เป็นระยะๆ ถึงการใช้ความรู้
และความสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ เมือ่ เด็กตอบผิด
ครูไม่ชี้ผิดแต่ให้ช่วยกันคิดวิธีใหม่ เพื่อให้ได้คำ�ตอบ
และครูตั้งคำ�ถามเพื่อให้ นร.ช่วยกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้
รัษฎา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายวิชา “รัษฎาศึกษา” เริม่ จากให้ นร.รูจ้ กั ตนเอง เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นประโยชน์ของหลักปรัชญา
ผ่านกิจกรรม Play & Learn และการถอดบทเรียน
การทำ�งาน ครูย้ำ�ให้ นร.นำ�หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
มาใช้ในการทำ�กิจกรรมจากง่ายไปหายาก คือ
ให้ นร. สำ�รวจ รร. แล้วช่วยกันคิดว่าอยากให้ รร.เป็น
อย่างไร และเราจะทำ�ให้เกิดขึ้นได้อย่างไร และใช้โจทย์
เดียวกันในการศึกษาชุมชน โดยครูมีบทบาทเป็นโคช
คอยสร้างเงื่อนไข ตั้งคำ�ถามกระตุ้นคิด และชวน
ถอดบทเรียนการทำ�งาน เพื่อเข้าใจว่าสามารถนำ�
หลักปรัชญามาใช้สร้างความสำ�เร็จได้อย่างไร
ปรินส์รอยแยลส์
ภาษาไทย
ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบการใช้สมองเป็นฐาน
วิทยาลัย
(Brain Based Learning : BBL) ครูสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ที่สนุกสนาน โดยรูปแบบการสอน ๔ ขั้น
ฟิตสมอง ประลองยุทธ ขุดมาเล่า เร้าพลัง และยึดหลัก
๓ ป. ปรับวิธีเรียนรู้ เปลี่ยนวิธีสอนที่ไม่ได้ผล ปรับปรุง
เนื้อหาให้ทันสมัย เด็กสนใจและเป็นสิ่งสวยงาม
เทศบาลวัดป่าเรไร
ภาษาไทย
แบบอย่างของครูที่เป็นโคช คือ สอนให้ นร.ทำ�งาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูคอยเฝ้าสังเกต เมื่อเกิดปัญหา
ครูจะไม่ดว่ นตัดสินแต่ชว่ ยให้ นร.คิดแก้ไขปัญหากันเอง
เมื่อประสบความสำ�เร็จแล้วจึงตั้งคำ�ถามถอดบทเรียน
เพื่อสร้างความตระหนักให้กับ นร.
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

กลุ่มสาระ/วิชา

เรื่องเด่น

ให้ นร. ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ในกระบวนการคิด
และทำ�งานอย่างเป็นระบบ และเมื่อทำ�งานเสร็จให้ นร.
สะท้อนกระบวนการเรียนรูผ้ ่านการเขียนเรื่องเล่า
๑๒. ครูนิตยา อุดทาคำ� 
เฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาศาสตร์
ให้ความสำ�คัญกับกระบวนการทำ�งานมากกว่าผลงาน
พะเยา
ครูสังเกต นร. ใช้วิธีพูดคุยตั้งคำ�ถามเพื่อให้ นร. ได้คิด
และใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือให้
นร. ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้
๑๓. ครูสารภี สายหอม
สำ�โรงทาบวิทยาคม
วิทยาศาสตร์
ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ ให้ นร.เรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ฝึกทักษะการหาความรู้ และนำ�มา
เชื่อมโยงกับของเพื่อน ฝึกความรับผิดชอบ การสื่อสาร
การทำ�งานเป็นทีม ขณะเดียวกัน ครูมีกระบวนการสร้าง
การเรียนรูแ้ ละความตระหนักในหลักปรัชญาด้วยเครือ่ งมือ
หลายชนิดผสมผสานกัน เช่น ให้ นร. แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับเพื่อน ทำ�แผนผังความคิดสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ และ
นำ�เสนอกับครูเพื่อประเมินผลการเรียนรู้และเติมเต็ม
เป็นต้น
๑๔. ครูอัมพร จริยพันธุ์
กัลยาณวัตร
สังคมศึกษา
ให้ นร. ใช้หลักปรัชญาในกิจกรรม “๑ ห้องเรียน
๑ โครงงาน” ที่ต้องนำ�มาใช้ตั้งแต่เลือกเรื่องที่จะทำ�
ใช้วิเคราะห์แผนงาน ไปจนกระทั่งถอดบทเรียนเชื่อมโยง
กับหลักปรัชญาในการนำ�เสนอผลงาน
๑๕. ครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์ ลาซาลจันทบุรี (มารดา
สังคมศึกษา
ใช้กระบวนการโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
พิทักษ์)
เพื่อฝึกทักษะการทำ�งานร่วมกันและนำ�หลักปรัชญา
มาใช้ ตั้งแต่เลือกหัวข้อโครงงาน ทำ�กิจกรรมไปจน
จบกระบวนการ
๑๖. ครูสมจิตร ทองพริก
รัษฎา
สังคมศึกษา
ให้ นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ในกระบวนการทำ�
โครงงานเครื่องแกงแดนใต้ ครูใช้คำ�ถามกระตุ้นคิด
และถอดบทเรียนการทำ�งานของ นร. โดยเน้นฝึกใช้หลัก
ปรัชญาในในมิติวัฒนธรรม
๑๗. ครูศรียุทธ สุวรรณศรี
ศรีวิชัย
สุขศึกษาและพลศึกษา ครูใช้หลักปรัชญาในการพัฒนาการสอนมวยสมัครเล่น
ตั้งแต่หาความรู้การสอนมวยโดยประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์
เท่าที่มี เน้นฝึกวินัยความรับผิดชอบ การช่วยเหลือ
ดูแลซึ่งกันและกัน จน นร.สามารถเป็นตัวแทนเยาวชน
มวยสมัครเล่นหลายคน ซึ่ง นร.จะซึมซับความพอเพียง
จากพฤติกรรมและเงื่อนไขที่ครูตั้งไว้
๑๑. ครูปิยนุช ก๊กศรี

เฉลิมพระเกียรติฯ
พะเยา

ภาษาไทย
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มัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๘. ครูดวงตา บุติมาลย์

สำ�โรงทาบวิทยาคม

การงานอาชีพ

๑๙. ครูสุรินทร์ ดาหลวงมาตร

โพนทองวิทยายน

๒๐. ครูอำ�นวย ธนูศิลป์

รัษฎา

๒๑. ครูวาริน รอดบำ�เรอ

ศรีวิชัย
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เรื่องเด่น

สอนจัดดอกไม้ด้วยกระบวนการโครงงาน ๕ ขั้นตอน
ให้ นร.คิดหาโจทย์ หาความรู้ กลับมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ลงมือทำ�งาน และแก้ไขปัญหาด้วยการนำ�หลัก
๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขมาใช้ตลอดโครงงาน ครูทำ�หน้าที่โคช
ตั้งโจทย์คำ�ถามกระตุ้น และเมื่อ นร.ถอดบทเรียน
การทำ�งานมานำ�เสนอ ครูจะคอยตั้งคำ�ถามและ
เติมเต็ม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน
การงานอาชีพและ ให้โจทย์ นร.ทำ�งานเป็นกลุ่มเพื่อทำ�สิ่งประดิษฐ์จากไม้
เทคโนโลยี
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและต้องขายให้ได้ (ทำ�ให้เกิด
ประโยชน์ที่ใช้ได้จริง) และให้ นร.นำ�หลัก ๓ ห่วง ๒
เงื่อนไขมาวิเคราะห์แผนงาน และครูชวนคุยเติมเต็ม
เพื่อ นร.จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และสามารถนำ�
หลักปรัชญามาใช้ทำ�งานได้
การงานอาชีพและ เพื่อให้ นร. มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ เข้าใจ เห็นคุณค่า
เทคโนโลยี
และฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�งาน ครูให้ นร.
เรียนรู้ผ่านกระบวนการทำ�โครงงานอาชีพ โดยให้
ความสำ�คัญกับการตั้งคำ�ถาม และการถอดบทเรียน
เริ่มจากคำ�ถามให้เด็กรู้จักตนเองก่อน มีความรู้อื่นๆ
ที่จำ�เป็นต่อการทำ�งาน ครูเป็นโคชสังเกต ดูแล นร.
อย่างใกล้ชิด และเน้นให้ นร. ต้องทำ�ซ้ำ�หลายๆ ครั้ง
เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้และทำ�ได้จริง
คณิตศาสตร์
เป็นตัวอย่างครูที่แสดงให้เห็นว่า นร.สามารถนำ�ความรู้
จากการเรียนคณิตศาสตร์มาปรับใช้กับสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจำ�วันได้ โดยครูกระตุ้นให้ นร.
เห็นปัญหา และใช้หลักปรัชญาในการแก้ปัญหา
เช่น โครงงานสถิติในโรงอาหารเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจาก
นร.กินข้าวเหลือทิ้ง เป็นต้น
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จุฬาภรณราชวิทยาลัย
เพชรบุรี

