


โรงเรียนห้วยยอด
เศรษฐกิจพอเพียง
สร้างนักเรียน “ดี เก่ง มีความสุข”



ค�ำน�ำ

ด้วยความเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ 

มลูนธิสิยามกมัมาจล จงึสนบัสนนุให้โรงเรยีนน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างอุปนิสัย “พอเพียง” ให้กับนักเรียน ซึ่ง 

การจัดการศึกษาเพื่อให้เกิด “อุปนิสัย” หรือ “คุณลักษณะ” นั้น นอกจากจะต้องใช้

เวลาแล้ว ยังต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างรองรับ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศ สภาพ

แวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการเรียนรู้ การสนับสนุนครูให้มีความรู้ความเข้าใจ มีใจ 

และน�าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จาก

การลงมือท�างาน ฝึกการคิดวิเคราะห์ ซึ่งต้องท�าบ่อยๆ จนกลายเป็นความเคยชิน 

กว่าที่ผู้บริหารและครูจะสามารถพัฒนาโรงเรียนให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ได้ ต้องผ่านการลองผิดลองถูก 

มาเป็นเวลาพอสมควร ท�าให้มีความรู้จากการปฏิบัติในแง่มุมต่างๆ เช่น วิธีการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่ครู สู่ชุมชน ของผู้บริหารและครูแกนน�า เทคนิค

การจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้ และน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนเกิดเป็นอุปนิสัย หรือความส�าเร็จที่เกิดขึ้นกับครู 

กบันกัเรยีน ซึง่จะกลายเป็นแรงผลกัดนัให้ครอูืน่ๆ หนัมาสนใจและน�าหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ

มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงจัดท�าหนังสือถอดบทเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่เป็นแบบ

ปฏิบัติที่ดีในบริบทที่หลากหลาย เรื่องราวต่างๆ ที่น�ามาร้อยเรียงในหนังสือเล่มนี้



อาจไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์เพียบพร้อม แต่เป็นสิ่งที่ด�าเนินอยู่ มีความส�าเร็จน้อยบ้าง

มากบ้างตามระยะเวลาของการท�างานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหาร

และครูแต่ละท่าน และสามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม มูลนิธ ิ

สยามกัมมาจลมีความเชื่อว่าเรื่องราวในหนังสือดังกล่าวจะสามารถจุดประกาย

ความคิดให้ผู้อ่านได้เห็นแนวทาง และเกิดก�าลังใจที่จะน�าไปลองปรับใช้ต่อไป

มูลนิธิสยามกัมมาจลมีความภูมิใจ ไปกับผู้บริหารและครูของโรงเรียนห้วยยอด  

ที่ใช้แรงกายแรงใจในการบ่มเพาะนักเรียน จนเขาเหล่านั้นสามารถที่จะเติบโตมา

เป็นบคุลากรทีม่คีณุภาพของประเทศ และใคร่ขอขอบคณุผูบ้รหิาร คร ูและนกัเรยีน 

ที่ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานเสมอมา ตลอดจนการจัดท�าหนังสือ 

ถอดบทเรียนในครั้งนี้

ทั้งนี้ มูลนิธิสยามกัมมาจลใคร่ขอขอบคุณท่านผอ.กัญพิมา เชื่อมชิต ที่ท�างาน 

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลตั้งแต่ยัง 

เป็นผู้อ�านวยการที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี และเมื่อเกษียณแล้ว

ยังได้มาช่วยถอดบทเรียนและจัดท�าหนังสือเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์

           

นางปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร

         ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล



ก่อนเกษียณอายุราชการ ผู้เขียนเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนที่ได้น้อมน�าปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา ท�าให้สามารถสร้างคุณภาพ 

ของนกัเรยีนให้คดิเป็น  คดิได้  และคดิด ี จงึมคีวามศรทัธาในปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพียงเป็นอย่างมาก และได้ปวารณาตนไว้ว่า หากมีใครมาขอให้ช่วยสร้าง 

ความเข้าใจในการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษา 

ตลอดจนการพฒันาคณุภาพของบคุลากรทัง้ครแูละนกัเรยีนแล้ว ผูเ้ขยีนเตม็ใจและ

พร้อมทีจ่ะช่วย ประจวบกบัคณุศศนิ ี ลิม้พงษ์ จากมลูนธิสิยามกมัมาจล ได้ชกัชวน

ให้ร่วมถอดบทเรียนเขียนเล่าเรื่องราวการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของโรงเรียนรัษฎา และโรงเรียนห้วยยอด ในฐานะคนเคยท�างานเรื่องนี้ด้วยกันมา

ตัง้แต่ต้น จงึตกลงรบัท�างานชิน้นี ้ ด้วยคดิว่าความสมัพนัธ์อนัดทีีม่ต่ีอกนัของเพือ่น

ผู้บริหารที่มีอุดมการณ์และศรัทธาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนๆ กัน 

จะมส่ีวนช่วยเอือ้อ�านวยให้งานเขยีนครัง้นีร้าบรืน่ไปด้วยด ีประกอบกบัคาดหวงัว่า  

งานเขียนครั้งนี้จะท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาอื่นๆ ได้เห็นมุมมองของการประยุกต์

ใช้ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในการสร้างคณุภาพผูเ้รยีนในบรบิททีแ่ตกต่างกนั

กับโรงเรียนที่ผู้เขียนเคยด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารมาก่อน

ควำมในใจผู้เขียน



งานเขียนครั้งนี้ไม่สามารถตัดสินได้ว่า เขียนได้ดีและมีประโยชน์ เพราะจะขึ้นกับ

ผู้อ่าน ว่าเมื่ออ่านแล้วได้น�าไปดัดแปลงประยุกต์ใช้ให้เกิดผลต่อการสร้างคุณภาพ

ของตนเองและเยาวชนมากน้อยเพยีงใด หากท่านสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ให้เกดิ

ประโยชน์ได้ การท�างานครั้งนี้ของผู้เขียน จึงเป็นการท�าคุณประโยชน์ใหญ่หลวง

ให้กับตนเองในแง่ของการสร้างความสุขให้แก่ตนเองที่ยังคงสามารถสร้าง 

ประโยชน์ให้กับวงการศึกษาและสังคมได้

ขอขอบคุณผู้อ�านวยการสมจริง อินทรักเดช ผู้อ�านวยการพิไชย ชั่งคิด คณะคร ู

และนักเรียนโรงเรียนห้วยยอดที่ให้ข้อมูลในการน�ามาเล่าเรื่อง คุณศศินี ลิ้มพงษ์  

คณุสจุนิดา งามวฒุพิร ทีใ่ห้ค�าชีแ้นะในการน�าเสนอเรือ่งราว ดร.มนทกานติ ์เชือ่มชติ 

ที่ช่วยอ่านเรื่องราวต่างๆ และปรับแก้ภาษา และสุดท้ายขอขอบคุณ คุณปิยาภรณ์ 

มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ที่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนได้เล่าเรื่องของ

โรงเรียนห้วยยอด

คุณงามความดีของหนังสือเล่มนี้ ขอมอบบูชาครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน

      

นางกัญพิมา เชื่อมชิต



สารบัญ

เส้นทำงกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง    ๑๒

ผู้บริหำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้ำงนักเรียน “ดี เก่ง มีควำมสุข”      ๑๗

กำรน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน  ๒๙
 
 >>	 ครูสุทธิรัตน์	เสนีชัย	:
  นักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  จากการวิเคราะห์ปัญหาของตัวเอง     ๓๓
 
 >>	 ครูจรวยพรรณ	เย่าเฉื้อง	: 
  โครงงานจิตอาสา ค้นหาผู้น�าหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างท�าดีในชุมชน ๔๗
 
 >>	 ครูบุษบา	ชูค�า		:
  โครงงานคืนชีวิตให้คนไทยด้วยสมุนไพร    ๖๙
 

ค�ำน�ำ

ควำมในใจผู้เขียน

บริบทโรงเรียนห้วยยอด      ๑๐ 
    



ครูรุ่นใหม่ : 
ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรเรียนกำรสอน    ๘๑

 >>	 ครูอานนท์	คงเฝือ	 	 	 	    ๘๓

 >>	 ครูสุรัสวดี	บุญติด       ๘๙

 >>	 ครูรชฏ		จันพุ่ม       ๙๕

นักเรียนน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต  ๑๐๓

ผู้อ�ำนวยกำรคนใหม่รับไม้ต่อขับเคลื่อน
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง     ๑๐๙

บทส่งท้ำย              ๑๑๕

ภำคผนวก        

 >> ๗	ค�าถามส�าคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

	 	 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	    ๑๑๙
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โรงเรียนห้วยยอด
เศรษฐกิจพอเพียง
สร้ำงนักเรียน “ดี เก่ง มีควำมสุข”



      ๑๐

บริบท
โรงเรียน
ห้วยยอด

ที่อยู่ ๒๓ ถ.มหามิตร ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ๙๒๑๓๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๕-๒๓๕-๑๗๙ โทรสาร ๐๗๕-๒๓๕-๑๘๐  
e-mail : huaiyotschool@gmail.com 
website : http://www.hy.ac.th
สังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 
ระดับชั้นที่เปิดสอน มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ครู จ�านวน ๑๕๐ คน  นักเรียน ๒,๗๕๐ คน
ผู้อ�านวยการเริ่มขับเคลื่อน นายสมจริง อินทรักเดช 
ผู้อ�านวยการปัจจุบัน  นายพิไชย ชั่งคิด

โรงเรียนห้วยยอดมีทุนด้านต่างๆ ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสภาพ
แวดล้อมทีอ่ดุมสมบรูณ์ ชมุชนโดยรอบมแีหล่งเรยีนรูท้างธรรมชาต ิทางวฒันธรรม 
และมีภูมิปัญญา ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือโรงเรียน และที่ส�าคัญ ผู้บริหารและ
ครูได้เชื่อมโยงทุนที่มีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้
อย่างเหมาะสม

ศูนย์การเรียนรู้



ชมุชนโดยรอบมอีาชพีท�าสวนยางพารา สวนปาล์ม มคีวามคาดหวงักบัการจดัการ

ศกึษาของโรงเรยีนห้วยยอดให้เป็นโรงเรยีนยอดนยิม พฒันานกัเรยีนให้เป็นคนเก่ง

และเป็นคนดี พร้อมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงเน้น

พัฒนาโรงเรียนให้เป็นผู้น�าในด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

โรงเรยีนห้วยยอดเป็นโรงเรยีนสหศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ ประจ�าอ�าเภอ บนพืน้ที่ 
๑๑๕ ไร่ ๒ งาน ๒๐ ตารางวา มีทุนทางสิ่งแวดล้อมที่ดีเนื่องจากตั้งอยู่ท่ามกลาง
ป่าเขา มีแหล่งน�้้า และพื้นที่ทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ มีทุนทางสังคมที่ดี  
ผู้ปกครองและชุมชนพร้อมให้การสนับสนุน ซึ่งผอ.สมจริง อินทรักเดช เป็น 
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ และสามารถดึงชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในมิติต่างๆ อาทิ “ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม” ให ้
ผู้ปกครองของนักเรียน เข้ามามีบทบาทในการให้ก�าลังใจ ดูแลนักเรียนควบคู ่
ไปกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียนที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
เพราะนักเรียนต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งที่บ้านและโรงเรียน

      ๑๑



เส้นทางการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๒๕๔๘

๒๕๔๙-
๒๕๕๐

หลักคิด

แต่งตั้งครูที่มีใจ
เป็นทีมน�า

สร้างนักเรียนแกนน�า

สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ

วางแนวทางขับเคลื่อน
หลักปรัชญาฯ อย่างชัดเจน

เริ่มด้วยการท�า
เกษตรทฤษฎีใหม่

พอประมาณ

มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน

      ๑๒



โครงงาน
จิตอาสา

๒๕๕๑-
๒๕๕๒

โคร
งงานจิตอ

าสา

๒๕๕๓

ได้แลกเปลี่ยนวิธีการน�ามาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน

๒๕๕๔
เป็นต้นมา

น�าความรู้ที่ได้มาใช้
พัฒนาการท�างาน

การถอดบทเรียน
การท�างานครูและนักเรียน
ท�าให้เกิดความเข้าใจ 

ตลาดนัดความรู้เครือข่ายภาคใต้

มีเหตุผล
ภูมิคุ้มกัน

สร้างวิสัยทัศน์ร่วม

เริ่มบทบาทขยายผล

      ๑๓

โครงงานครูแบบอย่าง



ผอ. สมจรงิ อนิทรกัเดช ได้ย้ายเข้ามาด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรยีนห้วยยอด

เมื่อปี ๒๕๔๘ ได้วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียน 

แล้วเริม่น�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้อย่างจรงิจงัในปี ๒๕๔๙ น�าร่องด้วย

โครงการ “เกษตรทฤษฏีใหม่ เดนิตามรอยพ่ออยูอ่ย่างพอเพยีง” เพื่อเป็นตัวอย่าง

และแนวทางแก่นกัเรยีนและผูส้นใจทัว่ไป โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาฝ่ายบรหิาร 

ครู และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฏีใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเกษตรทฤษฏีใหม่  

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักกระบวนการจัดการกับผลผลิตจากแปลงเกษตรของ

โรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด พร้อมทั้งน�าไปเผยแพร่สู่ครอบครัว

และชมุชนต่อไป แม้ว่าช่วงแรกของการด�าเนนิการ ความเข้าใจในหลกัปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงจะไม่ค่อยชัดเจนนกั แต่โครงการทีต่่อยอดจาก “ทนุ” ที่โรงเรยีน

มีอยู่เดิมคือ เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเกษตรทฤษฏีใหม่ได้กลายเป็น

จุดเริ่มต้นให้โรงเรียนห้วยยอดก้าวไปสู่การเรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างลึกซึ้งและจริงจังมากขึ้นในเวลาต่อมา

ปลายปี ๒๕๔๙- ๒๕๕๐ รองผูอ้�านวยการศริวิรรณ ปสนัตาและครสูทุธริตัน์ เสนชียั 

ได้ไปศกึษาดงูานการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงที่โรงเรยีนจฬุาภรณ

ราชวทิยาลยั เพชรบรุ ีได้เหน็แนวทางการประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

ในโรงเรยีน จงึเชญิผูอ้�านวยการกญัพมิา เชือ่มชติ คณะคร ูและนกัเรยีนจากโรงเรยีน 

จฬุาภรณราชวทิยาลยั เพชรบรุ ีมาเป็นวทิยากรให้ความรูเ้รือ่ง “การน�าปรชัญาของ 

เศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุต์ใช้ในโรงเรยีน” กบัครูในโรงเรยีนห้วยยอดทัง้โรงเรยีน 

เมื่อมีความเข้าใจที่ชัดเจน โรงเรียนได้จัดตั้งทีมน�าในการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น และช่วยกันก�าหนดยุทธศาสตร์ในท�างาน อย่างไรกต็าม  

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงนี้ยังคงเน้นกิจกรรมเศรษฐกิจ 

พอเพียงในแปลงเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ต่อมา โรงเรียนผ่านการประเมินเป็น 

สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๐

      ๑๔



ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ การขบัเคลือ่นมคีวามเข้มแขง็ ชดัเจน และเป็นรปูธรรม เนือ่งจาก

ผู้บริหารและครูแกนน�าได้ร่วมกันจัดท�ากรอบแนวคิดในการน�าหลักปรัชญาฯ มา

ใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนและจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้

เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข จากการที่มูลนิธิสยามกัมมาจล และสถาบัน

เสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข เข้ามาให้ความรู้และชวนโรงเรียนจัดท�า

วสิยัทศัน์ร่วมในการขบัเคลือ่นปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่

ท ่านผอ.สมจริงได ้น�าโจทย์ป ัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียน 

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเรื่องผลสัมฤธิ์ทางการเรียนเป็นตัวตั้ง และบูรณาการ

กับเรื่องต่างๆ ที่เข้ามาในโรงเรียน และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงเป็น 

พื้นฐานในการด�าเนินงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ไดม้กีารพฒันากระบวนการเรยีนรู้

บรูณาการเศรษฐกจิพอเพยีงในฐานการเรยีนรู ้และเริ่มปรับแผนการจัดการเรียนรู ้

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปี ๒๕๕๓ น�าความรู้เรื่องการจัดการความรู้มาใช้ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง ใช้ในการท�างานบริหารและการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะกับโครงงาน 

จิตอาสาที่ให้นักเรียนใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิดในการวางแผน

การท�างาน ทีส่�าคญัครูได้น�ากระบวนการถอดบทเรยีนการท�างาน (Self-reflection) 

มาใช้ ท�าให้ครูและนักเรียนเกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าของปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง จากการท�าวิจัยเรื่อง “ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักเรียน” (ทีมรศ.