คณิตศาสตร์

๒๓. ครูปิยะ รอดบำ�เรอ

ศรีวิชัย

คณิตศาสตร์

๒๔. ครูบุษบา ชูคำ� 

ห้วยยอด

คณิตศาสตร์

ปรินส์รอยแยลส์
วิทยาลัย

คณิตศาสตร์

ห้วยยอด

ภาษาไทย

กิจกรรม “identity ยกห้อง” เป็นการสร้างเงื่อนไขให้
นร.ร่วมมือกันพิสูจน์เอกลักษณ์ร่วมกันท้ายชั่วโมงภายใน
เวลาทีก่ �ำ หนด ถ้ากลุม่ ใดทำ�ผิด หรือใครในห้องตอบคำ�ถาม
ครูไม่ได้ ทั้งห้องจะไม่มีใครได้คะแนน เป็นกิจกรรมเล็กๆ
ที่ให้ฝึก นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้บริหารจัดการเพื่อให้
ได้คำ�ตอบร่วมกัน ภายในเวลาที่กำ�หนด ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์สรุปความรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ทำ�คลินิกคณิตศาสตร์เพื่อให้ นร.ฝึกทำ�งานร่วมกัน
และใช้ศักยภาพของตนช่วยเหลือเพื่อนที่มีปัญหา
ในการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่ง นร.จะได้ฝึกวิเคราะห์
ศักยภาพตน วิเคราะห์ปัญหาของเพื่อน ร่วมกันวางแผน
พัฒนาแก้ไขปัญหา ภายใต้คำ�ปรึกษาของครู
โครงงานคณิตศาสตร์เรือ่ ง SET นำ�สูก่ ารสร้างแหล่งเรียนรู้
สมุนไพรของโรงเรียน นร.ได้ฝึกใช้หลักปรัชญาผ่าน
กระบวนการทำ�โครงงานเพื่อนำ�สิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียน
ไปสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้จริง
ใช้กระบวนการทำ�งานเพื่อให้ นร.พัฒนากระบวนการคิด
โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SE Model) ที่เริ่ม
จากการให้ นร.หาปัญหาด้วยตนเอง และต้องตอบให้ได้
ว่าทำ�ไม หลังจากนัน้ นำ�หลักปรัชญามาวิเคราะห์แผนงาน
และใช้ในการทำ�งาน เมื่อทำ�งานเรียบร้อยแล้ว ให้ นร.
ถอดรหัส (ถอดบทเรียน) และนำ�เสนอกระบวนการ
ทำ�งาน ผลที่เกิดขึ้น พร้อมสิ่งที่เรียนรู้ ครูจะมีบทบาท
เป็นโคช คอยสังเกต นร.ตั้งคำ�ถามเพื่อช่วยให้
นร.ทำ�งานได้ประสบความสำ�เร็จ เข้าใจเนื้อหาและ
กระบวนการทำ�งานของกลุ่ม
ให้ นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ในหน่วยการเรียนรูภ้ าษาไทย
ที่ใช้เวลาตลอดภาคเรียน เพื่อให้ นร.ได้ใช้หลักปรัชญา
ซ้ำ�ๆ ในกิจกรรมต่างๆ ที่ครูบูรณาการกระบวนการ
โครงงาน ๕ ขั้นกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) โดย
ครูมีบทบาทเป็นโคช ใช้คำ�ถามกระตุ้นให้ นร.นำ�หลัก
ปรัชญามาใช้เป็นหลักคิด วางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา
และใช้กระบวนการถอดบทเรียนการทำ�งาน
เพื่อเชื่อมโยงให้ นร.ได้เข้าใจวิธีการนำ�หลักปรัชญามาใช้
ในงานของตนเป็นระยะๆ

๒๒. ครูสายใจ ประเสริฐสุข

๒๕. ครูศุภชัย ยันต์พิเศษ

๒๖. ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง
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๒๗. ครูมาลินี ทับทิมชัย

๒๘. ครูพรรณี ใจสาร

๒๙. ครูพรไพรสน คนมี
๓๐. ครูพัชรินทร์ กุลณา

๓๑. ครูสุรัสวดี บุญติด

๓๒. ครูคณิตา สุขเจริญ
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“คลินิกภาษา” กิจกรรมรับอาสาสมัคร นร.เก่งภาษาไทย
ให้มาช่วยกันคิดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาให้น้องๆ
เพือ่ นๆ ซึง่ นร.ต้องรูค้ วามสามารถของตนเอง ความสามารถ
ของเพื่อนหมอ ช่วยกันวินิจฉัยปัญหาของคนไข้ วางแผน
การรักษาคนไข้ในเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกเรียน ซึ่ง นร.
จะฝึกการใช้หลักปรัชญาตลอดการทำ�งานในคลินิก
โดยมีครูเป็นโคช เป็นหมอใหญ่คอยให้คำ�แนะนำ�วิธีการ
ทำ�งาน
เตรียมอุดมศึกษา
ภาษาไทย
ครูประเมินความรูเ้ รื่องเศรษฐกิจพอเพียงของ นร.
พัฒนาการ
ด้วยการให้เล่าเรื่องความพอเพียงของตน ก่อนครูให้
เขลางค์นคร
ความรู้ และให้ นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้
ในการทำ�งาน และตรวจสอบด้วยการเขียนงานส่ง
เช่น เขียนเรื่องเที่ยวสุโขทัยด้วยใจพอเพียง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
ภาษาไทย
ให้ นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ออกแบบค่าย
เพชรบุรี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เศรษฐกิจพอเพียงสำ�หรับน้องใหม่ และใช้หลักปรัชญา
ในการดำ�เนินกิจกรรมในหอพัก โดยครูมบี ทบาทเป็นโคช
เฉลิมพระเกียรติฯ
ภาษาอังกฤษ
ให้ นร.นำ�ความรู้จากวิชาต่างๆ ผนวกกับหลักปรัชญา
พะเยา
มาสร้างโมเดลบ้านพอเพียง ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ความรู้จากวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งสังคม ศิลปะ
คณิตศาสตร์ แล้วให้ นร.นำ�เสนอเป็นภาษาอังกฤษถึง
วิธีคิดในการสร้างโมเดลว่าสอดคล้องกับหลักปรัชญา
อย่างไร เพื่อให้ครูเข้าใจวิธีคิด วิธีทำ�งาน ทำ�ให้ครูและ
นร. สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เติมเต็มหลักคิดซึ่งกัน
และกันได้
ห้วยยอด
ภาษาอังกฤษ
ใช้กะบวนการ KWL ให้ นร.ได้ทบทวนและวิเคราะห์
ตัวเองว่ารู้อะไร ไม่รู้อะไร เมื่อรู้ว่าไม่รู้และต้องการรู้เพิ่ม
ก็ไปหาวิธีแสวงหาความรู้มา และสุดท้ายของกิจกรรม
นร.จะต้องรู้ว่าได้เรียนรู้อะไร เป็นการฝึกทักษะ
ในการหาความรู้
จุฬาภรณราชวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สร้างเงื่อนไขให้ นร.นำ�หลักปรัชญามาใช้ระหว่าง
เพชรบุรี
การทดลองวิทยาศาสตร์ เช่น กำ�หนดจำ�นวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำ�กัดให้ นร. ต้องทำ�งานทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ให้สำ�เร็จทันเวลาที่กำ�หนด และให้ นร.
จัดทำ�แผนผังความคิด สรุปว่าใช้หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
ในการทำ�งานอย่างไร
ศรีวิชัย