ดร.เนาวรัตน์ พลายน้อย จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพีเ่ลีย้ง) ได้ข้อสรปุว่าความรู้

ความเข้าใจในระดบันยิามไม่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมนกัเรยีน เป็นการ

ยืนยันองค์ความรู้จากการท�างาน ดังนั้น ครูจึงน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การจัดการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติมากขึ้น

      ๑๕



ปี ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ครูน�าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงจากหน่วยงานต่างๆ น�าสูก่ารปฏบิตั ิมกีารถอดบทเรยีนหลงั

การท�างาน และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จนกระทั่งโรงเรียนผ่านการประเมินเป็น

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงด้านการศึกษา และเริ่ม

บทบาทของการขยายผล เป็นที่ดูงาน ท�าให้ครูและนักเรียนมีแรงกระตุ้นในการ

พัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น 

ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ครแูกนน�าเรยีนรูจ้ากการเป็น “พีเ่ลีย้ง” โรงเรยีนอืน่ๆ ครแูกนน�า 

ได้ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล คุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อ�านวยการสถาบัน

เสรมิสร้างการเรยีนรูเ้พือ่ชมุชนเป็นสขุ และรศ.ไพโรจน์ ครีรีตัน์ จากมหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร์ จดัทมีขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงให้กบัโรงเรยีน

เครอืข่ายในภาคใต้ ได้หลกัสตูรการพฒันาโรงเรยีนเครอืข่าย เป็นวทิยากรจดัประชมุ

เชิงปฏิบัติการ จัดตลาดนัดความรู้ ตลอดจนลงนิเทศโรงเรียนเครือข่าย ท�าให ้

เกิดการเรียนรู้จากการเป็น “ครู”

ปี ๒๕๕๗ ร่วมขบัเคลือ่นกบัมลูนธิยิวุสถริคณุ โดยการน�าของ ผอ.สมจรงิ อนิทรกัเดช 

อดีตผู ้อ�านวยการโรงเรียนห้วยยอด ปัจจุบันเป็นผู ้ประสานงานขยายผลการ 

ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้ 

      ๑๖
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ผู้บริหำรน้อมน�ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้ำงนักเรียน “ดี เก่ง มีควำมสุข”



ผู้บริหำรน้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อสร้างนักเรียน “ดี เก่ง มีความสุข”

ผอ.สมจริง อินทรักเดช อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนห้วยยอด ได้น้อมน�าพระราช

ด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต  

ใช้เป็นหลักคิดในวิถีชีวิตการครองตน ครองคน ครองงาน ตั้งแต่วัยหนุ่มกระทั่ง

ปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันส�าคัญในการตัดสินใจน้อมน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกอยู่ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนห้วยยอด 

เพื่อให้ลูกศิษย์พัฒนาอุปนิสัย “พอเพียง” มีหลักคิด หลักยึด หลักปฏิบัต ิ

ในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 

ผอ.สมจริง และครูแกนน�าได้พัฒนากรอบความคิดในการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งดี เก่งและ 

มีความสุข และมองว่าการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ 

ประสบผลส�าเร็จต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งองคาพยพ จึงได้จัดแบ่งงาน 

ในโรงเรียนออกเป็น ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานบุคคล และให้แต่ละฝ่าย 

น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักคิดที่น�าสู่การปฏิบัติ

ผอ.สมจริง

      ๑๘



      ๑๑
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เพือ่ให้น�ากรอบแนวคดิสูก่ารปฏบิตัจิรงิ ผูบ้รหิารได้ร่วมกนัก�าหนดแผนการด�าเนนิ

งานหลักไว้ ๔ ประการ คือ

ส�าหรบักลยทุธ์ในการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของผอ. สมจรงิ 

คือ การเป็นผู้น�าทางความคิด ท�าให้ดู อยู่ให้เห็น โดยใช้ฐานทุนที่มีอยู่ทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อ  

มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ โดยค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรของ

โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในทุกๆ ด้าน

๑ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

โดยการพัฒนาบุคลากร 

เครือข่าย พร้อมทั้ง

ประชาสัมพันธ์สร้างความ

เข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง

๒
น�าความรู้ลงสู่การปฏิบัติ 

โดยน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

บริหารจัดการในสถานศึกษา

และการจัดการเรียนรู้

๓
 ประสานความร่วมมือและ

เชื่อมโยงเครือข่าย โดยการจัด

ท�าฐานข้อมูลกลางเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการศึกษา

๔
 ติดตาม ประเมินผล รายงาน

ความก้าวหน้าการด�าเนินงาน 

ตลอดจนการเชื่อมโยงผลงานของครู 

ผู้บริหารที่ประสบความส�าเร็จ

ให้ความรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงาน 

ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของครูและผู้บริหาร

 ๒๐



>> พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีบรรยากาศสวยงามและ
 เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

โรงเรียนมีสระน�้าอุดมสมบูรณ์ ผอ.สมจริงจึงได้คิดพัฒนาแหล่งน�้าที่มีอยู่เพื่อ 

ไปใช้ประโยชน์ เริ่มจากการท�าประปาโรงเรียนท�าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายน�้าประปา

ได้เดือนละประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท ขณะเดียวกัน ได้ท�าการปรับปรุงสระน�้า 

รอบๆ บริเวณโรงเรียนห้วยยอดที่มีความลึกถึง ๔ เมตร ให้สระน�้ากลายเป็น 

แหล่งเรียนรู ้ด้านการเลี้ยงปลาอย่างจริงจัง และได้ผูกโยงอยู่กับเรื่องเกษตร 

ทฤษฏีใหม่อย่างครบวงจร ด้วยการน�าน�้ามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนรู ้

ต่างๆ มากมาย ทั้งแปลงเกษตรสาธิต นาข้าวสาธิต ไร่ข้าวโพด ไร่กระเจี๊ยบ  

การท�าน�้าหมักชีวภาพ ฯลฯ ที่ส�าคัญชุมชนยังได้ใช้ประโยชน์จากสระน�้านี้ 

อีกด้วย เพราะเมื่อฤดูแล้งมาเยือน เทศบาลจะน�าน�้าในสระน�้าแห่งนี้ไปช่วยเหลือ

ชาวบ้านไม่ต�่ากว่าวันละ ๕๐ เที่ยว โดยน�าไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร และรดน�้า

ตามพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการฉีดไล่น�้าเสียในเขตเทศบาลอีกด้วย

เมื่อกล่าวถึงแหล่งน�้าและการเลี้ยงปลาของนักเรียนแล้ว หลายท่านอาจมองว่า

นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดจะได้บริโภคปลาที่เลี้ยงไว้ทุกวัน แต่โรงเรียนไม่ได้ท�า 

เช่นนั้น เนื่องจากการเลี้ยงปลาของโรงเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือ “เลี้ยงไว้ 

เพื่อการศึกษาเกษตรทฤษฏีใหม่ และธรรมะ” สระน�้าของโรงเรียนจึงเป็นแหล่ง

อภัยทาน เพื่อฝึกจิต ไม่ให้คนคิดว่าเมื่อเห็นแหล่งน�้าเห็นปลาจะนึกถึงแต่เรื่อง  

ต้ม ย�า ท�าแกง แต่สิ่งส�าคัญไปกว่านั้นก็คือ ผอ.สมจริงได้วางแปลนของสระน�้า 

ให้มีท่อระบายน�้าที่สูงกว่าแหล่งน�้าของชุมชน เมื่อถึงฤดูน�้าหลากโรงเรียนจะ 

ไม่ปิดท่อ น�้าในสระของโรงเรยีนกจ็ะไหลออกไปสูช่มุชนพร้อมๆ กบั “ปลา” ในสระ

เป็นการขยายพันธุ์ปลาออกไป เผื่อแผ่ให้กับชาวบ้านโดยทางอ้อม 

      ๒๑



นอกจากนี้โรงเรียนห้วยยอดยังได้พัฒนาสถานที่ให้ร่มรื่น เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับ

นักเรียน เช่น ลานธรรมะ  ลดมุมอับ/มุมมืดในโรงเรียน สร้างความสะดวกสบาย

ในการใช้สอยวัสดุอุปกรณ์  ไปจนถึงความสะอาดเรียบร้อย  ผลที่เกิดขึ้นคือทั้งครู

และนักเรียน ได้รับความสะดวกสบายด้านกายภาพ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 

ตวัอย่างเช่น มห้ีองสขุาทีส่ะอาด ถกูสขุลกัษณะ  ท�าให้มสีขุภาพอนามยัทีด่ ีเป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า ผอ.สมจริงได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร

จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อเป็นแหล่ง 

เรียนรู้ให้กับนักเรียน อันเป็นเป้าหมายส�าคัญของโรงเรียน เริ่มจากเงื่อนไข 

ความรู้ที่ท่านส�ารวจและวิเคราะห์ฐานทุนที่มีอยู่ในทุกด้านของโรงเรียน ตัวอย่าง

เช่น การจัดการแหล่งน�้าที่ต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องของระดับน�้า ระดับการวาง 

ท่อที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย วิธีการท�าน�้าประปา ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 

เมื่อเทียบกับงบประมาณที่จะประหยัดได้ในแต่ละเดือนว่าคืนทุนใน ๒ ปี เหตุผล

การตัดสินใจที่มีหลักพอประมาณคือใช้ทรัพยากรหรือฐานทุนที่มีอยู่ในโรงเรียน

อย่างคุ้มค่า ส�าหรับภูมิคุ ้มกันในการท�าเรื่องนี้คือวิเคราะห์มาอย่างดีว่าจะม ี

แหล่งน�า้ใช้ได้ตลอดทั้งปี และส�าหรับน�า้ดื่ม โรงเรียนพึ่งน�า้สะอาดและปลอดภัย

อย่างน�้าประปาอยู่เช่นเดิม ส่วนการติดป้าย “เขตอภัยทาน” ที่บ่อปลา แสดงถึง

เหตุผลที่ชัดเจนว่าเลี้ยงปลาเพื่อการศึกษา ภูมิคุ้มกันคือป้องกันไม่ให้คนจับปลา 

และสอนศีลธรรมไปได้ในตัว ส�าหรับการออกแบบท่อระบายน�้าของโรงเรียน 

ให้สูงกว่าของชุมชนเพื่อให้ปลาไหลสู่ชุมชนในฤดูน�า้หลาก และการบริการน�า้ให้

ชุมชนในฤดูแล้งก็เป็นการปลูกฝังเงื่อนไขคุณธรรมให้นักเรียนซึมซับไปได้ในตัว 

ในขณะเดียวกัน โรงเรียนก็ได้รับการยอมรับและความร่วมมือที่ดีจากชุมชน 

ประกอบกับนโยบายการดึงชุมชนมามีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนก็ถือเป็นการ

สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับโรงเรียนไปพร้อมๆ กัน
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>> การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ผอ.สมจริงมีความเชื่อว่าการศึกษาธรรมะเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่

การงานให้เป็นไปด้วยด ีเป็นพืน้ฐานในการด�าเนนิชวีติ และการครองเรอืน จงึปรบั

นโยบายการดูแลนักเรียนจากการใช้ “ไม้เรียว” สู่ “หลักธรรมค�าสอน” ที่เน้นให้

นกัเรยีนฝึกสมาธ ิในขณะเดยีวกนัครทูกุคนต้องอบรมบ่มนสิยัไปในทศิทางเดยีวกนั 

คือใช้หลักธรรม ครูแนะแนวใช้ธรรมะเป็นหลักทดแทนการใช้หลักจิตวิทยาของ

ตะวนัตก เพราะเชือ่ว่าจะสามารถช่วยพฒันาการเรยีนรูด้้านวชิาการให้กบันกัเรยีน

ได้เช่นกัน เพราะเมื่อนักเรียนได้ศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ครูเน้น

จริยธรรมคุณธรรม ท�าให้เด็กผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 

มาตรฐานที่ ๑ คือ คุณธรรม จริยธรรม สิ่งที่ตามมาคือ ในชั่วโมงเรียนนักเรียน 

มีสมาธิ ตั้งใจเรียน มีความนิ่ง ครูใช้เวลาน้อยในการอธิบายและสื่อความ เกิด 

ความยั่งยืนในการรับและถ่ายทอดความรู้

นอกเหนือจากนี้ ยังมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ในหลากหลาย

รูปแบบ เช่น สร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรมพร้อมลานธรรมะในพื้นที่ประมาณ  

๔ ไร่เศษ ปรับพื้นที่คล้ายๆ กับลานหินโค้งของวัดสวนโมกขพลาราม อ�าเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนิมนต์พระมาอบรมธรรมะให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น 

ก�าหนดให้มีการจัดกิจกรรมในทุกวันส�าคัญทางศาสนา และเมื่อปี ๒๕๔๙ ก�าหนด

เป็นกลยุทธ์ว่าก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษาชั้น ม.๓ หรือ ม.๖ อย่างน้อย 

นักเรียนทุกคนต้องจบนักธรรมตรีควบคู่ไปด้วย โดยมีหมวดสังคมเป็นแกนน�า 

หลักในการดูแลเรื่องนี้ ท�าให้นักเรียนของทั้ง ๒ ช่วงชั้นสอบผ่านนักธรรมตร ี

ถึงร้อยละ ๙๗ ทีเดียว

      ๒๓



การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนห้วยยอดน�าไปสู่ 

มิติสังคม 
สังคมในโรงเรียนห้วยยอด

เป็นสุข ปัญหาต่างๆ 

ในโรงเรียนลดน้อยลง 

นักเรียนรู้คุณค่าของตนเอง 

มิติวัตถุ 
นักเรียน มีสติ รู้คุณค่าของ

วัตถุสิ่งของ มีความกตัญญู

ต่อพ่อแม่ รู้คุณค่าของเงิน 

รู้จักซื้อและใช้จ่าย

อย่างประหยัด  

มิติวัฒนธรรม 

นักเรียนอ่อนน้อมถ่อมตน 

รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ 

รู้กาลเทศะ มีความกตัญญู

ต่อผู้มีพระคุณ 

และครูอาจารย์

มิติสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนแผ่ความดีให้กัน 

(สิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์)  

 ต้นไม้ สะอาด ร่มรื่น ปราศจาก

การถูกท�าลาย สัตว์น้อยใหญ่

ได้อาศัยไม่ถูกเบียดเบียน 

(สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุ)

 ๒๔



>> พัฒนางานวิชาการ 

การน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาความ “เก่ง” ของนักเรียน 

ผอ.สมจรงิ ได้ศกึษาข้อมลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน ตัง้แต่ปีการศกึษา 

๒๕๔๗ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ย ๒.๔๔ ต�่ากว่าเกณฑ์ของ สมศ. 