ภาษาไทย
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โรงเรียน

กลุ่มสาระ/วิชา

๓๓. ครูกฤษณา สง่าเมือง

โยธินบูรณะ

วิทยาศาสตร์

๓๔. ครูฤทธิชัย วิเศษชาติ

บ้านเป้าวิทยา

๓๕. ครูรัตติยา แหวนวงศ์

ศีขรภูมิพิสัย

๓๖. ครูเชตวัน สุวรรณศรี

เชียงขวัญพิทยาคม

เรื่องเด่น

พัฒนาวิธีการประเมินผลการทำ�โครงงานบูรณาการ
สหวิทยาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิทยาศาสตร์ (เคมี) - ครูมีกระบวนการทำ�ให้ นร.รู้จักตนเองและ
มีเป้าหมายชีวิต ด้วยการชวน นร.วาดภาพฝัน
ในอนาคตของตน แล้วกลับมาวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง
และดูว่าสามารถทำ�ได้หรือไม่ ถ้าจะไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องทำ�อย่างไร
- ให้ นร.ฝึกคิดอย่างพอเพียงผ่านเงื่อนไขให้ นร.
สร้างสื่อการเรียนวิชาเคมีจากการใช้วัสดุที่มีอยู่ โดยครู
ตั้งคำ�ถามกระตุ้นคิดก่อนการทำ�งาน ระหว่างการทำ�งาน
และสุดท้ายมีการถอดบทเรียน ทั้งเนื้อหาและ
กระบวนการทำ�งาน เพื่อให้ นร.เห็นว่าได้ใช้หลักปรัชญา
ตรงไหน อย่างไร
สังคมศึกษา ศาสนา กระบวนการทำ�โครงงานบูรณาการหลักปรัชญา
และวัฒนธรรม ๖ ขั้นตอน ๑. เริ่มคิดสะกิดด้วยคำ�ถาม ๒. เรียนรู้
๓. ดู-ทำ� ๔. นำ�คิด (วิเคราะห์ประเมินการทำ�งาน)
๕. พิชิตปัญหา (ช่วยกันคิดว่าครั้งต่อไปจะแก้ปัญหาหรือ
จะพัฒนาได้อย่างไร) ๖. ปัญญาเกิด (นำ�สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้
ในชีวิต)
สังคมศึกษา
ให้ นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ตลอดกระบวนการผ่าน
โครงงานยุววิจัยทางประวัติศาสตร์ ครูเน้นทำ�ให้
ประวัติศาสตร์มีชีวิต คือ ให้ นร.ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตของชุมชน ครูทำ�หน้าที่โคช ตั้งแต่การไป
สำ�รวจทำ�ความตกลงกับชุมชนไว้ก่อนที่จะให้ นร.
ลงพื้นที่จริง ซึ่งการศึกษาชุมชนครั้งแรก ครูจะไปด้วยกัน
กับ นร.และครูวางตัวให้ นร.ดูเป็นแบบอย่าง ครูสร้าง
เงื่อนไขและตั้งคำ�ถามชวนคิด และถอดบทเรียน
กระบวนการทำ�งานของ นร.

199
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

กลุ่มสาระ/วิชา

๓๗. ครูชวัลพัชร์ สุทธิชินธรรม

สำ�โรงทาบวิทยาคม

สังคมศึกษา

เรื่องเด่น

ให้ นร.ฝึกใช้หลักปรัชญาและกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ผ่านการทำ�โครงงาน โดยครูจะให้โจทย์
และใช้คำ�ถามกระตุ้นคิดในทุกขั้นตอน ให้ นร.
ทำ�แผนผังความคิด สรุปองค์ความรู้และกระบวนการ
ทางประวัติศาสตร์ก่อนลงมือทำ�งาน ใช้กระบวนการ
Think Pair Share ฝึกกระบวนการคิดและรับฟัง
ความคิดเห็นจากเพื่อน และเมื่อจบบทเรียน
ครูจะให้ นร.ถอดบทเรียนกระบวนการทำ�งานเชื่อมกับ
หลักปรัชญา ซึ่งครูจะคอยเติมเต็ม
๓๘. ครูปริศนา ตันติเจริญ
โยธินบูรณะ
สังคมศึกษา
- ให้ นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ในทุกกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยเฉพาะการทำ�โครงงาน 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.วิเคราะห์
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาสังคม เทียบเคียงกับ
หลักปรัชญา
๔๐. ครูปนัดดา ปัญฎีกา
ดาราวิทยาลัย
สังคมศึกษา
ให้ นร.ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ควบคู่กับการจัดการ
กิจกรรมพัฒนา ความรูส้ อดแทรกในกิจกรรมการเรียนรูต้ า่ งๆ เพือ่ พัฒนา
ผู้เรียน
ตนเองและงาน เช่น การจัดค่ายขยายผลเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับเพื่อน นร. โดยครูมีบทบาทเป็นโคชและ
ใช้คำ�ถามกระตุ้นคิด ชวน นร.ถอดบทเรียนเชื่อมโยงกับ
หลักปรัชญา และตั้งคำ�ถามเพื่อให้ นร. คิดและ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
๔๑. ครูอันเร ไชยเผือก
ลาซาลจันทบุรี (มารดา สุขศึกษาและพลศึกษา ใช้กจิ กรรมชุมนุมคนเอาถ่านฝึกระเบียบวินยั ความอดทน
พิทักษ์)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน เพื่อ นร.จะได้เข้าใจ
ตนเอง เข้าใจปัญหาของตนและเพื่อน มีกำ�ลังใจและ
พยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อ-สกุล

๔๒. ครูสุทธิรัตน์ เสนีชัย

โรงเรียน

ห้วยยอด

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
๔๓. ครูอัจฉริยา สุวอ
โนนสังวิทยาคาร

กลุ่มสาระ/วิชา

เรื่องเด่น

สุขศึกษาและพลศึกษา บทเรียนเรื่อง “การแก้ปัญหาความขัดแย้ง” ครูให้ นร.
วิเคราะห์พฤติกรรมตัวเอง และเรียนรู้จากเพื่อน โดยครู
สร้างบรรยากาศการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ นร.เปิดใจ ได้คดิ วิเคราะห์
และตระหนักถึงปัญหาว่าส่วนหนึ่งเกิดจากตัวเราเอง
ครูใช้เครื่องมือ Think Pair Share และมีบทบาท
เป็นผู้อำ�นวย นร.ให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
เพื่อเกิดความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาความขัดแย้ง
และสามารถแก้ไขปัญหาของตนเองกับผู้อื่นได้ในที่สุด
คณิตศาสตร์

๔๔. ครูฉลาด ปาโส

เชียงขวัญพิทยาคม

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

๔๕. ครูรชฏ จันพุ่ม

ห้วยยอด

ภาษาไทย

๔๖. ครูชวลิตร วรรณดี

ศีขรภูมิพิสัย

ภาษาไทย

๔๗. ครูจันทร์เพ็ญ นาวาระ

แม่พริกวิทยา

ศิลปะ

๔๘. ครูยุพยงค์ พัฒนิบูลย์

โพนทองวิทยายน

ศิลปะ

ให้ นร. ฝึกนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�โครงงาน
คณิตศาสตร์ โดยครูให้ความสำ�คัญกับการใช้ชุดคำ�ถาม
กระตุ้นคิดและการถอดบทเรียน
พัฒนา “ชุดคำ�ถามหัวใจแห่งการเรียนรู้” เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหลักปรัชญาอย่างง่ายๆ ผ่านการถอดบทเรียน
ความสำ�เร็จในชีวิต และตอบโจทย์ว่าทำ�ไมครูต้องสอนให้
นร. เกิด KPA
เน้นการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ทำ�งาน
สร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อปลูกฝังอุปนิสัย “พอเพียง”
ผ่านการตั้งคำ�ถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญา
โครงการ “สานสัมพันธ์วันทำ�บุญอบอุ่นทั้งตำ�บล”
ที่เปิดโอกาสให้ นร.ได้ฝึกการใช้หลักปรัชญา
ในการทำ�งานร่วมกับครู ผู้ปกครอง และชุมชน ไป
พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะในการดำ�เนินชีวิต ได้เรียนรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น และนำ�สู่การมีจิตอาสาในที่สุด
ใช้จิตศึกษาและวินัยเชิงบวกกับ นร. ทำ�ให้ นร.
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นตั้งใจเรียน และครูใช้
กระบวนการถอดบทเรียนเพื่อให้ นร.เกิดความตระหนัก
และเชื่อมโยงเข้าสู่หลักปรัชญา
ปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงจากการพูดคุยทั่วไป ในการ
จัดการเรียนรู้ ครูจะสร้างเงื่อนไขหรือตั้งคำ�ถามให้ นร.
ได้ฝึกคิดอย่างพอเพียง อย่างสม่ำ�เสมอ เช่น ในชั่วโมง
ศิลปะ เนือ่ งจาก นร.มักใช้สสี ดใสหมด ทำ�ให้เหลือแต่สเี ข้มๆ
ทิ้ง ครูจึงให้โจทย์ นร.ว่าให้ใช้สีที่มีอยู่วาดรูป แล้วบอกครู
ด้วยว่าทำ�ไมถึงเลือกใช้สีนั้นวาดรูป หรือให้วาดรูปเกี่ยวกับ
วิถีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อม แล้วครูชวนคุย เป็นต้น
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อ-สกุล