อยู่ในระดับพอใช้ และมีนักเรียนส่วนหนึ่งไม่จบการศึกษา ซึ่งไม่เป็นที่พอใจของ 

ผู้บริหาร คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังได้รวบรวม

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู ้ น�าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่  

พระราชบัญญัติการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ๑๐ จุด

เน้นของเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต ๒ โดยใช้สื่อ ICT เป็นเครื่องมือมาวิเคราะห์ 

สังเคราะห์โดยน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ และจัดท�า

กลยทุธ์แก้ไขปัญหาดงักล่าว ภายใต้ชือ่ “โครงการพฒันาผลสมัฤทธิด้์วยยทุธศาสตร์

ห้วยยอดโมเดล” 

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้ประสบความส�าเร็จได้ ต้องอาศัย 

ความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ในการปรับปรุงระบบการท�างาน ระบบข้อมูล 

เพื่อน�ามาพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้ตรงตามความเป็นจริง สามารถ 

แก้ปัญหาได้ตรงจุด ตลอดจนให้โอกาส และประคับประคองนักเรียน จึงได้ก�าหนด

วัตถุประสงค์หลักไว้ ๔ ข้อดังนี้

 ๑. เพื่อพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลโรงเรียนห้วยยอดให้มีมาตรฐาน 

  สูงขึ้น

 ๒. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ค้นพบ 

  ความสามารถที่แท้จริง

      ๒๕



โครงการนี้ใช้หลักการให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา โดยการ 

วัดผลตามสภาพจริง วัดผลเพื่อพัฒนา (คือ ในแต่ละตัวชี้วัดของแต่ละวิชา  

นักเรียนสามารถสอบได้หลายครั้ง จนได้คะแนนผ่านตัวชี้วัดร้อยละ ๗๐ หรือ

นักเรียนพอใจ) ขณะเดียวกันโรงเรียนมีระบบช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน 

ด้วยการจัดสอนซ่อมเสริม และจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน เช่น กิจกรรมฝาก 

ลูกไว้กับโรงเรียน (จัดตารางเรียนพิเศษหลังเวลาเรียน โดยครูและผู้ปกครอง 

มาช่วยสอนเพิ่มเติม และจัดตารางสอบซ่อมให้กับนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน)

ส�าหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง ผลการเรียนอยู่ในระดับดี พัฒนานักเรียนด้วย 

การจัดกิจกรรมสอนเสริม โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาสอนเสริม 

ให้กับนักเรียนและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(โครงการพัฒนาสายพันธุ์สร้างฝันให้เป็นจริง) โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ท�าให ้

ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น นักเรียนเก่ง ดี ยิ่งขึ้น

จัดท�าข้อมูลเพื่อติดตามการวัดและประเมินผลได้ถูกต้องและทันเวลา โดยก�าหนด

ให้ครูประจ�าวิชาส่งผลการเรียนโดยใช้สื่อ ICT ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ในการประมวลผล ถ้านกัเรยีนคนใดมผีลการเรยีนยงัไม่ถงึเกณฑ์ของทางโรงเรยีน  

คือทุกรายวิชาต้องได้ ๒.๐ ก็สามารถที่จะพัฒนาตนเอง และขอ Re-exam ได้  

โดยบางครัง้ผูป้กครองเข้ามามส่ีวนร่วม

 ๓. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น 

  ประโยชน์

 ๔. เพือ่ให้คร ูผูป้กครองและนกัเรยีนมส่ีวนร่วมในการปรบัการเรยีน เปลีย่น 

  การสอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

 ๒๖



ผลจากการใช้ห้วยยอดโมเดล ท�าให้นักเรียนโรงเรียนห้วยยอดมีผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นักเรียนสามารถท�าคะแนนได้สูง

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทั้ง ๘ วิชา นักเรียนสามารถเรียนจบการศึกษา 

ภาคบังคับครบทุกคน นักเรียนมีความสุขกับการเรียน ส่งผลให้นักเรียนสอบเข้า

ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงได้เพิ่มขึ้น

ผู ้ปกครองมีความพึงพอใจในนวัตกรรมห้วยยอดโมเดลอยู ่ในระดับมากที่สุด  

จากการที่ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ สอนตรงตามวิชาเอก  

การรายงานผลการเรียน (สมุดพก) มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีความสุขกับ 

ผลการเรียนของบุตรมากขึ้น

      ๒๗



ในระยะเริม่แรกของการขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ 

ผอ.สมจริง เป็นผู้น�าในการคิดกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการด�าเนินงาน  

โดยมฝ่ีายต่างๆ และคณะครูในโรงเรยีนให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิงาน

ตามที่คิด และต่อมาท่านได้มีทีมงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงที่ท�าหน้าที่เป็น Coaching Team มาช่วยคิดและด�าเนินงาน 

ช่วยสร้างความเข้าใจ และเป็นพี่เลี้ยงครู

ผูเ้ขียนรู้สกึทึ่ง และศรทัธาท่านผอ.สมจริงว่าเป็นผูท้ี่มีความรู้ความเขา้ใจ

ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ที่ท่านได้ศึกษา

วิเคราะห์ฐานทุนของโรงเรียน และสิ่งต่างๆ ที่จะสามารถตอบโจทย์การ

พัฒนาโรงเรียนห้วยยอดให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง มีความสุข และพบว่า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้

โรงเรียนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว เมื่อคิดแล้วท่านได้น�าสู่การด�าเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยในระยะเริ่มแรกท่านต้องท�าหน้าที่เป็น

ผู้น�าในความคิด และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาฯ สู่การปฏิบัติ ด้วยการ

สร้างความเข้าใจ สร้างกรอบแนวคิด ก�าหนดบทบาทหน้าที่ตลอดจน 

การตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างเป็นระบบ เมือ่เหน็ครทูีเ่ข้าใจและมีใจ 

จงึสร้างทมีขบัเคลือ่นขึน้มาช่วยคดิและท�างาน จงึไม่น่าแปลกใจที่โรงเรยีน

ห้วยยอดสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปได้ 

อย่างรวดเร็ว ที่น่าสังเกตคือ การแบ่งหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายไปด�าเนินการ 

โดยไม่ได้ปล่อยให้เป็นบทบาทของฝ่ายบรหิารงานวชิาการเพยีงกลุม่เดยีว 

ท�าให้การท�างานของทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นโยบายนี้จึงมี

โอกาสที่จะส�าเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๒๘



      ๕๑

กำรน�ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน

พอประมาณ

มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน

ความรู้    +   คุณธรรม



กำรน�ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๔ โรงเรียนห้วยยอดและโรงเรียนรัษฎา ซึ่งเป็นโรงเรียน

เครือข่ายร่วมกันด�าเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปลูกฝัง

อุปนิสัย “พอเพียง” ของนักเรียน ภายใต้การมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครอง 

ครู ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนองกลยุทธ์ของส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรม 

น�าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจากหลักสูตรแกนกลาง 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่ให้ผูเ้รยีนมคีณุธรรม 

จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน

ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

ก�าหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ "อยู่อย่างพอเพียง" สามารถอยู่ร่วม

กับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

จากนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด จุดมุ ่งหมายของหลักสูตร และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของผู้เรียน จึงเป็นสิ่งที่โรงเรียนห้วยยอดต้องน�ามาปฏิบัติ ดังนั้น 

โรงเรยีนห้วยยอดจงึน้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงในพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักคิด หลักยึด และหลักปฏิบัติ ในการพัฒนาการศึกษา

เพื่อพัฒนาผู ้เรียน โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู ้ 

เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล

จดุเริม่ต้นของการด�าเนนิโครงการนี ้โรงเรยีนห้วยยอดมคีรแูกนน�าจ�านวน ๑๑  คน 

ได้เข้ารับการอบรมความรู้ท�าความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พร้อมทั้งการถอดบทเรียนจากงานและกิจกรรมที่ผ่านมา โดยมีคุณทรงพล  

เจตนาวณิชย์ ผู้อ�านวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) 

 ๓๐



เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาครูแกนน�า และต่อมาได้มีการพัฒนาโครงการ 

จิตอาสาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีศูนย์ประสานงาน 

เพือ่การพฒันาเดก็และเยาวชน จงัหวดัตรงั ภายใต้การดแูลของสถาบนัเสรมิสร้าง

การเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) เข้ามาช่วยอบรมและถอดบทเรียนนักเรียน 

แกนน�าจ�านวน ๑๓๗ คน เป็นระยะๆ จึงถือได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นในช่วงแรกๆ ของ

การน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอพยีงเข้าสูห้่องเรยีน และมก้ีาวต่อไปทีเ่ข้มแขง็

ของโรงเรียนห้วยยอดตามมา 

ค�าถามคือ ครูจะจัดการเรียนรู้กันอย่างไร

ให้นักเรียนเกิดอุปนิสัย “พอเพียง” 

      ๓๑



การจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีอุปนิสัย "พอเพียง" นอกจากจะเป็นเรื่องของ

การสร้างบรรยากาศที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้ การที่ผู้บริหารและครูท�าตัวเป็น

แบบอย่างด้วยการน�ามาใช้ในชวีติและงาน เพือ่ให้เกดิความรูค้วามเข้าใจทีช่ดัเจน 

และสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีแล้ว ครูเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญที่สุด

ในการจดักระบวนการการเรยีนรูใ้นหลากหลายรปูแบบ ทัง้ในรายวชิาต่างๆ ในกจิกรรม 

พฒันาผูเ้รยีน ทีท่�าให้นกัเรยีนเข้าใจหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มโีอกาส

น�ามาใช้ในการคดิ วเิคราะห์ และลงมอืปฏบิตั ิตลอดจนได้สรปุองค์ความรูจ้ากการ 

ถอดบทเรยีนหลงัการท�างานว่าได้ใช้หลกัปรชัญาฯ หรอืไม่ อย่างไร ซึง่จะท�าให้นกัเรยีน

เกิดความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อท�า 

กระบวนการซ�้าๆ ในหลายวิชาอย่างต่อเนื่อง จะท�าให้เกิดเป็นอุปนิสัยในที่สุด

อุปนิสัย “พอเพียง” เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการวิเคราะห์ตนเอง 
 การตัดสินใจและปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอเหมาะพอดี

กับอัตภาพของตนเอง มีความรอบคอบไม่ประมาท คิดถึงความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

รวมการกระท�าที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และ 
เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคม”* 

* ที่มา : ประมวลจากประสบการณ์การท�างานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเวลานาน โดย
 • ผู้อ�านวยการกัญพิมา เชื่อมชิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
 • ดร.ดุษิต  พรหมชนะ   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
 • ครูปริศนา  ตันติเจริญ    โรงเรียนโยธินบูรณะ 
 • ครูบุญยรัตน์  ลมงาม   โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 
 • ครูสารภี  สายหอม   โรงเรียนส�าโรงทาบวิทยาคม
 • ครูวาริน  รอดบ�าเรอ    โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 
 • ครูปรารถนา  ศรีวิศาลศักดิ์   โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)  

กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงอุปนิสัย “พอเพียง”

 ๓๒



ครูสุทธิรัตน์ เสนีชัย   
นักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำของตัวเอง

      ๓๓



ครสูทุธริตัน์เลอืกจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นสถานทีเ่ปิดโล่ง	เพือ่

ให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย	เปิดใจ	มีอิสระทางความคิด	และใช้

เทคนิคที่หลากหลาย	เช่น	กระบวนการ	Think	Pair	Share	

SHARE	ก�าหนดให้นักเรียนต้องคิดใคร่ครวญถึงสาเหตุ	และ

วิธีการแก้ไขปัญหาซ�้าๆ	หลายรอบ	และมีกระบวนการสรุป

กจิกรรมทีช่ดัเจนเพือ่ให้เกดิการเข้าเนือ้เข้าตวั	และครสูทุธริตัน์ 

เลือกใช้สื่อจากเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงของ

แต่ละคน	เป็นความพอประมาณในการจดัการ	เพราะนอกจาก

ท�าให้เกิดความสนใจใคร่รู ้	 เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนจาก 

ความรู้มือ	๑	ถือเป็นการใช้สื่อใกล้ตัวที่มีประสิทธิภาพ

ครูสุทธิรัตน์ เสนีชัย  
นักเรียนเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำของตัวเอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ครูสุทธิรัตน์เป็นครูแกนน�ารุ่นแรกๆ ที่ขับคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของโรงเรียนห้วยยอด ได้น�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาสอนนักเรียนให้รู้จักการคิดวิเคราะห์การกระท�าและการแก้ปัญหา  

โดยได้ยกตัวอย่างการจัดการเรียนรู ้ในหน่วยการเรียนรู ้ “ชีวิตและ

ครอบครวั” เรือ่ง “แนวทางการแก้ปัญหาทีเ่กดิจากความขดัแย้ง” ใช้เวลา 

๓ ชั่วโมง เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใคร่ครวญหลายๆ ครั้ง การจัดการ

เรียนรู้ในครั้งนี้ ครูสุทธิรัตน์จึงใช้เทคนิค Think Pair Share SHARE 

และการสอนจะไม่จ�ากัดพื้นที่การเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแคบๆ 

ครูสุทธิรัตน์

 ๓๔



แต่จะใช้ห้องที่มีพื้นที่มากพอ และเหมาะสมในการเรียนรู้ จึงน�านักเรียนไปใช้ห้อง

โสตทัศนศึกษา ซึ่งเป็นสถานที่เปิดกว้าง มีลมพัดเย็นสบาย ครูสุทธิรัตน์คิดว่า

บรรยากาศที่ดีจะเอื้อต่อการเรียนรู ้ของนักเรียน เพราะบรรยากาศเปิดท�าให ้

ความคิดเปิด เรื่องที่คุยเป็นเรื่องค่อนข้างหนัก ต้องการให้นักเรียนได้คิด และเปิด

ใจสนทนากันอย่างสบายๆ ในบรรยากาศที่เปิด โดยครูสุทธิรัตน์จะใช้ค�าถามที่โยง

กบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ให้นกัเรยีนคดิสะท้อนตนเอง ถงึเรือ่งปัญหา

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตของนักเรียน

ครเูริม่เข้าสูบ่ทเรยีนด้วยค�าถามว่า “ตัง้แต่เกดิมา นกัเรยีนเคยมปัีญหากบัใครไหม 

ตั้งแต่เล็กๆ อนุบาล หรือก่อนเข้าโรงเรียน หรือเรียนระดับประถม ระดับมัธยม” 

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องปัญหาความขัดแย้งในอดีต ตามประเด็นต่างๆ เช่น 

สาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อน 

และมีค�าถามต่อไปอีกถึงเรื่องการท�าความดีว่า “เคยท�าอะไรดีๆ ให้ตนเองหรือ 

สังคมบ้าง”

      ๓๕

การตั้งค�าถามพูดคุยเรื่องราว
จากชีวิตจริงนี้ เป็นขั้นน�าที่ครู
กระตุ้นให้นักเรียนได้คิด
ทบทวนตนเอง ก่อนเข้า
กระบวนการเรียนรู้ 



ปัญหา

ปัญหา

>> กระบวนกำร Think Pair Share SHARE 

ขั้นที่	๑ กิจกรรม	Think ด้วยการให้นักเรียนหามุมที่สบายๆ นั่งคิดทบทวน 

เรื่องราวปัญหาความขัดแย้งของตนที่ผ่านมาในอดีต โดยให้นักเรียนใช้เป็นกรณี

ตัวอย่าง ๑ เรื่อง แล้วให้แต่ละคนเขียนสาเหตุและปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมา 

ในชีวิต ภายใต้ค�าถาม ๗ ข้อ เพื่อเป็นกรอบในการคิด ครูให้นักเรียนคิดภายใน

เวลา ๑๐ นาที และบันทึกสิ่งที่คิดลงในสมุด

ขั้นที่	๒	กิจกรรม	Pair	ครูให้นักเรียนจับคู่ ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง 

เพราะต้องการให้เขาได้ระบายความรู้สึกกับคนที่ไม่ใช่เพศเดียวกัน เพศต่างกัน

ปัญหาก็จะต่างกัน การมองปัญหาก็จะต่างกัน หรือถ้าจับคู่เพศเดียวกันต้องจับคู่

กบัเพือ่นที่ไม่สนทิกนั จากนัน้ให้ท�ากจิกรรมเปิดใจ เปิดปากโดยให้นกัเรยีนน�าเรือ่ง

ที่คิดไว้จากชุดค�าถามทั้ง ๗ ข้อ มาเล่าให้คู่ฟังอย่างเปิดอก 

เมือ่พดูคยุแลกเปลีย่นกนัเรยีบร้อยแล้ว ให้ทัง้สองคนร่วมกนัสรปุความเหมอืนและ

ความต่างของคู่โดยเขียนลงในสมุด ใช้เวลา ๑๕ นาท ีครูจะคอยสังเกตนักเรียน 

ในขณะที่เล่าเรื่องให้เพื่อนฟังพบว่า การได้เล่าเรื่องที่เป็นปัญหาในใจให้เพื่อนฟัง 

ท�าให้นักเรียนผ่อนคลายลง พร้อมกับได้เรียนรู้ปัญหาของเพื่อน และพบว่าทุกคน

ก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น และนักเรียนคิดได้ว่าทุกปัญหามีทางแก้ไข

 ๓๖

Think Pair Share SHARE

เราก็เคยเจอแบบนี้

แล้วเธอท�าไง

ตั้งสติไว้

ต้องคิดก่อนพูด

ปัญหามีไว้ให้เราแก้ไข

ปัญหา



ชุดค�าถาม	๗		ข้อ	เรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

๑.	ตนเองเคยมคีวามขดัแย้งกบัใครมากทีส่ดุ (เพือ่ให้นกัเรยีนย้อนคดิทบทวน

เรือ่งราวของตนเองในอดตี และถอดบทเรยีนจากปัญหานัน้ โดยครมูเีจตนา

ให้นักเรียนใช้ตนเองเป็นสื่อในการเรียนรู้)

๒.	ท�าไมจึงขัดแย้ง	บอกปัญหา	และสาเหตุที่ชัดเจน (เพื่อให้นักเรียนคิด

อย่างใช้เหตุผล หาสาเหตุการขัดแย้งให้พบ ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าปัญหา

นั้นเกิดขึ้นมาจากอารมณ์ของตนเองหรือไม่ หรือมีทั้งเหตุผลรวมปนกับ

อารมณ์)

๓.	ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชน	

(เพือ่ให้นกัเรยีนคดิว่าถ้านกัเรยีนเกดิการขดัแย้งจะท�าให้เกดิผลกระทบอะไร

บ้าง จุดนี้นักเรียนบางคนอาจจะเห็นประโยชน์หรือโทษของการใช้อารมณ์

มากกว่าเหตุผล ซึ่งสุดท้ายจะน�าไปสู่การพัฒนาตนเอง)

๔.	แนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากความขัดแย้งของนักเรียน (เพื่อ

ให้นักเรียนฝึกวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยเหตุผล)

๕.	ใครเป็นผู้ช่วยเหลือ (เพื่อให้นักเรียนคิดว่าบางครั้งนักเรียนไม่สามารถ 

แก้ปัญหานั้นด้วยตนเองได้ นักเรียนต้องฝึกคิดว่าจะมีใครช่วยแก้ปัญหา 

นั้นได้บ้าง เพื่อเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่กว้างขึ้น)

๖.	มคีวามคาดหวงัอะไรจากการแก้ปัญหา	(เพือ่ให้นกัเรยีนตัง้ความคาดหวงั 

ว่าเมือ่แก้ปัญหาได้แล้วจะเกดิอะไรขึน้ เป็นการกระตุน้ให้นกัเรยีนแก้ปัญหา

ให้ได้ ไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรัง) 

๗.	จะน�าวิธีการแก้ปัญหาไปใช้กับเยาวชนในชุมชนหรือใช้ในชีวิตประจ�าวัน

อย่างไร  (เพือ่ให้นกัเรยีนเข้าใจว่าวธิกีารทีน่กัเรยีนคดิได้นัน้สามารถประยกุต์

ใช้กับสถานการณ์อื่นๆ ได้ รู้จักที่จะเชื่อมโยงบทเรียนเข้าสู่ชีวิตจริงจาก

ปัญหาท�าให้เกิดปัญญา)

      ๓๗



ขั้นที่	๓	กิจกรรม	Share (ในกลุ่มเล็ก) ในชั่วโมงที่ ๒ โดยให้นักเรียนจับกลุ่มๆ  

ละ ๘ คนตามปัญหาที่เกิด ใช้เกณฑ์ว่าใครมีปัญหาขัดแย้งแบบเดียวกันอยู่กลุ่ม

เดียวกัน เช่น ขัดแย้งกับเพื่อน ขัดแย้งกับครอบครัว แล้วให้แต่ละกลุ่มเลือก 

คุณอ�านวย (Facilitator) ท�าหน้าที่ชวนเพื่อนในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เพื่อบรรลุเป้าหมายตามโจทย์ที่ครูให้และสร้างบรรยากาศการพูดคุยให้ไหลลื่น  

คุณลิขิต (Note Taker) มีหน้าที่จดบันทึกประเด็นการพูดคุย ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็น

ของสมาชิกในกลุ่ม และผู้น�าเสนอของกลุ่มมีบทบาทเป็นผู้ขายความรู้ให้เพื่อนๆ 

ในห้อง ส�าหรับวิธีการเลือกผู้มาท�าหน้าที่ในต�าแหน่งต่างๆ นักเรียนต้องตอบได้ว่า

ท�าไมต้องเลือกเขา เพื่อให้นักเรียนฝึกคิดอย่างมีเหตุผล จากนั้น ให้แต่ละกลุ่ม 

น�าปัญหา สาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ และร่วมกันสังเคราะห์ เพื่อให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 

ร่วมกนั สรปุเขยีนเป็นความรูใ้หม่ของกลุม่ แล้วน�ามาช่วยกนัเชือ่มโยงความเหมอืน

และความต่าง เขยีนลงในกระดาษฟลปิชาร์ท การท�ากจิกรรมครัง้นี ้ครยูงัใช้สถานที ่

โล่งกว้าง (จึงใช้โรงยิม) เพราะยังคงต้องการบรรยากาศเปิด ให้อิสระในการท�า

กิจกรรม และให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการท�ากิจกรรมอย่างมีความสุข ท�าให ้

การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การคดิ กระบวนการท�างานกลุม่เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

ขั้นที่	๔	กิจกรรม	SHARE (ในกลุ่มใหญ่) ในชั่วโมงที่ ๓ ครูจะให้นักเรียนน�า 

ความรู้ที่แต่ละกลุ่มสรุปไว้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ทั้งห้องเรียน โดยครูทบทวน

กิจกรรมที่ผ่านมา แล้วให้นักเรียนน�าเสนอในรูปแบบของตลาดนัดความรู้ คือให้

แต่ละกลุ่มมีผู้น�าเสนอประจ�ากลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน ท�าหน้าที่เป็นผู้ขาย ส่วนที่เหลือ

คือผู้ซื้อ ครูจะให้กระดาษกาวย่นคนละ ๑ ชิ้น แทนเงินที่จะซื้อ ทุกคนมีสิทธ ิ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้ได้ ๑ กลุม่เท่านัน้ และมข้ีอตกลงต้องไม่เลอืกซือ้กลุม่ของตนเอง 

นกัเรยีนทกุคนต้องไปเรยีนรูใ้ห้ครบทกุกลุม่ พร้อมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูน้�าเสนอ 

เมื่อพอใจกลุ่มใดให้ซื้อได้คนละ ๑ กลุ่ม โดยใช้กระดาษกาวย่นติดที่กระดาษ 

ฟลปิชาร์ท จากกจิกรรมนีพ้บว่านกัเรยีนแต่ละกลุม่จะมวีธิกีารน�าเสนอทีห่ลากหลาย

 ๓๘



เพื่อให้เพื่อนสนใจและตัดสินใจซื้อ และกิจกรรมนี้ยังถือเป็นการประเมินผลการ

ท�างานกลุ่มโดยเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 

ขั้นที่	๕	ขั้นสรุป ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้จากตลาดนัด

ความรู ้โดยครูใช้ชดุค�าถามกระตุน้คดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ดงันี ้

นักเรียนต้องสามารถ
อธิบายเหตุผลที่ดี ใน 
การเลือกซื้ อความรู  ้
ของตนเอง

ท�าไมจึงเลือกซื้อกลุ่ม...

นักเรียนต้องสามารถอธิบายสิ่งดีๆ 
ที่นักเรียนค้นพบ และสามารถ
ถ่ายทอดสิ่งดีๆ นั้นต่อผู้อื่นได้

เขามีดีอะไร

เพือ่ให้นกัเรยีนสะท้อนองค์ความรู้
ทีน่กัเรยีนได้จากการเรยีนรู้

นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง

 เพือ่ให้นกัเรยีนรูจ้กัทีจ่ะเชือ่มโยง
ความรู้จากบทเรียนที่ได้เรียนรู้
น�าไปสู่ชีวิตจริง

จะน�าปัญหาที่เกิดและวิธีแก้ไขไปใช้
กับตัวเองและชุมชนได้อย่างไร

๑.	ค�าถามส�าหรับผู้ซื้อ

 เพื่อให้นักเรียนคิดต่อไปโดย 
ไม ่หยุดเพียงแค ่บทเรียนใน
ห้องเรียนเท่านั้น

จะท�าอะไรต่อไปอีก

      ๓๙



เพื่อให้นักเรียนย้อนคิดวิธีการ หรือกระบวนการ
ท�างาน แล้วประสบผลส�าเรจ็ (การใช้เหตุผล)ท�าไมจึงขายได้ดี 

เพือ่ให้นกัเรยีนวเิคราะห์วธิกีารด�าเนนิงานทีป่ระสบผลส�าเรจ็มีวิธีการอย่างไร

เพือ่ให้นกัเรยีนย้อนคดิการท�างานว่าเกดิ
ปัญหาอุปสรรคใด จึงท�าให้การท�างาน 
ครัง้นี้ไม่ประสบผลส�าเรจ็ (การใช้เหตุผล)

ท�าไมขายได้ไม่ดี (ค�าถามนี้
ส�าหรับกลุ่มที่ขายไม่ดี)

 
เพือ่ให้นกัเรยีนย้อนคดิถงึสิง่ทีก่ระท�าผ่านมาและประสบ
ผลส�าเร็จ และวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ท�าได้ดีนั้นมีขั้นตอนการ
ท�างานอย่างไร (ความรู้จากการท�างาน/กระบวนการ
ท�างานที่ดีมักมีการคิดและด�าเนินการอย่างรอบคอบ)

อะไรที่ท�าได้ดี

			๒.	ค�าถามส�าหรับผู้ขาย

 เพือ่ให้นกัเรยีนน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาวิเคราะห์กับการท�างานที่ผ่านมา

ท�าอย่างไรจึงเกิดความพอดี

 
เพือ่ให้นกัเรยีนทบทวนสิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากการท�ากจิกรรมเกิดการเรียนรู้

อะไรบ้างจากการขาย

เพื่อให้นักเรียนคิดวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง 
ในการท�างานต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง

เพือ่ให้นกัเรยีนคดิปรบัปรงุแก้ไขงานในกจิกรรม 
ทีผ่่านมา และพฒันางานให้ดยีิง่ขึน้ ว่านกัเรยีนจะ
ท�าอย่างไร (เชือ่มความรูท้ีไ่ด้สูก่ารท�างานครัง้ต่อไป)

จะพัฒนาต่อไปอย่างไร

เพือ่น�าสิง่ที่ได้เรยีนรูไ้ปถ่ายทอดและขยายผลต่อ 
นักเรียนต้องสามารถสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือ
กระบวนการทีจ่ะไปถ่ายทอดต่อได้ (สรปุรวบยอด
บทเรยีนทีเ่กดิขึน้)

จะขยายผลสู่ผู้อื่นได้อย่างไร

 ๔๐



สุดท้ายจากค�าถามและค�าตอบที่ได้ ครูและนักเรียนจะช่วยกันวิเคราะห์และน�าเข้า
สู่กรอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๓  ห่วง  ๒  เงื่อนไข

จากการจัดการเรียนรู้ของครูสุทธิรัตน์	โดยใช้เทคนิควิธีที่ท�าให้นักเรียน

ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และเกิดการเรียนรู้นั้น	นักเรียนได้สะท้อนความคิดว่า  

“กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ด้วยการจัดตลาดนัดความรู้ เป็นแรงจูงใจ 
ที่ให้สนใจกลุ ่มเพื่อน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ ่มของตนเองกับกลุ ่มเพื่อน  
ได้ดูว่ากลุ่มไหนแก้ปัญหาได้ดี อย่างไร แล้วน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ เวลาที่เลือกซื้อ
ความรู้ก็ต้องอาศัยเหตุผลในการเลือก และเกิดการเรียนรู้ว่าปัญหามีทางแก้ไขได้ โดยที่
เราต้องฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน คิดก่อนพูด คิดก่อนท�า จะท�าให้เราเกิดสัมพันธภาพ 
ที่ดีระหว่างกัน” 

“ปัญหาหลายเรื่องจบลงได้ด้วยการเจรจา เม่ือเราพูดคุยกัน ท�าให้เรารู้เรื่องราวปัญหา 
จะคลี่คลายได้ด้วยการพูดคุยกันอย่างมีเหตุผล และใช้สติ ซึ่งพวกเราสามารถน�าไปใช้ 
ได้ทั้งกับตนเองและกับในชุมชน จะท�าให้ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดความขัดแย้ง”

การสอนของครูสุทธิรัตน์ที่ใช้เทคนิค Think Pair Share SHARE เป็นการ

ฝึกทักษะกระบวนการคิด ที่นักเรียนได้ทบทวนตนเองซ�้าๆ และลึกซึ้งขึ้น

ตามล�าดับ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟังและการสื่อสารด้วย จึงนับว่าเป็น 

การสอนที่ชาญฉลาดของครูสุทธิรัตน์ ที่ใช้รูปแบบการสอนที่ฝึกให้ 

นักเรียนคิด พิจารณาไตร่ตรอง เพื่อคิดแก้ปัญหาความขัดแย้ง และให้

นักเรียนได้เรียนรู ้จากประสบการณ์ตรงทั้งของตนเองและของเพื่อน  

ระดมความคิด วิเคราะห์/สังเคราะห์ความคิด แล้วได้แนวทางแก้ปัญหา

ร่วมกัน ซึ่งสุดท้ายนักเรียนสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเองว่า "ปัญหา 

มีทางแก้ไขได้ เมื่อมีการพูดคุยกันอย่างใช้เหตุผลและสติ"

      ๔๑



>> การแบ่งเวลาในการจดัการเรยีนรู ้ชัว่โมงที	่๑ กจิกรรม 

Think - Pair ชั่วโมงที่	๒ กิจกรรม Share ในกลุ่มเล็ก 

ชั่วโมงที่	๓ กิจกรรม SHARE ในกลุ่มใหญ่โดยจัดตลาด

นัดความรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู ้ที่ค่อยเป็นค่อยไป

เหมาะกับการเรียนรู ้ นอกจากนี้ ยังได้เลือกสถานที ่

เหมาะสมกบักจิกรรมและการเรยีนรูข้องเดก็ ครสูทุธริตัน์

ไม่ใช้ห้องเรยีนในการท�ากจิกรรม เพราะห้องเรยีนคบัแคบ

เกินไป เป็นต้น และเลือกสื่อที่เหมาะสม เพราะใช้

ประสบการณ์ตรงของตัวนักเรียนและเพื่อน ท�าให้เกิด 

การเรียนรู้มือ ๑ และสามารถกระตุ้นความสนใจของ

นักเรียนได้ดี 

พอประมาณ

จากตัวอย่างการเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้ จะเห็นได้

ว่าครสูทุธริตัน์ใช้เทคนคิวธิกีารสอนหลายอย่างด้วยกนั แต่ละเทคนคิวธิี

จะมีการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในรูปของ

ค�าถาม/ค�าสั่งที่ครูแจ้งต่อนักเรียน นอกจากครูสุทธิรัตน์จะได้น�าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ออกแบบการจัดการเรียนรู้แล้ว  

ยังได้ให้เด็กได้ฝึกใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย 

การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการจัดการเรียนรู้ของครู

 ๔๒



มีเหตุผล

ภูมิคุ้มกัน

>> ความรู้ที่ครูสุทธิรัตน์ต้องรู้ก่อนออกแบบจัดการเรียนรู้ 

เช่น เทคนิคการสอนโดยใช้เครื่องมือ Think Pair Share 

SHARE การจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการท�ากิจกรรม

ตลาดนัดความรู้ และค�าถามที่จะใช้สอดแทรกหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น  

>> ความเมตตา เอาใจใส่ดแูลนกัเรยีน การตรงต่อเวลา ความ

รับผิดชอบในหน้าที่

ความรู้

คุณธรรม

>> ครูสุทธิรัตน์สอนเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของตัวนักเรียนเอง 

เป็นการเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว ท�าให้นักเรียนมีความเข้าใจ

ได้ง่ายกว่าปัญหาไกลตวั และเหตผุลทีเ่ลอืกนกัเรยีนชายและ

หญงิให้เป็นคูแ่ลกเปลีย่นเรยีนรูก้นัหรอืเพือ่นที่ไม่สนทิกนัมา

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่นกัเรยีนจะได้เกดิมมุมองใหม่ ๆ  และ

ครสูทุธริตัน์เลอืกสถานทีท่�ากจิกรรมการเรยีนการสอนทีต้่อง

กว้างขวางและโปร่งมีลมพัดผ่านเย็นสบาย เพราะนักเรียน

ต้องใช้ความคิดจึงต้องมีบรรยากาศที่ผ่อนคลาย  เป็นต้น

>> การวางแผนการจัดการเรียนรู ้อย่างรอบคอบรัดกุม 

ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ไปตามตารางเวลาก�าหนดไว้ มี

การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ไว้ครบครัน เช่น 

ฟลิปชาร์ท กระดาษกาวย่น และขณะนักเรียนท�ากิจกรรม  

ครูก็สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนไปด้วย

      ๔๓



เพื่อให้นักเรียนฝึกคิดหาเหตุผลนักเรียนเคยขัดแย้งหรือ
มีปัญหากับใคร ท�าไม

เพื่อให้นักเรียนคิดวิธีการหรือกระบวน 
การทีจ่ะท�างานให้ส�าเรจ็ ในทีน่ีค้อืนกัเรยีน 
จะต้องท�าอย่างไรจงึจะสามารถแก้ปัญหา
ได้ส�าเร็จ เป็นการให้นักเรียนฝึกคิดอย่าง
เป ็นเหตุเป ็นผลและสร ้างภูมิคุ ้มกัน 
ในการท�างานนั่นเอง

เมื่อมีความขัดแย้งกับเพื่อน 
นักเรียนแก้ปัญหาอย่างไร?