๔๙. ครูสมพร สินสมุทร

โรงเรียน

กลุ่มสาระ/วิชา

กงไกรลาศวิทยา

สังคมศึกษา

เรื่องเด่น

ใช้กระบวนการโครงงานเพื่อให้ นร.เรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติ โดยครูเป็นโคช คอยตั้งคำ�ถาม เปิดพื้นทีใ่ ห้
นร. ได้นำ�เสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ถอดบทเรียนการทำ�งานเพื่อให้ นร.เห็นกระบวนการ
ทำ�งานว่าใช้หลักปรัชญาอย่างไร
๕๐. ครูวัชรินทร์ ม่วงเขียว
กงไกรลาศวิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา พัฒนา นร. ตามศักยภาพ เน้นการประเมินตามสภาพจริง
ที่นำ�สู่การพัฒนาตนเองมากกว่าการตั้งธงให้ นร.ทุกคน
ต้องไปให้ถึงเป้าหมายเดียว
๕๑. ครูศรัณย์ แสงนิลาวิวัฒน์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย
คณิตศาสตร์
ครูที่ทำ�บทบาทโคช ใช้คำ�ถามกระตุ้นให้ นร.คิดให้ครบ
เพชรบุรี
ก่อนทำ�กิจกรรมชวนให้ นร.นำ�หลักปรัชญามา
วิเคราะห์แผน เพื่อป้องกันความผิดพลาด หรือนำ�มาใช้
แก้ไขปัญหา เช่น ครูให้ นร.นำ�หลักปรัชญามาออกแบบ
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
๕๒. ครูบุญยรัตน์ ลมงาม
สตรีมารดาพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ เน้นการสร้างกระบวนการคิดด้วยหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับ นร. ผ่านการสร้างเงื่อนไข และการตั้งคำ�ถาม
พัฒนากระบวนการคิด โดยเน้นให้ นร.คิดเองทำ�เอง
เช่น ค่ายลูกเสือทีว่ างเงือ่ นไขให้ นร.ซือ้ ของในงบประมาณ
ที่จำ�กัด เพื่อนำ�มาทำ�อาหารรับประทานกันเอง
๕๓. ครูมานพ นานอน
รัษฎา
วิทยาศาสตร์
ครูในบทบาทของโคชชุมนุมเครื่องบินเล็ก สอนให้ นร.
กิจกรรมพัฒนา นำ�ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ทำ�สิ่งที่สนใจ ท้าทาย
ผู้เรียน
ความสามารถ ฝึกให้ นร.มีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและทีม ด้วยการกระทำ�
เป็นตัวอย่างให้ นร.เห็นและทำ�ตาม และใช้ช่วงเวลา
ที่อยู่กับ นร. เมื่อออกไปแข่งขันนอกสถานที่ เป็นโอกาส
ปลูกฝังอุปนิสัยต่างๆ ผ่านการพูดคุย และเมื่อ นร.
พลาดหวังจะใช้วิธีให้กำ�ลังใจไปพร้อมๆกับกระตุ้นให้คิด
เพื่อพัฒนาตนต่อ
๕๔. ครูนิยม อยู่รัมย์
ราชประชานุเคราะห์
กิจกรรมพัฒนา ครูชวนให้ นร.วิเคราะห์บริบท ศักยภาพและความชอบ
๕๕
ผู้เรียน
ของตัวเอง ให้หาความรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ อยากเป็น
(แนะแนว)
เพี่อรู้ว่าจะสามารถไปถึงเป้าหมายหรือไม่ และวางแผน
พัฒนาตัวเองเพื่อให้สามารถไปถึงเป้าหมาย
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ภาคผนวก ๑๑

ตัวอย่างผู้บริหารและครูที่มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-สกุล

ผู้บริหารและครูนำ�มาใช้ในชีวิต
ผอ.ทรงศักดิ์ สิรัมย์

ผอ.จำ�นงค์ ศรสูงเนิน
ครูวรรณี สอนสุภา

โรงเรียน

บ้านหนองหญ้าปล้อง

โคกเพชรวิทยาคาร
บ้านร้านตัดผม

ครูสมาริน เงาะ

ราชประชานุเคราะห์ ๑๐

ครูสมถวิล อรุณรัตนาเทวัญ

เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการเขลางค์นคร

ครูอำ�นวย ธนูศิลป์
ครูเมธาวี แสนปาง
ครูกรรณิการ์ ถมปัทม์
ครูจงรักษ์ ปิ่นแก้ว
ครูนครินทร์ ปัญจขันธ์

รัษฎา
เทศบาลวัดป่าเรไร
ศีขรภูมิพิสัย
สัตยาไส
ราชานุเคราะห์

การเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลย คือ มีความสุขุมรอบคอบมากขึ้น
เมื่อก่อนใจร้อน ค่อนข้างโผงผาง อยากได้อะไรต้องได้ เมื่อมีปัญหา
จะไม่ทำ�ตามอารมณ์เหมือนก่อน แต่จะพิจารณาถึงสาเหตุ แล้วดูว่าจะ
ดำ�เนินการอย่างไรได้บ้าง ค่อยๆ ทำ�ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง
ทำ�ให้แก้ปัญหาได้ราบรื่นขึ้น
แต่ก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อน ใครพูดอะไรจะเถียงไม่ยอมใคร หลังๆ มา
สงบลง รู้จักฟังคนอื่นบ้าง เก็บข้อมูลแล้วมาคิดถึงผลกระทบต่างๆ
ก่อนจะทำ�อะไร
เมื่อก่อนเป็นคนค่อนข้างใจร้อน ทำ�อะไรทำ�เร็ว ผลมันไม่ดีเท่าที่ควร
ตอนนีใ้ จเย็นลง ฟัง คิดก่อน จึงทำ�งานได้ดีขึ้น และเข้าใจเด็กมากขึ้น
โดยเฉพาะเด็กที่เรียนไม่ทันเพื่อน
นำ�มาเป็นหลักคิด นำ�มาวางแผน ทำ�ให้เป็นคนรอบคอบขึ้น การปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นดีขึ้น
ครูอดทนขึ้นเยอะ บางทีเจอปัญหาเกี่ยวกับเด็ก เกี่ยวกับสายงาน
เราก็อดทนได้ เงียบสงบลงเยอะ ใจเย็น มีเหตุผลขึ้น ไม่อารมณ์ร้อน
เหมือนแต่ก่อน
เมื่อมาสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็เลิกกินเหล้า เลิกบุหรี่
โดยเด็ดขาดเพราะต้องเป็นแบบอย่างให้กับ นร.
ตอนนี้เลิกดื่มน้ำ�อัดลม และกาแฟแล้ว
ตอนนีเ้ ลิกเล่นหวยแล้วทำ�ให้มีเงินเหลือมากขึ้น อยากให้คนอื่นๆ
มีหลักคิดเหมือนเรา สอนลูกจะทำ�อะไรให้คิดก่อน ให้คิดถึงผลกระทบ
กับ นร.ก็ชวนคิดอยู่ตลอดเวลา ตอนนี้มีความสุขมาก
การดำ�รงชีวิตของ ดร.อาจอง ทำ�ให้ครูเจี๊ยบเริ่มฉุกคิดว่าตนเอง
จะดิ้นรนไปเพื่ออะไร เราเป็นหนี้เพราะอะไร จึงเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ชีวิตทำ�ให้มีความสุขมากขึ้น
เมื่อก่อนอยากได้อะไรก็ซื้อ ยอมเป็นหนี้ ใช้ชีวิตประมาท พอเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ตอนนี้ได้วางแผนเรื่องการใช้จ่ายให้เหมาะสม
มีความสุขขึ้น
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ชื่อ-สกุล

ครูกัลยรัตน์ โสมสุพรรณ์
ครูปริศนา ตันติเจริญ
ครูพรไพรสน คนมี
ครูสมศักดิ์ ทองหลาบ
ครูบุญยรัตน์ ลมงาม
ครูศุภมิต ศิริโสภณภิวัฒน์

ครูจงรัก ชัยวงค์คำ�
ครูกองแก้ว ตติยภัค
ครูวิลาวัณย์ บุตรพรม
ครูนิตยา อุดทาคำ� 
ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
ครูอัจฉริยา สุวอ
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โรงเรียน

การเปลี่ยนแปลง

เมือ่ นำ�มาปรับใช้กบั ตัวเอง ทำ�ให้คอ่ ยๆ ลดการใช้จา่ ยลง และกลับบ้าน
ช้าลง ใช้เวลาเคลียร์งาน เตรียมการสอนมากขึน้ และดูปดิ น้�ำ ปิดไฟให้ รร.
โยธินบูรณะ
นำ�มาใช้ก่อนตัดสินใจ เช่น ใช้ในการทำ�งาน ทำ�ให้งานมีประสิทธิภาพ
ขึ้น ใช้เรื่องการใช้จ่ายลดการช้อปปิ้งลง นำ�เวลาและเงินมาทำ�
ประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่า
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี การนำ�เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ช่วยให้มองเป้าหมายการทำ�งานชัด
และมีวิธีดำ�เนินการสู่เป็นหมายอย่างมีประสิทธิผล จึงไม่ท้อแท้กับงาน
ที่มีจำ�นวนมากอีกต่อไป
โคกเพชรวิทยาคาร
พอขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว กลายเป็นเราได้พัฒนาตัวเอง
เวลาท้อ เราก็ตั้งสติ ค่อยๆ คิด เรียบเรียงแล้วจึงตัดสินใจลงมือ
ทำ�สิ่งต่างๆ จึงไม่ค่อยพลาด
สตรีมารดาพิทักษ์
เศรษฐกิจพอเพียงช่วยเข้ามาเติมเต็มการทำ�งาน และการใช้ชีวิตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เชียงขวัญพิทยาคม
นำ�มาใช้วางแผนชีวิต ใช้สติ คิดรอบคอบ ระมัดระวังมากขึ้น ผิดพลาด
น้อยลง ทำ�ให้มศี รัทธาในตนเอง ในเพือ่ นร่วมงาน และในสถานศึกษา
เชื่อมั่นถึงภูมิคุ้มกันที่ได้สร้างเสริมให้เกิดขึ้นในใจของ นร. ว่าพวกเขา
จะสามารถนำ�หลักคิดแบบพอเพียงนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีสติ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้เช่นกัน
บ้านหนองบัวแดง
ครูเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยสอนตามแผนของกระทรวง เมื่อนำ�เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ครูต้องคิดวิเคราะห์ก่อนว่าจะสอนอย่างไร
ต้องวางแผนการสอน ทำ�ให้เป็นคนคิดก่อนทำ�
กัลยาณวัตร
จากครูทตี่ ่อต้านการนำ�หลักปรัชญาสู่การจัดการเรียนรู้กลายเป็นครู
แกนนำ�ขับเคลื่อน
เทศบาลวัดป่าเรไร
แรกๆ เคยต่อต้าน แต่เมื่อลองนำ�สิ่งที่เรียนรู้จากการอบรมมาทำ�งาน
จึงศรัทธาและต้องทำ�ตัวเป็นแบบอย่างให้กับ นร.
เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา เมื่อเข้าใจจึงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกันมาก
จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะบูรณาการสอดแทรกเพิ่มเติมหลักคิดตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ นร.ในวิชาวิทยาศาสตร์
บ้านสำ�โรง