 เป็นค�าถามทีส่อบทานหาคณุธรรม
ในตัวนักเรียน

เคยท�าอะไรดีๆ 
ให้ตนเองหรือสังคมไหม

 เพื่อให้นักเรียนค้นหาศักยภาพตนเอง 
หรอืความพอประมาณ นกัเรยีนท�าอะไร
ได้ดีย่อมมาจากศักยภาพของนักเรียน
ที่สามารถท�าได้ 

อะไรที่ท�าได้ดี 
ท�าอย่างไรจึงเกิดความพอดี

การจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
นักเรียน ครูสุทธิรัตน์จะสอดแทรกอยู่ในชุดค�าถามและการตั้งเงื่อนไขให้นักเรียน

ต้องคิดวิเคราะห์ในกระบวนการท�ากิจกรรม

 น�าสิง่ที่ได้เรยีนรูไ้ปปรบัใช้ต่อ ถอืว่าเป็น
เงื่อนไขความรู้ที่จะน�าไปใช้ครั้งต่อไป 
คือน�าไปใช้ในชุมชน หรือขยายสู่ผู้อื่น
นัน่เอง (รูจ้กัตนเอง รูจ้กัเพือ่น น�าสูก่าร
จัดการอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล 
และมีภูมิคุ้มกัน)

น�าวิธีแก้ไขปัญหาไปใช้กับตัวเอง
และชุมชนได้อย่างไร จะขยายผล 
สู่คนอื่นได้อย่างไร

 ๔๔



จากการสร้างเงือ่นไขให้นกัเรยีนได้คดิวเิคราะห์เรือ่งราวความขดัแย้งของตวัเองว่า

เกิดจากอะไร ต้องท�างานกลุ่ม ท�าการคัดเลือกผู้มาท�าหน้าที่ต่างๆ ในกิจกรรม

ตลาดนัดความรู้ และใช้ค�าถามต่างๆ ในทุกขั้นตอน และมีการสรุปบทเรียน 

เพื่อเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับ 

การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เด็ก

ได้มีโอกาสฝึกทักษะการคิดอย่างพอเพียง และเห็นประโยชน์ของหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงจากการน�ามาสร้างความส�าเร็จในการท�างาน

เสียงสะท้อนเล็กๆ ของนักเรียน 
สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ “แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้ง”

นางสาวกาญจนาพร แก้วกูล

“ครูให้พวกเราจับกันเป็นคู่ๆ แล้วเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหากัน“ “พอรู้ว่านี่เป็นปัญหา
ของเธอ ฉันก็จะให้ก�าลังใจเธอ ฉันเคยเจอมาแล้ว เธอไม่ได้เจอปัญหานี้คนเดียว 
บนโลกนะ” ให้ก�าลังใจกันแล้วก็มาเข้ากลุ่ม มาแลกเปลี่ยนกันอีก เป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น 
ได้รับรู ้ปัญหาคนอื่นมากขึ้นก็เริ่มรู ้ว่าปัญหาของเราเล็กกว่าคนอื่นมากเลย เม่ือเรา 
มีปัญหาได้มาแลกเปลี่ยนกับใครสักคนหนึ่งก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้น รู้ว่าปัญหานี้ถึงเราจะ
แก้เองไม่ได้ แต่ก็มีคนอื่นที่พร้อมจะช่วยเหลือ นี่คือก�าลังใจ และตัวเราได้พัฒนา 
ให้เป็นคนกล้าขึ้นจากการได้ฝึกทักษะการพูด กล้าที่จะพูดว่ามีปัญหาอะไร และฟัง 
คนอื่นพูดบ้าง ไม่ใช่เป็นฝ่ายพูดอย่างเดียว กล้าที่จะแนะน�าคนอื่นว่าปัญหาเราเจอมา
แล้วนะ เธอน่าจะแก้แบบนี้ๆ ตัวเราเองใช้ประสบการณ์ของตนเองในการแนะน�าคนอื่น” 

      ๔๕



“ได้บทเรียนว่าเม่ือมีปัญหาแล้วสามารถพูดคุยกับเพื่อน เพื่อนสามารถให้ค�าแนะน�า  
ใช้เหตุผลมาพูดคุยกัน บอกว่าให้ใจเย็นๆ ก่อน อย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผล ตนเอง 
มีความขัดแย้งกับพี่ชาย พี่ชายเป็นคนอารมณ์ร้อน คุยกันแล้วไม่ยอมกัน หลังจาก 
ได้รับค�าแนะน�าว่า ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนนะ เราต้องอดทนก่อน  
รู้อยู่แล้วล่ะว่าอาจจะไม่ได้ผิดที่เรา แต่เริ่มจากที่เราต้องมีความอดทน พูดประนีประนอม
กับพี่ชาย พูดแบบนี้ไม่ได้นะ เหมือนกับใช้น�้าเย็นเข้าลูบ อย่าใช้ความร้อน ต่างคนต่าง
ร้อนมันก็จะยิ่งลุกเป็นไฟ ซึ่งเรื่องนี้ตนได้ข้อคิดมาจากฟังเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่ง  
เพื่อนบอกว่ามีปัญหาทะเลาะกันถึงขนาดจะลงไม้ลงมือ แล้วเพื่อนแก้ปัญหาโดยบอกว่า 
ต้องใจเย็นก่อนโดยต้องเริ่มที่ตัวเอง เพราะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงคนอ่ืนได้ ต้อง 
เปลี่ยนจากตัวเราเอง ต้องใจเย็น ถ้าเขาพูดไม่ดีมาก็เฉยๆ หรือพูดกลับไปแบบดีๆ  
ไม่ใช่อารมณ์ร้อนกลับ นี่ถือเป็นการพัฒนาตนเอง

นางสาวปนิตา แซ่เซียว  

นางสาวศศิธร บุญถาวร  

“บางครั้งการแก้ปัญหาของตนเองอาจจะไม่ดีพอ ไม่ประสบความส�าเร็จ แต่พอได้ฟัง 
การแก้ปัญหาของเพื่อน ก็สามารถน�าวิธีการแก้ปัญหาของเพื่อนมาปรับใช้กับตัวเอง  
และการแก้ปัญหาความขัดแย้งนี้คิดว่าเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ทั้งเรื่องเหตุผลและเรื่องของคุณธรรม เช่น ถ้าเราไม่มีความอดทนพอที่จะรับมือกับ 
ปัญหา ทุกอย่างอาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้” 

 ๔๖



ครูจรวยพรรณ เย่ำเฉื้อง   
โครงงำนจิตอำสำ 
“ค้นหำผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบอย่ำงท�ำดีในชุมชน”

โครง
งานจิตอาสา

      ๔๗



ครูจรวยพรรณ เย่ำเฉื้อง   
โครงงำนจิตอำสำ 
“ค้นหำผู้น�ำหรือผู้ที่เป็นแบบอย่ำงท�ำดีในชุมชน”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ตัวอย่างของการเชื่อมโยงความรู ้ในห้องเรียนมาเป็น 

แรงบันดาลใจ	และสร้างเงื่อนไขให้นักเรียนได้เรียนรู ้

จากการลงปฏบิตังิานในชมุชน	โดยมเีป้าหมายให้นกัเรยีน

ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร	ฝึกการสังเกต	การจดบันทึก	และ

ฝึกน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

วางแผน	การแก้ปัญหา	พร้อมทั้งให้นักเรียนได้สะท้อน

ตนเองว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้	ท�าให้เกิดความคิด	เกิดประโยชน์

ต่อตนเองและส่วนรวมอย่างไร	

ครูจรวยพรรณ

ครูจรวยพรรณ เย่าเฉื้อง เป็นครูแกนน�าขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงของโรงเรียนห้วยยอดอีกท่านหนึ่ง ได้ถ่ายทอดเรื่องราวการจัดการเรียนรู้

ภาษาไทยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่า ครั้งแรกที่เริ่มใช้ 

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับวิชาที่สอน ได้ใช้เพียง  

๑ หน่วยการเรียนรู้ ในเวลา ๑๒ ชั่วโมง นักเรียนท�างานไม่ส�าเร็จ เนื่องจากเวลา

ไม่เพียงพอ จึงได้หารือกับคุณทรงพล เจตนาวณิชย์ ที่มาเป็นพี่เลี้ยงในการท�า 

โครงงานจิตอาสาให้กับโรงเรียน ท่านบอกว่า "เวลา ๑๒ ชั่วโมงนี่มันพัฒนาอะไร

 ๔๘



ไม่ได้นะ" จึงเริ่มคิดใหม่ว่าท�าอย่างไรนักเรียนจะสามารถท�างานได้ส�าเร็จ และ

สามารถพัฒนา “นิสัย” ตนเองได้ จึงก�าหนดการจัดการเรียนรู้ขึ้นมา ๓ หน่วย 

การเรียนรู้ ในเวลา ๔๐ ชั่วโมง ที่ท�าให้นักเรียนมีระยะเวลาในการท�างาน และ

สามารถเรียนรู้จากการท�าโครงงานได้ตลอดกระบวนการ

เป้าหมายของการเรียนรู ้ ครูจรวยพรรณคาดหวังว่า นอกจากนักเรียนจะได ้

ความรู้จากเนื้อหาสาระของวรรณคดี/วรรณกรรมทั้ง ๓ หน่วยการเรียนรู้ คือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ โคลงนิราศนรินทร์  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  นิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐ 

ในกระบวนการท�าโครงงานจติอาสา ค้นหาผูน้�าหรอืผูท้ีเ่ป็นแบบอย่างท�าดีในชมุชน 

นักเรียนจะได้ฝึกคิดและปฏิบัติโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 

ฝึกทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะการสือ่สาร ตามตวัชีว้ดัของวชิาภาษาไทย คอื การอ่าน  

การเขยีน การพดู และการวเิคราะห์ วจิารณ์วรรณคดหีรอืวรรณกรรม รวมทัง้ทกัษะ

การท�างานกลุ่ม ทักษะชีวิต เป็นต้น และเกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง”

      ๔๙



ครูจรวยพรรณเชื่อมโยงการท�าโครงงานจิตอาสา	“ค้นหาผู้น�าหรือผู้ที่เป็นแบบ

อย่างท�าดีในชุมชน”	กับการเรียนรู้วรรณคดี/วรรณกรรม	๓	เรื่อง	ดังนี้

วรรณคดีเรื่อง สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ ซึ่งเป็นหน่วยการ 

เรียนรู ้ที่ ๑ มีเนื้อหาย่อๆ ว่า โจโฉต้องการได้กวนอูซึ่งมีความกล้าหาญ 

มาสวามภิกัดิ ์จงึปรกึษาหารอืกบัเตยีวเลีย้ว และให้ไปพดูเจรจาชกัชวนจนส�าเรจ็ 

โดยโจโฉยอมรับสิ่งที่กวนอูขอสัญญาว่าขอถวายตัวเป็นทหารพระเจ้าเหี้ยนเต้  

ให้พีส่ะใภ้อยูอ่ย่างสบาย และกจ็ะไปพบเล่าป่ีหากรูว่้าเล่าป่ีอยูท่ี่ไหนโดยที่ไม่ต้อง

ลาโจโฉ แม้ว่าโจโฉจะให้ทรัพย์สินเงินทองแก่กวนอูมากมาย ในที่สุด กวนอ ู

ผู้ซึ่งมีความซื่อสัตย์ก็ไปพบเล่าปี่ ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าโจโฉเป็นผู้น�าที่ม ี

น�า้ใจ ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ มอบหมายหน้าทีแ่ก่ผูอ้ืน่ มคีวามซือ่สตัย์

ต่อค�าสญัญาที่ให้ไว้กบักวนอ ูได้ข้อคดิว่าความซือ่สตัย์เป็นเครือ่งหมายของคนดี 

เราควรรักษาความดีไว้ไม่ว่าจะมีอะไรมายั่วยุ ท�าให้นักเรียนเห็นตัวอย่างของ 

การเป็นผู้น�าหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีว่าควรมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร จะได้ใช้ 

เป็นหลักในการศึกษา ค้นหาและตัดสินใจเลือก เพื่อน�ามาท�าโครงงานจิตอาสา 

“ค้นหาผู้น�าหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างท�าดีในชุมชน”

ก่อนที่นักเรียนเข้าไปศึกษาเรื่องราวของผู้น�าในชุมชนนั้น ครูจะให้นักเรียน 

เรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ วรรณกรรมรื่อง “โคลงนิราศนรินทร์”  ซึ่งเป็นเรื่อง

ทีน่ายนรนิทรธเิบศร์ (อนิ) แต่ง เริม่ด้วยการยอพระเกยีรตสิมเดจ็พระบวรราชเจ้า

มหาเสนานุรักษ์ที่เสด็จยกกองทัพหลวงไปปราบพม่า ซึ่งยกทัพมาตีเมืองถลาง

และชุมพร ในสมัยรัชกาลที่ ๒ เป็นการพรรณนาความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ที่มีต่อ

นางอนัเป็นทีร่กั และเล่าถงึการเดนิทางผ่านคลองบางกอกน้อย วดัหงส์ บางยีเ่รอื 

บางกก โคกขาม แม่กลอง ปากน�้า บ้านแหลม ชะอ�า สามร้อยยอด บางสะพาน

และตะนาวศรี มีการชมนกชมไม้ ชมสัตว์ ในระหว่างการเดินทาง ท�าให้นักเรียน
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เรียนรู้ว่า “นิราศ” เป็นการบันทึกการเดินทาง บันทึกเรื่องราวตามเส้นทางที่ผู้แต่ง

เดินทางไปพบเห็น อาจจะพรรณนาถึงการพลัดพรากนางที่รักหรือไม่ก็ได้ ซึ่ง

สามารถแต่งได้ทัง้ร้อยกรองและร้อยแก้ว วรรณกรรมเรือ่งนีท้�าให้นกัเรยีนเหน็ความ

ส�าคัญของการบันทึก และเห็นตัวอย่างว่าการจะบันทึกได้ดีต้องช่างสังเกตและ

สามารถจับประเด็นที่น่าสนใจได้ จึงก�าหนดให้นักเรียนต้องจดบันทึกเรื่องราว 

ที่นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมของผู้น�าในชุมชน ที่นักเรียนเลือกไว้จากการเรียนรู้

เรื่องสามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ 

สุดท้ายนักเรียนต้องน�าเรื่องราวของผู้น�าท�าดีในชุมชนออกมาเผยแพร่ด้วยนิทาน 

นักเรียนต้องแต่งนิทานแล้วน�าไปเล่าให้กับผู้อื่นฟังอย่างมีจิตอาสา โดยเรียนรู้ 

การแต่งนิทานจากการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ “นิทานเวตาล เรื่องที่ ๑๐” 