โนนสังวิทยาคาร

ผลจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้กระบวนการบูรณาการ
หลักปรัชญา ทำ�ให้บรรลุเป้าหมายในเนื้อหารายวิชา และสร้างเสริม
ลักษณะนิสัยให้ นร. เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยครูสามารถยกตัวอย่าง
ให้ นร. เข้าใจได้อย่างชัดเจน และมีลำ�ดับขั้นตอนการเรียนการสอน
เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
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ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

ครูวรรณี สอนสุภา

บ้านร้านตัดผม

ครูปราณี ชะนะฮวด

บ้านร้านตัดผม

ครูสมาริน เงาะ
ครูเมธาวี แสนปาง

ราชประชานุเคราะห์ ๑๐
เทศบาลวัดป่าเรไร

ครูปริศนา ตันติเจริญ

โยธินบูรณะ

ครูอำ�พร ทุมดี

บ้านหนองไผ่

ครูซูรอยยา เจ๊ะมะ

ราชประชานุเคราะห์ ๑๐

ครูวุฒิชัย พันธะไชย

เชียงขวัญพิทยาคม

ครูวันดี ทองเลิศ

ราชานุเคราะห์

ครูนิยม อยู่รัมย์

ราชประชานุเคราะห์ ๕๕

ครูวิไลวรรณ หลาบหนองแสง

เทศบาลวัดป่าเรไร

การเปลี่ยนแปลง

เมื่อก่อนครูจะสอนแบบพูดอยู่คนเดียว สอนเนื้อหา ถ้าเด็กคุยกันครู
ก็จะดุว่า ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้คำ�ถามและให้ นร.สะท้อนว่าได้เรียนรู้
อะไรบ้าง ทำ�ให้เข้าใจเด็กมากขึ้น และมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นด้วย
จากที่เข้ามาถึงก็สอนเนื้อหาในหนังสือ มาเป็นสนใจพฤติกรรมเด็ก
มากขึ้น นำ� ๗ คำ�ถามกระตุ้นคิดมาปรับให้ง่ายๆ เหมาะสมกับ
เด็ก ตอนที่ท่าน ผอ.ให้สอนให้เพื่อนดู ภูมิใจมากค่ะ
มีทิศทางในการสอนที่ชัดเจนขึ้น โดยเน้นไปที่การสอนให้เด็กรู้จักคิด
วิเคราะห์ ใช้การตั้งคำ�ถามให้เด็กนำ�หลักปรัชญามาใช้ในการทำ�
กิจกรรมต่างๆ และสอนเพื่อให้เด็กรู้จักตัวเอง
ใจเย็นลง เข้าใจว่าเด็กมีการเรียนรู้ที่ต่างกัน จึงต้องใช้วิธีการสอน
ที่ต่างกัน และไม่สอนให้ นร.แข่งขันกัน
เมื่อเข้าใจว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เนื้อหา (Content)
แต่เป็นกระบวนการ จึงออกแบบการสอนที่ให้เด็กได้นำ�หลักปรัชญา
มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ที่ได้ลงมือทำ� ผ่านกระบวนการ
“รู้ คิด เลือก ทำ�”
จากที่เคยคิดว่าเด็กต้องเก่งเหมือนกัน เปลี่ยนเป็นเด็กมีการเรียนรู้ และ
มีทักษะที่ต่างกัน จึงให้เปลี่ยนมาพัฒนาเด็กตามศักยภาพ และให้
ลงมือปฏิบัติ โดยครูต้องอดทนสังเกต ตั้งคำ�ถามให้ นร.เกิดการเรียนรู้
ไปตามสถานการณ์ (ครูเป็นโคช)
ครั้งแรกเมื่อ ๓ ปีก่อน ครูวางแผน ครูคิด ครูบอกให้ นร.ทำ�โน่นทำ�นี่
แต่ปัจจุบัน ครูให้ นร.ทำ�แล้วคอยดูอยู่ห่างๆ
ตอนแรกผมไม่สนใจ เพราะคิดว่า ความเป็นคณิตศาสตร์กับหลัก
ปรัชญาไม่เข้ากัน พอค่อยๆ เปิดใจออกมารับความรู้จากวิทยากร จึง
เริ่มนำ�เรื่องการถอดบทเรียนมาใช้
เมื่อนำ�เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสอน ทำ�ให้ได้ปรับวิธี ลองผิดลอง
ถูกพัฒนาการสอนไปเรื่อยๆ โดยมี นร.เป็นตัวชี้วัดว่าเรามาถูกทาง
หรือไม่
จากที่เคยจู้จี้ตั้งความหวังใน นร.ไว้สูง ได้ปรับวิธีมาเป็นทำ�ความเข้าใจ
นร. ค่อยๆ พูดคุย และชวนให้ นร.ตั้งเป้าหมายชีวิต
เปลี่ยนจากการสอนทฤษฎีแล้วให้เด็กปฏิบัติเลย มาเป็นการให้ความ
สำ�คัญกับกระบวนการทำ�งานของเด็ก เพื่อให้นำ�หลักพอเพียงมาใช้
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ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

ครูดวงใจ รุ่งแสง

อนุบาลประชารัฐสามัคคี

ครูไลลา บุญเทียม

บ้านคลองยาง

ครูอำ�นวย ธนูศิลป์

รัษฎา
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ก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้นร.มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน และไม่ค่อยได้
กระตุ้นเด็กๆ แต่จะไปคำ�นึงถึงสาระ และเวลาที่มีอยู่อย่างจำ�กัด
แต่หลังจากปรับเปลี่ยนการสอนแบบใหม่ มาใช้คำ�ถามกระตุ้นแล้ว
พบว่าการรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆ มากขึ้น ทำ�ให้เขามีความสุข
กับการเรียนและกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
แต่ก่อนเน้นแต่เรื่องผลสัมฤทธิ์โดยไม่ได้ดูเรื่องการปฏิบัติ
ตอนนี้เน้นกิจกรรมให้เด็กลงมือทำ� เน้นให้ทำ�โครงงานและจิตอาสา
เพื่อได้เรียนรู้หลักปรัชญาจากการทำ�งาน
ปัจจุบันเน้นการใช้คำ�ถามเพื่อรู้จักเด็ก ให้เด็กรู้จักตัวเอง และ
สร้างการเรียนรู้ให้เด็ก
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ภาคผนวก ๑๒

ตัวอย่างนักเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

การเปลี่ยนแปลง

นร.นำ�มาใช้ในการบริหารจัดการชีวิต
ใช้เป็นหลักคิด มีหลักยึด ทำ�ให้รู้จักตวเอง มั่นใจในตนเอง
นายอยู่ยง เชาว์ปรีชา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี หลักคิดนี้สอนให้ผมไม่เป็นคนมักง่าย จึงทำ�ให้ผมสร้างงานที่มี
คุณภาพเสมอ และที่สำ�คัญทำ�ให้เป็นคนไม่เห็นแก่ได้ ผมจึงทำ�ธุรกิจ
อย่างตรงไปตรงมา และดูแลบุคลากรเป็นอย่างดี
น.ส.แสงอุษา พรมทอง
สตรีมารดาพิทักษ์
เมื่อเจอเรื่องที่ยากๆ ที่ต้องตัดสินใจ หนูจะใช้เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นหลักในการคิดเป็นอันดับแรกๆ ค่ะ
น.ส.วนิชญา หวันลา
กัลยาณวัตร
การนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ทำ�ให้หนูมีความมั่นใจ
ในตนเองมากขึ้น
น.ส.พัทธนันท์ ลิ่มรัตน์สุวรรณ
ดาราวิทยาลัย
เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้ชีวิตเราดีขึ้น
มีมุมมองที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะจากประสบการณ์ไปขยายผลเรื่องนี้
น.ส.อักษิพร บุพศิริ
กัลยาณวัตร
หนูนำ�เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำ�งาน สังเกตคนไข้โดยละเอียด
พูดจาด้วยเป็นอย่างดีและหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
น.ส.สายสุดา สินคุณ
บ้านเป้าวิทยา
เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้เรากล้าที่จะเลือกทางชีวิตที่เหมาะกับเรา
หนูเลือกที่จะเรียนไปทำ�งานไป เพื่อไม่ต้องกวนทางบ้าน...สิ่งนี้ได้มา
จาก รร.
น.ส.วลีรัตน์ มิ่งศูนย์
ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เศรษฐกิจพอเพียงจะเข้าถึงใจเราได้ต้องนำ�มาปฏิบัติ และเมื่อนำ�มา
ใช้แล้วทำ�ให้หนูสามารถพัฒนาการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น
ด.ญ.เปรมฤทัย ขำ�สุข
บ้านหนองไผ่
เราเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงได้จากสิ่งที่เรามีอยู่ จากการเข้าฐาน
เรียนรู้ จากสิ่งแวดล้อมของเรา ได้มาฝึกทำ�งานต่างๆ ที่เป็นวิชาชีพ
ได้ ได้ความรู้เพิ่มขึ้นจากในห้องเรียน
น.ส.ณิศรา ปติพัตร
สตรีมารดาพิทักษ์
เวลาจะตัดสินใจทำ�อะไร จะต้องสำ�รวจตัวเองทุกครั้งว่าสิ่งที่ทำ�นั้น
พอดีกับความสามารถของเราหรือไม่ จะไม่ทำ�อะไรเกินตัว
ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย และไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
น.ส.นริศรา ทองสัมฤทธิ์
รัษฎา
เราต้องประเมินตัวเอง ทบทวนตัวเอง คิดว่าเราจะทำ�เรื่องนี้ไหวไหม
คิดว่าถ้าทำ�แบบนี้แล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไร
น.ส.อนุธิดา ศักดิ์ศรี
รัษฎา
จะทำ�อะไร เราต้องคิดวิเคราะห์ ว่าสิ่งที่เราทำ�ไปนั้นดีต่อเราหรือไม่
ส่งผลเสียต่อคนอื่นหรือไม่
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ชื่อ-สกุล