เป็นเรือ่งราวของพระเจ้าวกิรมาทติย์ผูค้รองเมอืงกรงุอชุชยินทีรงพระปรชีาสามารถ

ด้านการปกครองและการศึกสงคราม โยคีศานติศีลซึ่งมุ่งปองร้ายพระเจ้าวิกร 

มาทิตย์และราชบุตรเพราะมีความแค้นพระราชบิดาของพระเจ้าวิกรมาทิตย์ ออก

อบุายขอความช่วยเหลอืในการท�าพธิสี�าคญัในป่าช้า โดยขอให้ไปน�าเวตาลซึง่เป็น

อมนุษย์มีลักษณะคล้ายศพมนุษย์ผสมค้างคาวห้อยหัวอยู่บนต้นอโศกในป่าช้ามา

ให้ พระเจ้าวิกรมาทิตย์สามารถจับเวตาลมาได้ แต่เวตาลทูลว่า ระหว่างเดินทาง

จะเล่านิทานให้ฟังและจะถามปัญหา หากพระเจ้าวิกรมาทิตย์ตอบปัญหา เวตาลก็

จะลอยกลับไปที่ต้นอโศก ซึ่งพระเจ้าวิกรมาทิตย์เผลอตอบไปถึง ๙ ครั้งด้วยกัน  

ท�าให้นกัเรยีนเหน็ตวัอย่างนทิานจากนทิานเวตาล เรือ่งที ่๑๐ ได้รบัความสนกุสนาน 

ได้ข้อคิดเกี่ยวกับการใช้สติปัญญาในการยั้งคิด จึงก�าหนดให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 

น�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้น�ามาช่วยกันวางแผนออกแบบแต่งนิทานตามความ

สนใจ ความต้องการและตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม แล้วจัดตลาดนัดวิชาการ  

น�านทิานทีแ่ต่งขึน้เองมาเล่าให้เพือ่นในห้องฟัง และน�าไปเล่าให้น้องๆ ในโรงเรยีน

หรือในชุมชนฟัง
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>> กระบวนกำรเรียนรู้   

ขั้นที่	๑	ให้นักเรียนอ่านและวิจารณ์วรรณคดีเรื่องสามก๊ก ครูให้นักเรียนอ่าน 

เรื่องสามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ โดยครูต้องเตรียมสื่อการ 

เรียนรู้ พร้อมทั้งครูต้องอ่านและมีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อนนักเรียน เมื่อครูให้

นักเรียนไปอ่านเรื่องแล้ววิจารณ์ นักเรียนอาจไม่เข้าใจว่าท�าอย่างไร ต้องเริ่มต้น

ตรงไหนก่อน ครูจึงต้องมีใบงานให้นักเรียนท�ากิจกรรม การที่จะให้นักเรียนเรียนรู้

อะไรในวิชาภาษาไทย สิ่งหนึ่งที่ต้องท�าให้นักเรียนรู้ก่อนคือรูปแบบของงานเขียน 

ซึง่เป็นการเริม่ต้นสูก่ารวจิารณ์ หากเป็นนทิาน กจ็ะวจิารณ์ในเชงิของความบนัเทงิ

และเนื้อหา ข้อคิดสอนใจ หากเป็นบทความทางวิชาการจะวิจารณ์ในเชิงของ 

ความรู้มากกว่าความบันเทิง และมีค�าถามเพื่อไปสู่การวิจารณ์การอ่านให้ได้ 

ตัวอย่างค�าถามในใบงาน ได้แก่... 

ใครเป็นผู้แปล 
เรื่องสามก๊ก

สามก๊กเป็นงาน
เขียนชนิดใด

ท�าไมโจโฉจึง
อยากได้กวนอู
มาท�างาน

โจโฉให้ใครช่วย 
ช่วยอย่างไรจึงท�าให้
กวนอูมารับราชการ

ด้วย

โจโฉและกวนอ ู
มีลักษณะนิสัย

อย่างไร

ค�าถามต้องเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนด้วย ค�าถามส�าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาแต่น�าไปใช้ถามนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนประถมศึกษา 

ก็จะตอบไม่ได้ ครูต้องตั้งค�าถามให้เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนของนักเรียน หรือ

ค�าถามเด็กเก่งกับเด็กอ่อนในแต่ละห้องก็จะต่างกัน ท�าให้เกิดภูมิคุ้มกันกับตัวครู 

นักเรียน
ได้ข้อคิดอะไร

ข้อคิดนี้น�าไปใช้กับ
ตนเองและน้องๆ 
ได้อย่างไร

 ๕๒



ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน และการถามของครูอยู่บนเหตุผลที่มุ่งหวัง 

อยากให้เกิดกับผู้เรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส�าคัญของ 

ผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครูต้องตั้งค�าถามให้ทะลุถึงเป้าหมายนั้น  

คือ นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจเนื้อหา วิเคราะห์วิจารณ์ได้ และได้ข้อคิด

ขั้นที่	๒	คัดเลือกบุคคลที่เป็นผู้น�าหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างท�าดีในชุมชน หลังจาก 

ที่ครู ให้นักเรียนท�างานจากใบงานแล้ว ครูจรวยพรรณให้นักเรียนแบ่งกลุ ่ม  

กลุ่มละ ๔ หรือ ๖ คน โดยค�านึงว่าหากนักเรียนน้อยกว่า ๔ คนก็จะน้อยเกินไป 

หรือมากกว่า ๖ คนก็จะมีสมาชิกมากเกินความจ�าเป็นในการท�าโครงงาน และ 

มีจ�านวน ๔ หรือ ๖ คน เพื่อสะดวกในการจับคู่ ตามความสมัครใจ ตามความ

สะดวกที่สามารถท�างานร่วมกันได้คือบ้านอยู่ใกล้กัน แล้วให้เลือกประธานกลุ่ม 

เลขานุการกลุ่ม ให้นักเรียนคุยกันก่อนว่าจะเลือกใครเป็นประธาน เลขานุการ  

เพราะเหตุใด นักเรียนต้องใช้เหตุผลในการเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับต�าแหน่ง  

เพราะจะได้ท�างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้สามารถท�างานได้ส�าเร็จ  

หลังจากนั้น ครูมอบหมายให้แต่ละกลุ ่มท�าโครงงานโดยน�าข้อคิดจากเรื่อง 

สามก๊ก มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกผู้น�าหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างท�าด ี

ในชุมชน 

ข้อคิดก็คือ “คนนั้นต้องมีความดีอยู่ในตนเอง มีความเป็นผู้น�า หรือเป็นแบบ 

อย่างที่ดี จึงจะท�าให้ชุมชนสงบสุข” นักเรียนต้องไปสัมภาษณ์ โดยครูมีเงื่อนไข  

คือ ควรเป็นผู้น�าที่นักเรียนสามารถเดินทางไปสัมภาษณ์ได้สะดวก พร้อมทั้ง 

น�าข้อมูลที่สัมภาษณ์มาแต่งเป็นนิทานได้ แล้วน�านิทานไปเล่าให้น้องๆ ฟังได้ด้วย

      ๕๓



กิจกรรมต่อไปก็คือ	Think	Pair	Share	SHARE

ในขั้นนี้เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนใช้เหตุผลและความพอประมาณ โดยดู

ศักยภาพของตนเองและเพื่อนๆ ในกลุ่มที่จะสามารถท�าโครงงานได้ส�าเร็จด้วย

Think คือ ให้นักเรียนแต่ละคน

คิดอยู่กับตัวเองว่าจะเลือกใคร 

ในชุมชนมาเป็นผู้น�าหรือผู้ที่เป็น

แบบอย่างภายใต้กรอบที่ครูวางไว้ 

เพราะเหตุใดจึงเลือกคนนั้น

Pair คือ ให้นักเรียนจับคู่กับ

เพื่อนในกลุ่มคุยแลกเปลี่ยนสิ่งที่คิด 

โดยใช้ค�าถามเดิม คือ เราจะเลือก

ใครเป็นผู้น�าหรือผู้ที่เป็นแบบอย่าง 

ทั้งคู่ต้องใช้เหตุผลคุยกันในการ

ตัดสินใจให้ได้ผู้น�า ๑ คน 

เป็นการให้นักเรียนฝึกใช้เหตุผล

ในการตัดสินใจ

Share คือ ให้นักเรียนแต่ละคู ่

มารวมกันในกลุ่มของตนเอง แล้ว

แลกเปลี่ยนความคิดว่าจะเลือกใคร

โดยใช้เหตุผลในการตัดสินใจเลือก

ผูน้�าเพยีงคนเดยีว เมือ่นกัเรยีนเข้าใจ 

และยอมรับในเหตุผลของกันและกัน

ก็จะสามารถไปสัมภาษณ์ผู้น�าหรือ 

ผู้ที่เป็นแบบอย่างได้อย่างมีความสุข 

เพราะเกดิจากการเลอืกด้วยตวัเขาเอง

 

SHARE เมื่อเลือกได้แล้ว  

ทุกกลุ่มออกมาน�าเสนอ

หน้าชั้นเรียน เป็นการ

แลกเปลี่ยนความคิด

ของแต่ละกลุ่ม

ให้เพื่อนทั้ง

ชั้นเรียนทราบ

โครงงาน
จิตอาสา
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ขั้นที่	๓	การเขียนเค้าโครงโครงงาน	

ครูจรวยพรรณพบว่า เดิมนักเรียนไม่เข้าใจและไม่สามารถเขียนเค้าโครงโครงงาน

ตามส่วนประกอบของเค้าโครงโครงงาน ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการเรยีนรู/้ตวัชีว้ดั 

ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่านักเรียนสามารถเขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ ตรงตาม

วัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล และสาระส�าคัญชัดเจน จึงได้

น�าแนวค�าถามของ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี มาช่วยกรอบความคิดให้นักเรียน ดังนี้

 ๑. ท�าไมจึงท�าโครงงานนี้ ซึ่งคือที่มาและความส�าคัญ  

 ๒. มีจุดมุ่งหมายอย่างไร คือจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์  

 ๓. วางแผนการท�างานอย่างไร เมือ่ไร คอื แผนการปฏบิตักิาร ซึง่หากนกัเรยีน 

  วางแผนตรงนี้ดีก็จะเกิดภูมิคุ้มกัน  

 ๔. การท�าโครงงานนี ้นกัเรยีนจะท�าอะไรได้ส�าเรจ็ให้สอดคล้องกบัจดุมุง่หมาย 

  หรือวัตถุประสงค์ ก็คือผลที่คาดว่าจะได้รับ  

เมือ่ใช้ค�าถามง่ายๆ อย่างนี ้นกัเรยีนกเ็ขยีนเค้าโครงโครงงานได้แล้ว แต่ปรากฏว่า 

หลงัจากทีน่กัเรยีนเขยีนส่งมา พบว่านกัเรยีนมกัจะหลดุจากธรรมชาติในการเขยีน

ของรายวิชาภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นที่มาและความส�าคัญ จุดมุ่งหมาย ครูจึงต้อง

ตั้งโจทย์ให้ชัดขึ้นว่าต้องเขียนเค้าโครงโครงงานให้เห็นที่มาของการคัดเลือกผู้น�า

หรือผู้ที่เป็นแบบอย่างท�าดีในชุมชนว่าได้ข้อคิดมาจากส่วนไหนของเรื่องสามก๊ก 

ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ และเมื่อเลือกได้แล้วจะน�าความรู้อะไรจาก 

โคลงนิราศนรินทร์และนิทานเวตาลมาใช้ในการท�าโครงงานครั้งนี้ ทั้งหมดนี้เป็น 

จุดมุ่งหมายที่ต้องพัฒนานักเรียนในรายวิชาภาษาไทย ซึ่งครูบอกตั้งแต่ต้นว่า

มาตรฐานการเรียนรู ้/ตัวชี้วัด/ชิ้นงาน/ภาระงานในวิชาภาษาไทยมีอะไรบ้าง  

นักเรียนจะต้องบอกให้ได้ว่าเขามีพัฒนาการอะไรบ้างในวิชาภาษาไทย หรือ 

เกิดสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนคือทักษะต่างๆ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ซึ่งเป็นการพัฒนาอะไรบ้างเพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ดี และนักเรียนจะต้องบอก 

ขั้นตอนได้ว่าท�าอย่างไรบ้าง 

      ๕๕



ขั้นที่	๔	การลงมือปฏิบัต ิ

เมื่อนักเรียนตัดสินใจเลือกผู้ที่จะไปเรียนรู้ด้วยได้แล้ว นักเรียนจะต้องวางแผน 

นัดหมายเวลาที่ตรงกัน วางแผนการเดินทางร่วมกัน จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ในการไปเรียนรู้นี้ นักเรียนจะได้ฝึกทักษะภาษาไทยในการสื่อสารแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ด้วยการพูดคุย ดู ฟังและจดบันทึก 

หลงัจากที่ไปเรยีนรูแ้ละได้รบัข้อมลูครบถ้วนแล้ว นกัเรยีนแต่ละกลุม่น�าข้อมลูและ

การบันทึกภาพและ/หรือเสียงจากการสัมภาษณ์มาเล่าให้ครูฟังว่าได้ท�างานกันมา

อย่างไร กระบวนการเป็นอย่างไร และผลเป็นอย่างไร นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

และครูจะใช้ค�าถามเพิ่มเติมว่า นักเรียนช่วยเหลือกันอย่างไรจึงท�าให้งานส�าเร็จ  

มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง และมีวิธีการแก้อย่างไร มีอะไรที่จะไปสัมภาษณ์เพิ่ม

เติมอีกหรือไม่ ท�าให้นักเรียนสามารถสรุปได้ว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ท�าให้งานส�าเร็จ 

และต้องการจะต่อยอดความรู้เพิ่มเติมอีกหรือไม่

นักเรียนจะร่วมกันวางแผนการแต่งนิทานโดยการน�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผู้น�ามาเขียนโครงเรื่องและเนื้อหา แล้วร่วมกันน�าเนื้อหามาจัดท�าเป็นรูปเล่มหรือ 

สื่อการเล่านิทานตามความต้องการ ความพร้อมและศักยภาพของนักเรียน โดย

เน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัด ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม น�าเสนอนิทานได้อย่าง

น่าสนใจ เหมาะกับกลุ่มที่จะเล่า โดยครูจะใช้ค�าถามในการเขียนเนื้อหาในนิทาน 

ใคร ท�าอะไร ที่ไหน อย่างไร ใช้ค�าถามในการท�าสื่อเล่านิทาน จะน�าเสนอนิทาน

ในรูปแบบใด ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเล่านิทานให้ฟัง จ�านวนเท่าไร ที่ไหน  

ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไร ใช้งบประมาณเท่าไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

แต่งนทิาน อกีทัง้ครจูะคอยเป็นผูต้รวจสอบเนือ้เรือ่งเพือ่การปรบัแก้ทัง้เนือ้หาและ

การใช้ภาษา ดแูล ให้ข้อเสนอแนะในการท�าสือ่การเล่านทิานได้อย่างเหมาะสม ท�าให้ 

เกดิความน่าสนใจ แล้วนกัเรยีนน�านทิานไปเล่าให้กลุม่เป้าหมายฟังอย่างมจีติอาสา

 ๕๖



หลังจากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนรายงานโครงงานเพื่อใช้น�าเสนอในงาน 

ตลาดนดัวชิาการ จากค�าถาม ท�าไมจงึท�าโครงงานเรือ่งนี้ ท�าโครงงานไปเพือ่อะไร 

เรียนรู้อะไรในโครงงาน จากใคร รู้สึกอย่างไรกับการพาน้องฟังนิทาน เกิดปัญหา

อุปสรรคอะไรบ้างในการท�าโครงงาน แก้ปัญหาอุปสรรคอย่างไร พัฒนาอุปนิสัย

อย่างไรบ้างภมูิใจอะไรบ้างในการท�าโครงงาน จะเพิม่เตมิอะไร อย่างไรบ้าง หากมี 

โอกาสท�าโครงงานอีก และเตรียมน�าเสนอด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ประหยัด ไม่ท�าลาย 

สิง่แวดล้อม จากนัน้ ให้นกัเรยีนแต่ละคนน�ามาเรยีบเรยีงเขยีนเป็นเรือ่งเล่าของตนเอง

นกัเรยีนร่วมกนัจดัตลาดนดัวชิาการด้วยการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารรายงาน โครงงาน 