ด.ญ.อาซูวานา วามะ
น.ส.รจนา สันทาลุนัย
ด.ญ.ณอมร ภักดี
น.ส.อนุรักษ์ แก้ววรรณรัตน์
นายวัชรินทร์ ทิดเชียง
น.ส.ธัญญพัทธ์ อัครพันธุ์ทวี
น.ส.วรานันทน์ ศรีเต้ง
ด.ช.สมชัย พุฒมีผล
น.ส.วริศรา โพพิศ
น.ส.กุลธิดา ยศกล้า
น.ส.พิมลพรรณ ทะลือ
น.ส.เกษณี ตั๋นตุ้ย
น.ส.อรนันท์ จันคำ�
นายธนกร อาษากิจ
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หนูจะทำ�อะไรสักอย่าง หนูก็จะคิดว่า สิ่งนั้นทำ�ดีหรือไม่ มีประโยชน์
อะไรบ้าง
สำ�โรงทาบวิทยาคม
หลักพอเพียงทำ�ให้หนูเข้าใจตนเองมากขึ้น รู้ศักยภาพและ
รู้เท่าทันใจตัวเอง มีเหตุผลมากขึ้นและคิดอยู่เสมอว่าทุกการกระทำ�
มีผลซัดทอดไปยังสิ่งอื่นๆ เสมอ
เทศบาลวัดป่าเรไร
การถอดบทเรียนทำ�ให้พวกเรารอบคอบมากขึ้น จึงคิดและตัดสินใจ
อย่างมีเหตุมีผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน
สตรีมารดาพิทักษ์
สามารถจัดการเวลาและทำ�สิ่งต่างๆ ได้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น
มองว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ วิธีการวางแผน
ที่จะทำ�อย่างไรให้ชีวิตราบรื่นยิ่งขึ้นและมีความสุขเพิ่มขึ้น
โนนสังวิทยาคาร
เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้ผมคิดได้ชัดขึ้น สามารถประเมินศักยภาพ
ของตัวเอง รู้ว่าสามารถทำ�อะไรได้ดีกว่าเมื่อก่อน เช่น ตอนนี้ผมได้เป็น
ประธาน นร. แทนที่จะทำ�ได้แค่การขายเครื่องเสียงให้ที่บ้าน
สตรีมารดาพิทักษ์
สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างหนึ่งที่ชัดเจนมากๆ คือ หนูเป็นคนละเอียด
รอบคอบมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้สามารถจัดการงานทุกอย่างได้อย่าง
เรียบร้อย และเป็นระเบียบยิ่งขึ้น
รัษฎา
แต่ก่อนนี้เมื่อคิดจะทำ�อะไรก็จะทำ�เลยเป็นความรู้สึกล้วนๆ แต่ตอนนี้
คิดรอบคอบมากขึ้น คิดหลายๆ ทาง
คลองพิทยาลงกรณ์
จะปลูกผัก เราต้องมีความรู้ รู้วิธีการปลูกผัก วิธีรดน้ำ� ไม่ควรรดน้ำ�
มากเกินไป เวลาหยอดเมล็ดก็ไม่ใส่มากจนต้นเบียดกัน
ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้หนูมีเป้าหมายในการทำ�งาน ทำ�งานรอบคอบ
ขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้ดีขึ้น
เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้เค้กมีความละเอียดรอบคอบขึน้ ต้องรูเ้ ป้าหมาย
การทำ�งานแต่ละครั้ง สามารถทำ�งานได้ตามแผนอย่างเป็นระบบ
เค้กจึงมีความมั่นใจและกล้าที่จะเป็นผู้นำ�แก่คนอื่นๆ
เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา หนูนำ�เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้วางแผนการใช้ชีวิต จึงทำ�อะไรได้
อย่างเป็นระบบ
เสริมงามวิทยาคม
เราสามารถใช้ความคิดให้เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น ก่อนทำ�งานต้องมี
ความรู้ ต้องประเมินกำ�ลังทีมงาน และรู้ว่าจะทำ�อะไร ทำ�อย่างไร
แม่พริกวิทยา
เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้หนูรู้จักวางแผนชีวิต รู้จักแก้ปัญหา
มีเหตุผลมากขึ้น พัฒนาสิ่งที่ทำ�ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
ดาราวิทยาลัย
การเป็น นร.แกนนำ�สอนให้เราทำ�งานเป็นระบบมาก ซึ่งได้นำ�มาใช้
ได้ดีในมหาวิทยาลัย
ราชประชานุเคราะห์ ๑๐
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ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

น.ส.ศศิธร คำ�แหงพล

เชียงขวัญพิทยาคม

น.ส.นันทิกานต์ แซ่เติ๋น

บ้านเป้าวิทยา

น.ส.พิมพ์เพ็ญ ดุรงค์ธรรม

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ด.ญ.วรัญญา เพิ่มขุนทด

บ้านหนองไผ่

น.ส.อารียา สินสาลู

กะทู้วิทยา

ด.ช.ปัณณธร สินสุพรรณ์

บ้านหนองไผ่

น.ส.กัลยภรณ์ วงษ์เกิด

โยธินบูรณะ

น.ส.นภัสสร ศิริวัฒนวิทย์

โยธินบูรณะ

นายปฐมพงษ์ เป้ามีพันธ์

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ด.ช.ธนพล พรประทม

บ้านหนองบัวแดง

น.ส.นุชนารถ อุดสืบ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเข
ลางค์นคร
ราชประชานุเคราะห์ ๕๕

น.ส.ชลิตา พูลเลิศ
น.ส.ธัญญลักษณ์ อะวิชิน
ด.ญ.รัชนีกร อัญญโพธิ์

เชียงขวัญพิทยาคม
ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่
๒๐๖

การเปลี่ยนแปลง

ดิฉนั เชือ่ ว่าเมือ่ เรามีประสบการณ์ในการทำ�งานทีห่ ลากหลาย ก็ท�ำ ให้เรา
สามารถนำ�ไปต่อยอดในการทำ�ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายด้วยค่ะ
เมื่อหนูนำ�เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้คิดก่อนทำ� ทำ�ให้หนูมจี ุดมุ่งหมาย
ที่ชัดเจนขึ้น ก่อนจะทำ�อะไรหนูต้องศึกษาหาความรู้ให้มากพอ
เพื่อพร้อมรับกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน
ใช้หลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขในการตั้งคำ�ถามตัวเองและเพื่อน
ในการดำ�เนินการ หลังจากได้โจทย์แข่งขัน “วิทยสัประยุทธ์”
จนประสบความสำ�เร็จ
ทำ�แล้วเราก็ได้ดีนะ ไม่ใช่คะแนน แต่เป็นความรู้ และเราสามารถแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ หนูน�ำ ความรูก้ ลับไปใช้ทบ่ี า้ น และในชุมชนของเราค่ะ
เราตั้งต้นการทำ�โครงงานด้วยหลักพอเพียงวางแผนให้เป็นขั้นตอน
แบ่งงานกันทำ� เพือ่ ให้การทำ�งานราบรืน่ สามารถป้องกัน และแก้ปญ
ั หา
ที่อาจเกิดขึ้นได้
ต้องวางแผนให้รอบคอบก่อนที่จะทำ�งาน เราต้องมีความรู้ และ
ทำ�งานเป็นจึงจะทำ�งานสำ�เร็จ
ได้นำ�หลักปรัชญามาใช้ในการจัดสรรเวลาทำ�กิจกรรมในคณะแพทย์
ซึ่งต้องเรียนหนัก ทำ�ให้ไม่มีคนอยากทำ� แต่พลอยมองว่าได้เรียนรู้มาก
จึงทำ�กิจกรรมไปด้วย เรียนไปด้วย
เมื่อเรานำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำ�โครงงาน งานของเรา
ออกมาดีมาก แทบไม่มอี ปุ สรรคเลย และทีส่ �ำ คัญใช้งบประมาณน้อยมาก
นำ�หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ทำ�ให้มีเป้าหมายชีวิตชัดเจน
สามารถทำ�กิจกรรมไปพร้อมๆ กับการเรียนที่อยู่ในระดับเกียรตินิยม
ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้ผมรู้จักวางแผนเตรียมพร้อม
รู้จักการประหยัด มีเงินออม และรู้จักจัดการเวลาของตนเอง
หนูชอบเศรษฐกิจพอเพียง การคิดและวางแผนอย่างรอบคอบทำ�ให้เรา
รู้ปัญหาและจุดบกพร่องว่าควรป้องกันหรือปรับปรุงตรงไหน
โดยส่วนตัวชอบคำ�ว่า “ภูมิคุ้มกัน” คือ ทำ�อย่างไรที่เราจะมีภูมิคุ้มกัน
ในภายภาคหน้า ด้วยหลักนีเ้ วลาทำ�อะไร หนูจะมีแผนสำ�รองเสมอ
เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้หนูรู้จักวิธีที่จะจัดการกับตนเอง รู้ว่าเรา
ทำ�อะไรได้ บกพร่องตรงไหนก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขใหม่
การที่ได้นำ�เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ทำ�ให้คิดมีเหตุผลมากขึ้น
กว่าเดิม และยังทำ�ให้เรารู้จักใช้ชีวิต รู้จักแสวงหา ไม่ใช่มัวแต่รอคอย
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รายงานผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อ-สกุล

น.ส.ศรีสุดา โรจน์เสถียร
น.ส.ปาลิตา แซ่เซียว
นายอนุพันธ์ แก้วกาศ
ด.ช.ฟุรซาน สะแต
ด.ญ.เบญจวรรณ คำ�ใส
ด.ญ.โชง แซ่โซ้ง
ด.ญ.วรรษมน เตรียมพยุง
ด.ช.กรกฎ อนุวรรณ์
ด.ช.สิขเรศ สุภาพ
ด.ญ.ทวิพร นาคงสี

โรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี หนูเคยเป็นคนทำ�อะไรสุดโต่งเสมอ เช่น อ่านหนังสือจนสมองเบลอ
ไม่รับ ตอนนี้ ถ้าจะทำ�งานให้มีประสิทธิภาพต้อง “พอดี”
ห้วยยอด
เดี๋ยวนี้หนูรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ และใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
ทาขุมเงินวิทยาคาร
ผมนำ�เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแบ่งเวลาในการทำ�งาน
ในการเรียนหนังสือ
ราชประชานุเคราะห์ ๑๐ ผมได้นำ�หลักปรัชญามาใช้คิดก่อนใช้จ่าย เพื่อจะได้มีเงินออม
บ้านร้านตัดผม
เมื่อก่อนเวลาอยากได้อะไรก็จะขอแม่อย่างเดียว เดี๋ยวนี้คิดก่อน
ถ้าทำ�เองได้จะทำ�เอง หรือเก็บเงินซื้อเองค่ะ
ราชานุเคราะห์
ตาลเปลี่ยนแปลงจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือย กลายเป็นคนที่รู้จักคิดก่อน
ที่จะใช้จ่าย และขยันขึ้น รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ราชานุเคราะห์
เมื่อก่อนหุงข้าวแล้วเหลือทิ้ง แต่ตอนนี้หนูต้องมาคำ�นวณว่าจะหุงข้าว
และทำ�อาหารปริมาณเท่าใดที่จะพอดีกับจำ�นวนคน ทุกคนจะต้อง
อิ่มท้องและไม่เหลือจนทิ้งขว้าง
เทศบาลจามเทวี
เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและซื้อเฉพาะของ
ที่จำ�เป็นแล้ว ยังเป็นการรู้จักซ่อมแซมข้าวของที่ชำ�รุด หากพอซ่อม
ได้ก็ควรซ่อม ไม่ควรทิ้ง
อนุบาลประชารัฐสามัคคี เศรษฐกิจพอเพียงสอนให้ผมมีความพอประมาณ อยากได้อะไร
ผมคิดก่อนว่าจำ�เป็นหรือเปล่า และเก็บเงินซื้อเองไม่รบกวนพ่อแม่
แม้ยังไม่มีเป้าหมายใช้เงิน ผมก็เก็บออมไว้ก่อน
คลองพิทยาลงกรณ์
สอนให้รู้จักความประหยัด ไม่ใช้อะไรมากเกินไป เราควรใช้อย่างพอดี
และต้องรู้จักอนุรักษ์ป่าชายเลน

นร.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นร.ลด-เลิกพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
นายอภิรักษ์ ศรีเกิด

บ้านคูเมือง

นร.มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และมีจิตอาสามากขึ้น
นายพีรพัฒน์ ลือชัยเกษม
ดาราวิทยาลัย
ด.ญ.สุพัตรา ทิพย์โหมด
กงไกรลาศวิทยา
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เมื่อก่อนเป็นเด็กเกเร ไม่ชอบมาโรงเรียน แต่พอมาเรียนที่บ้านสานฝันฯ
ได้เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกมะนาว และจดบันทึกการทำ�งาน สนุกกว่า
การเรียนในห้องเรียน ตอนนี้ผมเลิกสูบบุหรี่ ไม่โดดเรียน และตรงต่อ
เวลามากขึ้น
ผมลดความเห็นแก่ตัวเองลง เห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้น
เมื่อก่อนหนูค่อนข้างจะขี้เกียจ แต่พอมาเป็นแกนนำ�ได้เห็นพวกพี่
เป็นต้นแบบหนูจึงต้องเปลี่ยนตัวเองก่อน ต้องมีความรับผิดชอบ
และขยันเรียน ขยันทำ�งาน
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ชื่อ-สกุล

นายยศพล หล้าสิงห์

โรงเรียน

การเปลี่ยนแปลง

เชียงขวัญพิทยาคม

การทำ�กิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ ทำ�ให้ผมมีความรับผิดชอบ
มีความอดทน และมีจิตอาสาที่ทำ�ด้วย “ใจ” รู้สึกว่าสิ่งที่ทำ�มีคุณค่า
ทำ�ให้มีความสุข
น.ส.เก็จมณี บุญเหมาะ
ศีขรภูมิพิสัย
เราแต่ละคนต้องรับผิดชอบทำ�ตามหน้าที่ให้ดีที่สุด
ด.ญ.วาริณี สุรินทร์
ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพ ถ้าเราไม่มีหลักคิดก็จะไม่สามารถก้าวไปสู่หนทางที่ดีกว่าได้ และ
ที่ ๒๐๖
อาจหลงไปในสิ่งที่ไม่ดีได้ เช่น แต่ก่อนหนูเป็นคนไม่ค่อยรับผิดชอบ
แต่พอได้มาทำ�เรื่องนี้ ก็เลยคิดได้ว่าการบ้านเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ�
ด.ญ.สายป่าน ศรีสุมิ่ง
เทศบาลวัดป่าเรไร
หนูคิดว่าเรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ต้องซื่อสัตย์ ต้องละเอียดรอบคอบ
และทำ�ตัวให้ดีเพื่อนจึงจะเชื่อที่เราพูด
นายสราวุธ สุริบุตร
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเข ผมชอบการเป็นจิตอาสา มีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือผู้อื่น
ลางค์นคร
ก่อนจัดกิจกรรมผมจะนัดกันมาประชุมวางแผนโดยใช้หลักปรัชญา
นร.ใช้สติ ใช้เหตุผล ทำ�ให้เข้าใจผู้อื่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ ทำ�งานเป็นทีมได้ดี และมีความสุข
น.ส.ศิริพร นวลสีทอง
รัษฎา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเหมือนระฆังเตือนใจให้กับหนู เปลี่ยนจาก
ที่เป็นคนโวยวายเป็นต้องคิดก่อน
นายวรุตษ์ เสนานนท์
สำ�โรงทาบวิทยาคม
เมื่อรับหน้าที่เป็นประธาน นร.ผมต้องวางตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี
เริ่มจากทบทวนตนเองและคิดว่าเราควรจะทำ�ตัวอย่างไร
ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาให้ดีที่สุด
น.ส.เกวลี สุขอ่วม
ราชประชานุเคราะห์ ๕๕ สิ่งที่เกิดขึ้นกับดิฉัน คือ มีความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้น
เริ่มรับฟังเหตุผลของผู้อื่น และนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้น
น.ส.การุภาค บุญมาก
ห้วยยอด
เมื่อก่อนจะใช้อารมณ์ ถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เดี๋ยวนี้จะรับฟัง
คนอื่นมากขึ้น ข้อดี คือ ทำ�ให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
น.ส.ทิพย์มณี มีจิตร
ห้วยยอด
เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้เป็นคนยืดหยุ่นมากขึ้น ลดทิฐิลงทำ�ให้อยู่กับ
เพื่อนมีความสุขมากขึ้น
ด.ญ.เบ็ญญา บุญพิทักษ์
บ้านร้านตัดผม
หนูใช้เหตุผลมากขึ้น ไม่เถียงแม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
ด.ญ. สุภาพร สังข์น้อย
บ้านร้านตัดผม
เราใช้เศรษฐกิจพอเพียงทำ�งานกับเพื่อนบ่อยๆ เริ่มฟังกันมากขึ้น
และไม่ทะเลาะกันแล้ว
ด.ช.ธนภัทร โอหิรัญกุล
สัตยาไส
เมื่อก่อนใจร้อน ถ้าเพื่อนว่าจะทะเลาะด้วยเลย แต่ตอนนี้จะคิดก่อน
จึงไม่ทะเลาะ
นายสุทิน รัตนาธรรม
ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ผมฟัง และเข้าใจพ่อแม่มากขึ้น ว่าทำ�ไมท่านถึงพูดว่าเรา
จึงปรับเปลี่ยนตัวเองทำ�ให้เรียนได้เกรดสูงขึ้น
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ชื่อ-สกุล