การเล่านิทาน หากกลุ่มใดได้เรียนรู้กิจกรรม/งานจากผู้น�า สามารถน�ามาเสนอได้ 

นักเรียนก็จะจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาประกอบการสาธิต ท�าให้นักเรียนแบ่งปัน

ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากวรรณคดี/วรรณกรรมทั้ง ๓ เรื่อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผู้น�าและนิทานที่แต่งขึ้นอย่างมีความสุข

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูจรวยพรรณใช้การ 

ถอดบทเรียนให้นักเรียนได้ทบทวนและวิเคราะห์การท�างานของตนเอง และครูจะ

ประเมินว่านักเรียนได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท�างานหรือไม่ 

อย่างไร โดยนกัเรยีนจะต้องมาคดิและพดูคยุกนัว่า เขาท�างานส�าเรจ็ได้เพราะอะไร 

มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ แก้ไขอย่างไร และหากนักเรียนจะท�าโครงงานอีกในครั้ง

ต่อไปให้ส�าเร็จมากยิ่งขึ้น จะต้องพัฒนาอะไรมากยิ่งขึ้นบ้าง 
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ท�าเรือ่งมสีลงึพงึบรรจบให้ครบบาท ได้ไปเรยีนรูจ้ากคณุ
วริชั ฉนัทรางกรู ซึง่ท่านเป็นประธานกลุม่ออมทรพัย์บ้าน
ควนไสบุก ตั้งอยู ่ที่ต�าบลห้วยนาง อ�าเภอห้วยยอด 
จังหวัดตรัง กลุ่มออมทรัพย์นี้ไม่ได้ท�าอยู่แค่บ้านควนไส
บกุ แต่จะท�าร่วมกบัหมูบ้่านในต�าบลห้วยนางและหมูบ้่าน
ในต�าบลอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงต�าบลห้วยนาง   

ท�าโครงงาน
เรื่องอะไร  

 
ให้สมาชิกแต่ละคนเสนอว่าจะเลือกผู้น�าหรือผู้ที่เป็น 
แบบอย่างด้านใด ซึง่แต่ละคนกพ็ยายามคดิ กลุม่ทีส่นใจ
เดนิทางไปต่างจงัหวดัในช่วงทีพ่วกเราท�าโครงงานนีภ้าคนิ ี
ได้เสนอคณุวริชัเพราะเหน็ว่าเรือ่งการใช้จ่ายเงนิเป็นเรือ่ง
ส�าคญัมากในปัจจบุนั เราท�าโครงงานนี ้เท่ากบัว่าเราปลูก
ฝังในเรื่องของการใช้จ่ายเงิน

ในการเลือกผู้น�าหรือ
ผู้ที่เป็นแบบอย่าง
มีที่มาอย่างไร  

ตัวอย่างค�าถาม-ค�าตอบจากการถอดบทเรียนของครูและนักเรียน

นางสาวทิพย์มณี มีจิตร

จากกิจกรรม Think Pair Share SHARE เราได้
พัฒนาการพูดและฝึกทักษะการฟัง ต้องเป็นผู้ฟัง 
ที่ดี ฟังอย่างเข้าใจและคิดตาม หลังจากนั้น เมื่อ
ไปสัมภาษณ์ผู ้น�าหรือผู ้ที่ เป ็นแบบอย่างท�าดี 
ในชุมชน ก็ต้องพูดสื่อสารกับเขา ตั้งค�าถามและ
พูดคุยอย่างสุภาพ แล้วก็น�ามาประชุมในกลุ ่ม 
เพื่อขอความคิดเห็น เสนองานกับคุณครู และ 
น�าความรู้ที่ได้มาแต่งนิทาน เล่าให้น้องๆ ฟัง

เม่ือเราท�างาน คือ ตั้งแต่ต้น
ที่ไปสัมภาษณ์และท�านิทาน
เล่าให้น้องๆ ฟังจนเสร็จ เรา
ได ้พัฒนาทักษะภาษาไทย
อะไรบ้าง

ท�าเรื่องมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท ได้ไปเรียนรู้จาก 
คณุวริชั ฉนัทรางกรู ซึง่ท่านเป็นประธานกลุม่ออมทรพัย์ 
บ้านควนไสบุก ตั้งอยู่ที่ต�าบลห้วยนาง อ�าเภอห้วยยอด 
กลุม่ออมทรพัย์นี้ไม่ได้ท�าอยูแ่ค่บ้านควนไสบกุ แต่จะท�า
ร่วมกับหมู่บ้านในต�าบลห้วยนางและหมู่บ้านในต�าบล
อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง   

ท�าโครงงาน
เรื่องอะไร  

 
ให้สมาชิกแต่ละคนเสนอว่าจะเลือกผู้น�าหรือผู้ที่เป็น 
แบบอย่างด้านใด ซึ่งแต่ละคนก็พยายามคิด ภาคิน ี
ได้เสนอคณุวริชัเพราะเหน็ว่าเรือ่งการใช้จ่ายเงนิเป็นเรือ่ง
ส�าคญัมากในปัจจบุนั ถ้าเราท�าโครงงานนีจ้ะท�าให้เราได้ 
เรยีนรูใ้นเรือ่งของการใช้จ่ายเงนิอย่างคุม้ค่า คดิวางแผน
การใช้จ่ายเงินในอนาคตได้ 
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การเขยีนเค้าโครงโครงงาน จะต้องเขยีนเพือ่ทีจ่ะสามารถ
ตอบโจทย์กบัสิง่ทีค่รูให้มาได้  ซึง่บางครัง้ พวกเราตัง้จดุ
มุ ่งหมายที่ไม่ได้อยู ่บนการพัฒนาทักษะภาษาไทย  
โดยเขยีนว่าต้องมคีวามอดทน ความขยนั ซึง่ไม่ได้พฒันา
ทักษะภาษาไทยเลย เมื่อน�ามาส่งครูก็ได้รับค�าแนะน�า 
พวกเราก็ต้องเขียนจุดมุ่งหมายใหม่ เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้น
พฒันาทกัษะภาษาไทยได้จรงิๆ พวกเรากต้็องช่วยกนัคดิ
ว่าแต่ละคนอยากทีจ่ะพฒันาตวัเองในด้านใดบ้าง บางคน
จากเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่ง  พอได้มาอยู่ร่วมกันในกลุ่ม 
แบ่งปันความรู้กัน พูดคุยกัน ก็กลายเป็นคนที่สามารถ
สื่อสารกับคนอื่นได้คล่องมากขึ้น

เขียนเค้าโครง
โครงงานอย่างไร  

ครจูรวยพรรณเล่าเพิม่เตมิว่า มบีางครัง้นกัเรยีนท�าไปบ่นไป บางคนกลบัไปบอก
แม่ว่า “ไม่เรยีนแล้วกบัครจูรวยพรรณ ครูให้เขยีนเค้าโครงโครงงานรอบทีห้่าแล้ว 
ไปส่งงานแล้วครูถามอะไรไม่รู้ ท�าไมครูไม่บอกมาเลยว่าจะต้องเขียนอย่างไร 
แล้วต้องมาหาครูหลายครั้งมาก” แต่ในที่สุด นักเรียนก็บอกว่า “ถ้าไม่มีความ
อดทน ก็คงไม่สามารถเรียนรู้การเขียนเค้าโครงโครงงานได้” ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้
จะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยสนใจเรียน แต่พอผ่านกระบวนการนี้กับครูหลายๆ ครั้ง ก็
เริ่มพัฒนาตัวเองโดยบอกว่า “มาเรียนกันดีกว่า” และเมื่อคุณทรงพลได้มา
สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มนี้ว่าท�าไมจึงเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียนตอบว่า “ทุกคน
มีคุณค่าในตัวเอง เพียงแต่ว่าได้ใช้สิ่งนั้นให้เกิดคุณค่ากับตัวเองหรือไม่” เพราะ
ฉะนั้น “การที่พวกหนูใช้ความอดทน ความตั้งใจ ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมุ่งมั่น 
หนูก็เพิ่งรู้ว่าหนูท�างานได้ส�าเร็จเหมือนกัน หนูจึงชักชวนกันเรียนมากกว่านอน
หลังห้อง” ...นี่คือสิ่งที่นักเรียนสะท้อนออกมา 

      ๕๙



ส่วนเรือ่งการวดัผลประเมนิผล  ครจูรวยพรรณกล่าวว่า ต้องออกแบบการประเมนิ
ไปถึงมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ครูต้องมีแบบประเมินการเขียนเค้าโครงโครงงาน แบบการ 
น�าเสนอโครงงาน และที่ส�าคัญครูจะมีแบบสังเกตว่านักเรียนใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียงหรือไม่ เพราะได้ตั้งไว้ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ว่าเขาต้องใฝ่เรียนรู้
และอยูอ่ย่างพอเพยีง ครบูอกให้ไปท�างานมาสองสปัดาห์ นกัเรยีนต้องส่งงานให้
ตรงต่อเวลา ถ้าไม่มาส่งก็ต้องมีเหตุผลมาบอกกับครู และผลงานของนักเรียน
ต้องเขียนหรือท�ามาด้วยความสะอาดเรียบร้อย ครูจะสังเกตว่านักเรียนมีความ
สามัคคีกันไหม คุย แสดงความคิดเห็นกันไหม ไม่ใช่เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง
ในกลุ่มเท่านั้น และนักเรียนมีความมุ่งมั่นในการท�างานไหม ดังนั้น แบบการวัด
ประเมินผลจะมีความส�าคัญในการยกระดับหรือพัฒนาอุปนิสัย “พอเพียง” ของ
นักเรียนให้เกิดตามเป้าหมายได้ 

ครูจรวยพรรณกล่าวสรุปว่า ในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยบูรณาการกับ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วให้นักเรียนจัดท�าโครงงานจิตอาสานี้   
ครูสามารถพัฒนานักเรียนได้ทั้งในด้านการทักษะภาษาไทยด้วยการสื่อสาร   
ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะชีวิต  

 ๖๐



กระบวนการเรียนรู้ที่ครูจรวยพรรณพยายามถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ด้วย

ความรักและความหวังดีของผู้เป็นครูนั้น มีตัวแทนนักเรียนได้สะท้อนให้

ทราบว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

นางสาวทิพย์มณี	มีจิตร สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่า

เรื่องสามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ เป็นเรื่องที่มีตัวละคร 

เยอะมาก ต้องศึกษาละเอียดกว่าจะเข้าใจ สุดท้ายก็เข้าใจประเด็นการ 

เป็นผู้น�าหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีว่าควรมีลักษณะอย่างไร และเมื่อในกลุ่ม

ของตนเองต้องเลือกผู้ที่มาน�าเสนอในห้องเรียน จึงเลือกคุณวิรัช ฉันทรา

งกูร ซึ่งเป็นคนในพื้นที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของสมาชิกในกลุ่ม คุณวิรัชเป็น

ประธานกลุม่ออมทรพัย์บ้านควนไสบกุ สาเหตทุีเ่ลอืก เพราะความเป็นผูน้�า

ของคุณวิรัช และที่ประทับใจพวกเราคือคุณวิรัชเป็นคนที่ไม่ย่อท้อ สู้ชีวิต

มาก ศึกษาหาความรู้ในการบรหิารจดัการกลุม่ออมทรพัย์ว่าควรเป็นอย่างไร 

และคิดว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการไปเรียนรู้จากของจริง จึงไปเรียนรู้กับ 

กลุ่มออมทรัพย์ที่ประสบความส�าเร็จ แล้วน�าประสบการณ์ตรงนั้นมาใช้

พัฒนากับการออมทรัพย์ของตนเอง น�าไปแต่งนิทานเป็นแบบอย่างการ 

ออมทรัพย์แก่น้องๆ และที่ส�าคัญคือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต เพราะ 

เรื่องเงินเป็นเรื่องส�าคัญ ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างมาก  

พร้อมทั้งการยอมรับฟังความคิดของคนอื่นด้วย พวกเราสังเกตตอนที่ไป

สัมภาษณ์คุณวิรัช จะมีผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ ร่วมสนทนาอยู่ด้วย คุณวิรัชจะ 

รับฟัง ท�าให้พวกเราเห็นว่าการท�างานบางครั้งท�าคนเดียวไม่ได้ ต้องมี

สมาชิก มีองค์ประกอบ ไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่มีคนรอบข้าง

เดินอยู่ด้วย การท�างานเป็นกลุ่ม ต้องอาศัยความเชื่อใจและความไว้ใจ 

ซึ่งกันและกัน พวกเราได้พูดคุยกับคุณวิรัชแล้วรู้สึกว่าเขามีความคิดที่ดี 

      ๖๑



สุดท้ายพวกเราได้ข้อคิดค�าคมจากคุณวิรัชว่า “ดีใจได้ แต่อย่าดีใจนาน เสียใจได้ 

แต่อย่าเสียใจนาน ยังมีอะไรต้องท�าอีกหลายอย่าง” 

จากการเรียนรู้เรื่องนี้ นางสาวทิพย์มณีบอกว่าจะน�าเรื่องความซื่อสัตย์ไปใช ้

กับตัวเองให้มากขึ้น โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่ชอบพูดโกหก แต่จะตอบไม่หมด 

มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเรียนพิเศษ พ่อถามว่าไปอย่างไร ก็บอกว่าไปกับเพื่อน ซึ่งบอก

พ่อไม่หมด โดยตนเองนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อน ซึ่งพ่อค่อนข้างห้ามเพราะ

กลัวอุบัติเหตุ พอมาตอนนี้คิดว่าต่อไปต้องบอกให้หมด ต้องซื่อสัตย์ให้มากขึ้น  

เผื่อเกิดอะไรขึ้นมา พ่อก็จะได้ช่วยแก้ปัญหาหรือตักเตือนเราได้

การเรียนนิราศท�าให้ได้แง่คิดว่าการเดินทางไม่ใช่แค่การเดินทางไปถึงจุดหมาย

ไปพบไปสัมภาษณ์ผู้น�าเท่านั้น แต่ยังมีอะไรๆ ระหว่างทางสู่จุดหมาย บางครั้ง

เราจะมัวไปจดจ่อแต่จุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะในระหว่างทางมี

หลายอย่างที่เป็นประสบการณ์ที่ดี เหมือนเราสามารถสร้างความรู้ขึ้นมาเองได้

เรื่อยๆ โดยที่อาจารย์ไม่ได้มาบอก  

ส�าหรับนิทานเวตาลจะเป็นเหมือนนิทานซ้อนนิทาน ได้เรียนรู ้ว่าการแต่ง 

นิทานเป็นอย่างไร การแต่งนิทานต้องสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ออกมาแต่งเป็นนิทานที่สนุกเพลิดเพลิน ต้องดูด้วยว่าแต่งเพื่อใคร อย่างเช่น 

การแต่งนทิานเพือ่น้องๆ กต้็องท�าให้สนกุสร้างสรรค์ แต่ถ้าแต่งให้กบัคนทีม่อีาย ุ

แตกต่างกัน ก็ต้องใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสื่อให้เข้าใจกันได้มากขึ้น 

ในการเรียนรู ้ครั้งนี้คุณครูได้สอดแทรกค�าถามให้พวกเราคิดและหาเหตุผล 

หรอืหาค�าตอบ และโยงเข้ากบัหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ยอมรบัว่า 

เมื่อก่อนจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องการเกษตร คิดว่าโชคดีที่ได้มาเรียนกับอาจารย ์

 ๖๒



จรวยพรรณ ได้เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าจริงๆ แล้วไม่ได้อยู่แค่การเกษตร แต่อยู่ 

ในชีวิตประจ�าวันและรอบตัวเรา ที่ส�าคัญมากก็คือเมื่อเจอกับปัญหาหนึ่ง เรา

สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเช่น  

มอียูค่รัง้หนึ่งพวกเราจะไปสอนน้องทีชุ่มชนบ้านหว้ยมา้ลอย จังหวัดสุพรรณบุรี 

เจอปัญหาว่ากลุ่มของเราเตรียมของไปแล้ว พวกเราเตรียมขวดน�้าเหลือใช้ 

เพื่อให้น้องๆ ท�ากระปุกออมสินใช้ในการออมทรัพย์ โดยใส่ในถุงด�า ท�าให้คน 

ขบัรถคดิว่าเป็นถงุขยะ จงึท�าให้ของหายหมดในระหว่างการเดนิทาง เราได้ข้อคดิ

ว่าต่อไปต้องมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น ต้องดูแลเอาใจใส่ ป้องกันมากกว่านี้ และต้อง