น.ส.ศุภรัสมิ์ กระพันพงศ์สกุล
นายอนุทินทร์ นุธีกูล
นายธนพล ดู่ป้อง

โรงเรียน

ดาราวิทยาลัย
ราชประชานุเคราะห์ ๕๕
สนามบิน

ด.ญ. วรัญญา น้อยนารายณ์
ด.ญ.อจิรภาสน์ น้ำ�ใส

บ้านร้านตัดผม
บ้านคลองยาง

น.ส.ชญาภัฐ สิงห์โตทอง
น.ส.เพ็ญนภา วิชัยสุทธิพันธุ์

ศีขรภูมิพิสัย
ศรีวิชัย

น.ส.สุพรรณิการ์ นาคโปย

โคกเพชรวิทยาคาร

นส.สุชานาฎ หนูขาว

ห้วยยอด

นายธนพล กัณหสิงห์

โยธินบูรณะ

น.ส.ฟ้าใส จินต๊ะรัตน์
ดญ.สุดารัตน์ ศรีเขียว

ดาราวิทยาลัย
เทศบาลจามเทวี

นร.นำ�สิ่งที่เรียนรู้ไปขยายผลที่บ้านหรือในชุมชน
ด.ญ.อารีรัตน์ ลั่นฟ้าคนดี
ราชานุเคราะห์
ด.ญ.คณึง มาเรียม
ด.ญ.มลฑิรา แทนคำ�
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เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้หนูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น หนูมีวิธีการคิด
การตัดสินใจที่มีเหตุมีผล รอบคอบมากยิ่งขึ้น รู้จักคิดก่อนพูด
คิดก่อนทำ� ไม่วู่วาม เพราะเมื่อก่อน หนูจะเป็นคนค่อนข้างใจร้อน
มีความเข้าใจเพื่อนต่างเผ่ามากขึ้น ทำ�ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
ด้วยความสามัคคี
การทำ�งานร่วมกันกับเพื่อนๆ ทำ�ให้ผมรับฟังผู้อื่นมากขึ้น แต่ละคน
มีความคิดที่แตกต่างกัน เราต้องหาเหตุผลที่ดีที่สุด ทำ�ให้ผมเป็นคน
มีเหตุผลมากขึ้น
เดี๋ยวนีห้ นูรู้ว่าควรทำ�ตัวอย่างไรให้ถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องการเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้หนูรู้ว่าควรทำ�อะไร ไม่ทำ�อะไร ที่บ้านเลิกใช้
ปุ๋ยชีวภาพแทนสารเคมีแล้ว
จะทำ�อะไรต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราและผู้อื่นเสมอค่ะ
ได้เรียนรู้ว่าการทำ�งานทุกอย่างต้องทำ�ด้วยใจ ใช้สติและอยู่ในความ
ไม่ประมาท
เมื่อนำ�เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ หนูมีสติมากขึ้น คิดก่อนที่จะทำ�
เดี๋ยวนี้หนูเขียนงานได้อย่างเรียบร้อยและสะอาดทุกชิ้น
การลงมือปฏิบัติทำ�ให้เราชัดเจนขึ้น ว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้ตัวเรา
มีคุณภาพมากขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างดีด้วย
เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อน คิดอะไรได้ทำ�เลย หรือบอกให้เพื่อนทำ� โดยไม่
ให้เหตุผล แต่ตอนนี้ค่อยๆ ถามความเห็นเพื่อน ใช้เหตุผลตัดสินใจ
ทำ�งานตามขั้นตอน ทำ�ให้ได้รับความร่วมมือและมีความสุขมากขึ้น
ถ้าสิ่งที่เราทำ�อยู่บนความพอดี เราก็จะมีความสุข
พอเพียงหมายถึงการอยู่อย่างพอดี ไม่จำ�เป็นต้องรวยมาก แต่ขอให้
อยู่ได้อย่างมีความสุขก็เพียงพอแล้ว
หนูนำ�ความรู้ที่ได้ไปอธิบายให้พ่อแม่ฟัง เช่น เรื่องการตักอาหารอย่าง
พอดี ทำ�ให้พ่อแม่เริ่มตระหนักถึงความพอเพียงมากขึ้น
หนูนำ�ความรู้ที่ได้จาก รร.ไปใช้ที่บ้าน และบอกกับเพื่อนบ้านให้ปลูกผัก
ไว้กนิ เอง เพราะไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลง จึงไม่มอี นั ตราย และมีราคาแพง
หนูน�ำ ความรูท้ ไ่ี ด้จากการทำ�กิจกรรมต่างๆ ทีโ่ รงเรียนมาใช้ในชีวติ ประจำ�วัน
และที่ครอบครัว เช่น ทำ�บัญชีรับจ่ายของครอบครัว ทำ�ให้มีเงินออม
เก็บไว้ใช้ตอนที่จำ�เป็น และเราเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ทำ�ให้คนในครอบครัวมีสุขภาพดี
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ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

การเปลี่ยนแปลง

นร.นำ�มาใช้ในการเรียน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำ�ให้ผลการเรียนดีขึ้น
นายเอกพล วงศ์มติกุล
โพนทองวิทยายน
แต่ก่อนผมใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อย เกเรบ้าง เอาแต่เล่นเกม แต่พอได้มา
เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ได้มาทำ�กิจกรรม ได้เปิดหูเปิดตามากขึ้น
ทำ�ให้ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น ช่วยแม่ทำ�งานบ้าน มีสมาธิ
และตั้งใจเรียนมากขึ้น ทำ�ให้ผลการเรียนดีขึ้น และความสัมพันธ์
ในครอบครัวดีขึ้น
นายธนะกฤต ครุฑเพ็ชร
กงไกรลาศวิทยา
ผมใช้หลักคิดพอเพียงพัฒนาการเรียนให้เกรดดีขึ้น แต่คิดว่าไม่พอ
จึงช่วยติวให้เพื่อนจนเรียนดีขึ้นเหมือนกัน เพราะความพอเพียงไม่ใช่
แค่เรื่องทำ�เพื่อตัวเอง แต่เป็นเรื่องของการแบ่งปันให้กับสังคม
นายเอกพล วงศ์มติกุล
โพนทองวิทยายน
เมื่อก่อนผมจะมุ่งทำ�กิจกรรมเพียงอย่างเดียวจนเกรดตก พอนำ�
เศรษฐกิจพอเพียงมาจัดสมดุลระหว่างเวลาเรียนกับเวลาทำ�กิจกรรม
ได้ดีขึ้น ทำ�ให้ผลการเรียนดีขึ้น จากเกรดเฉลี่ย ๓.๐๓ เพิ่มเป็น ๓.๕๐
ในเทอมถัดมา
น.ส.ชวนา สุทธินราธร
สตรีมารดาพิทักษ์
คุณครูชอบถามเสมอจนจำ�ใส่ใจเลยก็คือ ทำ�ทำ�ไม ทำ�อย่างไร เวลา
ที่จะทำ�อะไรสักอย่าง คำ�ถามเหล่านี้จะผุดขึ้นมาในหัวทุกครั้ง
เมื่อหนูต้องตัดสินใจ
น.ส.กวินทรา ต๊ะศิริ
สัตยาไส
เศรษฐกิจพอเพียงทำ�ให้มอทคิดอย่างมีระบบ ได้พิจารณาตัวเอง
อยู่ตลอดเวลา ทำ�ให้มีสติและทำ�อะไรผิดพลาดน้อยลง
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ดำ�เนินการโดย

มูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สำ�นักงานใหญ่
อาคาร Plaza East เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 - 2937 - 9901 - 7 โทรสาร : 0 - 2937 - 9900
ที่ปรึกษา

นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
นางนงนาท สนธิสุวรรณ

ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

บรรณาธิการ

นางสาวศศินี ลิ้มพงษ์

ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นางสาวสุจินดา งามวุฒิพร ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชน
โดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