คิดวางแผนว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ให้น้องๆ แล้ว จะท�าอย่างไร

ให้สามารถท�ากิจกรรมให้น้องๆ ได้ เมื่อเราไม่มีวัสดุอุปกรณ์แล้ว เราจะท�าอะไร

ได้บ้าง ก็เลยยุบโครงงานของตนเอง แล้วไปช่วยงานโครงงานของเพื่อนๆ  

กลุ่มอื่น ซึ่งท�าให้ตนเองและเพื่อนในกลุ่มเดียวกันสามารถท�างานได้ เมื่อเกิด

ปัญหาแล้วต้องไม่ไปคิดว่าเราต้องมีของนั้นให้ได้ แต่ต้องรู้จักปรับประยุกต์เพื่อ

ให้ผ่านสถานการณ์นั้นไปให้ได้ ตรงนั้นส�าคัญมากกว่า และประสบการณ์ครั้งนั้น

ท�าให้กลุม่พวกเราได้คดิว่า การท�างานครัง้ต่อไปต้องรอบคอบ รดักมุและเตรยีม

การมากกว่านี้

      ๖๓



นางสาวสุชานาฎ	หนูขาว สะท้อนว่า สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของ

ครูจรวยพรรณนั้นมีหลายประการ เรื่องแรกที่เรียนคือ เรื่องสามก๊ก ตอน กวนอู

ไปรับราชการกับโจโฉ สิ่งที่ได้เรียนรู้มาคือ ผู้น�าหรือผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีควรมี

คุณธรรมหลายๆ ด้าน โจโฉเป็นผู้น�าที่ซื่อสัตย์และเอาใจใส่ลูกน้อง สิ่งที่ได้รับ 

มาตรงนี้ก็น�าไปสู่การเลือกผู้ที่เป็นแบบอย่างในการท�าโครงงาน ทางกลุ่มตกลง

กันที่จะเลือกอาจารย์นฤมล เจษฎารมย์ ซึ่งเป็นคุณครูที่มีความรู้ ความสามารถ

ทางด้านคหกรรม จึงอยากช่วยกันเชิดชูอาจารย์ เพราะนักเรียนบางคนอาจ 

ไม่รู้จักอาจารย์ และพวกเราสามารถหาเวลาว่างมาศึกษาการท�าขนมโดนัทจิ๋ว

กับท่านได้โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลาในวันหยุด เช่น ช่วงพักกลางวัน 

นอกจากนี้ ในเรื่องสามก๊ก เรายังได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรมที่น�ามาใช้ในชีวิต 

ประจ�าวันได้มากเลย เช่น เรื่องความซื่อสัตย์ ไม่ลอกการบ้านเพื่อน เรื่องความ

กตัญญู เมื่อไปศึกษาความรู ้จากผู ้ที่เป็นแบบอย่างแล้ว เราก็ต้องมีความ 

กตัญญูต่อท่าน ไม่ใช่ว่างานจบไปแล้วก็ลืมท่านไปเลย อาจารย์นฤมลท่านเป็น 

ผู้ให้ความรู้แก่พวกเรา ก็ต้องกตัญญูและต้องรู้จักตอบแทน  

 ๖๔



คุณธรรมที่เราเห็นในตัวอาจารย์นฤมล คือ อาจารย์จะใส่ใจในเรื่องการเลือก 

วัตถุดิบ อาจารย์จะสอนว่าคนท�าขนมจะต้องมีความซื่อสัตย์นะ เพราะว่า 

ถ้าเลือกวัตถุดิบราคาถูกมาใช้ ขนมที่ท�าออกมาจะไม่มีคุณภาพ เราต้องมี 

ความซื่อสัตย์และต้องมีความรักในสิ่งที่ท�า แล้วงานก็จะออกมาได้ดี และเมื่อ 

พวกเราได้รับความรู้มาแล้วก็ต้องส่งต่อความรู้ให้กับคนอื่นอย่างง่ายๆ คือ 

น้องๆ ของพวกเรา ตัวเราเองต้องถ่ายทอดความรู้แก่น้องๆ ให้ได้ สอนน้องๆ 

ว่าต้องมีความซื่อสัตย์และความกตัญญูต่อพ่อแม่หรือบุคคลที่มีบุญคุณ 

แก่เรา ส�าหรับตัวเองก็ซื่อสัตย์มากขึ้น เมื่อก่อนชอบขอสตางค์แม่เพิ่มว่า 

มีงานที่ต้องจ่าย แต่เงินที่ขอมาเกินไปนิดหนึ่ง พอได้มาเรียนรู้ตรงนี้ ก็รู้ว่า 

ความซื่อสัตย์นั้นเป็นเครื่องหมายของคนดี เรื่องนี้ได้สอน ได้ขัดเกลาเราว่า  

ไม่ควรท�าอย่างนี้ตอนนี้ก็ขอเงินแต่พอดี ส�าหรับการท�างานกลุ ่มได้ฝึกให้ 

พวกเรารู้จักการจัดการกับเวลา ทุกคนจะต้องรู้จักบริหารจัดการเวลาให้เป็น  

ต้องรู ้ว่าเวลานี้จะท�าอะไร คือบางครั้งจะยุ ่งยากมากก็จริง แต่ก็ท�าให้รู ้ว่า 

เราต้องจัดล�าดับความส�าคัญให้ได้ เช่น การบ้านมีอยู่จริง แต่การบ้านของเรา 

เรากลับไปท�าที่บ้านได้ แต่งานของกลุ ่มเป็นงานหลักที่ต ้องใช้เวลาว่าง 

ที่อยู่ด้วยกันท�างานร่วมกัน  

นอกจากนี้ นางสาวสุชานาฎกล่าวว่า สิ่งที่ได้จากการท�าโครงงานในครั้งนี้  

คือ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เดิมคิดว่ามาเรียนหนังสือ มาเอาความรู ้

อย่างเดียว แต่เมื่อได้เป็นผู้ให้ เป็นผู้สอนน้องๆ ท�าให้รู ้ว่าตนเองมีคุณค่า  

สามารถท�าให้น้องๆ มีความรู ้ได้ นอกจากจะได้เรียนรู ้ในห้องเรียน และ 

ได้ลงมือท�านอกห้องเรียนแล้ว ยังได้เปิดประตูหรือหน้าต่างอีกบาน ได้ไป 

เรียนรู ้กับชุมชนอื่นด้วย ได้ไปสอนน้องที่ อบต.บ้านห้วยม้าลาย จังหวัด

สุพรรณบุรี   

      ๖๕



“ภาษาสุพรรณน่าฟังมาก ให้น้องๆ สอนภาษาสุพรรณให้เรา แล้วเราก็สอน 

ภาษาใต้ให้น้องๆ ด้วย บริเวณรอบๆ ที่ท�ากิจกรรมก็มีต้นไม้ที่ไม่รู้จัก ที่บ้าน 

เราไม่มี เช่น หญ้าเนเปีย เราไม่รู้จัก นึกว่าอ้อย เราก็บอกว่าที่นี่ปลูกอ้อย 

เยอะจัง น้องๆ บอกว่า นี่หญ้าเนเปียไม่ใช่อ้อย”

นอกจากนี้ เรายังได้รับประสบการณ์จากน้องๆ เข้าใจความคิดของน้องๆ  

มากขึ้น และหลังจากการเรียนรู้การท�าขนมจากอาจารย์นฤมล ได้น�าความรู้ 

ไปแต่งนิทานเล่าให้น้องๆ ฟัง ให้เห็นคุณค่าของขนมไทย ขนมที่ไม่ใส่ผงชูรส 

เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ชอบกินขนมกรุบกรอบ ก็บอกน้องๆ ว่ามันเป็นโทษนะ  

มากินขนมไทยดีกว่า และพยายามสอดแทรกในเนื้อเรื่องนิทาน ให้รู้จักเรียนรู้

จากสิ่งใกล้ตัวด้วย เพราะรอบๆ ตัวเรามีความรู้มากมาย 

 ๖๖



ส�าหรับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอนเรียนอยู่มัธยมต้น เข้าใจว่า

เศรษฐกิจพอเพียงเกี่ยวกับการเกษตรเพียงอย่างเดียว พอเข้ามาเรียนรู้จริงๆ  

จึงเข้าใจได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด เป็นแนวทางในการท�าทุกสิ่ง 

ทุกอย่าง ส่งผลดีกับตัวเราและกับคนอื่นๆ ด้วย ท�าอะไรทุกอย่างต้องอยู่บน 

พื้นฐานของความมีเหตุผล ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมทั้ง 

มีความรู้และคุณธรรม การประสบความส�าเร็จที่ได้รับจากการท�างาน คือการที่

มีการวางแผนที่ดี การจัดระบบที่ดี เมื่อท�าตรงนั้นได้ ผลที่ออกมาก็ดี เหมือน

กับว่าได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้ว มีเหตุผลที่ดีทุกอย่าง เหมือนเป็นตัวตอบโจทย์ว่า 

ท�าทุกอย่างครบ ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขตรงนั้นเรียบร้อยแล้ว 

ส่วนการเรียนรู้นั้น ถ้าเรียนรู้จากในต�าราก็ได้ แต่เรียนรู้จากการลงมือท�าได้

มากกว่า เพราะจะเห็นผลที่ได้รับมาเลย การเรียนรู้ในต�าราก็รู้ว่าความมีเหตุผล

คืออะไร ความพอประมาณคืออะไร การมีภูมิคุ้มกันคืออะไร แต่ไม่สามารถ 

เห็นได้ว่าตอนเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆ แล้ว ผลจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าลงมือท�า 

ก็จะได้เห็นผลออกมา ในการท�างานแต่ละครั้ง บางครั้งมีปัญหาต่างๆ มากมาย 

ก็ค่อยๆ ซึมซับว่าจะใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร บางทีแก้หนึ่งครั้งยังไม่ได้ผล  

ก็ต้องคิดใหม่ว่าจะแก้อย่างไร และเมื่อแก้ปัญหาได้แล้ว ความรู้นั้นก็ซึมซับ 

เข้าไปในตัวเรา เรารู ้อยู ่แล้วว่าถ้าท�าตามแนวทางนั้น จะท�าให้เกิดผลด ี

กับเรามากขึ้น ถ้าเรามีการจัดวางระบบการท�างานที่ดีก็จะท�าให้งานส�าเร็จ 

เป็นอย่างดี จะรู ้เลยว่านี่แหละคือภูมิคุ ้มกันที่ดี การลงมือปฏิบัติท�าให้เรา 

ชัดเจนขึ้น เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ท�าให้ตัวเรามีคุณภาพมากขึ้น มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมได้อย่างดีด้วย  

      ๖๗



ฟังเรื่องราวดีๆ ที่ครูจรวยพรรณและนักเรียนถ่ายทอดให้รับทราบ ท�าให้

มองเห็นภาพการจัดการเรียนรู้ของครูจรวยพรรณที่ปลูกฝังและบ่มเพาะ

นักเรียนให้เกิดอุปนิสัย “พอเพียง” โดยผ่านการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย

แล้วน�าความรู้ไปจัดท�าโครงงานจิตอาสา จะเห็นหลักคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงถูกสอดแทรกอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนโดยที่ 

ไม่ทิ้งธรรมชาติวิชาภาษาไทย ท�าให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่ม  

มคีวามสขุกบัการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่ทัง้เพือ่นในกลุม่ ในห้องเรยีน น้องๆ  

ในชุมชน ในโรงเรียน ผู้น�าในชุมชนและครู รู้รัก สามัคคี ฟังความคิดเห็น 

ของผู้อื่น บางกลุ่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้น�า รักษ ์

ความเป็นวัฒนธรรมถิ่นใต้ ท�ารายงานโครงงาน จัดท�าสื่อนิทานจากวัสดุ

ที่ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม ใช้วสัดเุหลอืใช้ วสัดทุ้องถิน่อย่างคุม้ค่า ประหยดั 

ท�าให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร ฟัง พูด ดู อ่านและเขียน เกิดทักษะ

การคิดในการท�าโครงงานแต่งนิทานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีเหตุผล ท�าให้เกิดทักษะการแก้ปัญหา

และทกัษะการใช้ชวีติ และหากนกัเรยีนต้องการมคีวามรูเ้พิม่เตมิจากการ

เรยีนรูจ้ากผูน้�า นกัเรยีนกจ็ะสบืค้นข้อมลูจากอนิเทอร์เนต็ อกีทัง้นกัเรยีน

สามารถส่งงานทางอีเมล์หรือเฟสบุ๊ค ท�าให้นักเรียนมีทักษะในการใช้

เทคโนโลยี

 ๖๘



ครูบุษบำ ชูค�ำ   
โครงงำนคืนชีวิตให้คนไทยด้วยพืชสมุนไพร

      ๖๙



ครูบุษบำ ชูค�ำ   
โครงงำนคืนชีวิตให้คนไทยด้วยพืชสมุนไพร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ครูบุษบามีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนได้เชื่อมบทเรียนสูก่าร

ด�าเนินชีวิตจริงเพื่อความเข้าใจเรื่อง	“เซต”	ขณะเดียวกัน 

การท�าโครงงานยงัท�าให้นกัเรยีนได้ฝึกทกัษะต่างๆ	โดยเฉพาะ 

ทักษะการคิดแก้ปัญหา	และได้ฝึกน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในการท�างาน	โดยครใูช้วธิตีัง้ค�าถาม	

และสรุปการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียนหลังการท�างาน

เชื่อมกับหลักปรัชญาฯ	เพื่อสร้างความเข้าใจ	และท�าให้

นักเรียนเห็นคุณค่าของการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงมาใช้สร้างความส�าเร็จในการด�าเนินชีวิต

ครูบุษบา

“เซต”	กับโครงงาน	

ครบูษุบาก�าหนดให้นกัเรยีนน�าเรือ่งเซตทีเ่พิง่เรยีนจบไปมาท�าโครงงาน เพือ่ตรวจ

สอบความเข้าใจและสามารถน�าความรู้ที่เรียนไปใช้ในชีวิต

ครูให้นักเรียนท�าโครงงานนี้นอกเวลาเรียน สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ทุกวันพุธซึ่ง 

เป็นคาบโฮมรูม เบื้องต้นนักเรียนยังไม่รู ้ว่ามีการบูรณาการเรื่องหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้เพียงว่าครูให้โจทย์ท�าโครงงานโดยน�าความรู้เรื่องเซต 

มาใช้ แต่ในขณะที่ท�างาน ครูจะใช้วิธีตั้งค�าถามเพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนอธิบาย

ถึงสิ่งที่เขาท�าทุกครั้ง 

 ๗๐



เลือกหัวข้อโครงงานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในชั่วโมงแรก ครูบุษบาเริ่มด้วยการชวนนักเรียนพูดคุย และใช้ค�าถามกระตุ้น 

ให้นกัเรยีนเหน็ประโยชน์ของโครงงาน เพือ่ชวนนกัเรยีนคดิ ชวนให้นกัเรยีนสนใจ

ที่จะน�าความรู้ไปใช้ท�าโครงงาน หลังจากนั้น จะให้นักเรียนทั้งชั้นเรียนช่วยกัน

เสนอหัวข้อที่สนใจจะศึกษาในท้องถิ่น มา ๕ หัวข้อ โดยนักเรียนต้องอธิบาย 

เหตุผลให้ได้ว่าหัวข้อที่เสนอนั้นมีประโยชน์อย่างไร และตัวนักเรียนมีศักยภาพ

เพียงพอที่จะท�าได้หรือไม่

...ให้นักเรียนอธิบาย อย่างเช่น ถ้าเป็นหัวข้อเรื่องบุคคลส�าคัญเขาจะต้อง 
คิดแล้วว่า เขาจะมีวิธีในการศึกษาอย่างไร (ความรู ้) ใครในท้องถิ่นที่เขา 
อยากจะไปเรียนรู ้ด ้วย นักเรียนมีเป ้าหมายของเขาอยู ่แล ้ว เพียงแต่ว ่า 
เป้าหมายของเขาอาจจะไม่ครบ ไม่สมบูรณ์... ชวนคิดว่าท�าไมถึงเลือก (เหตุผล) 
คิดว่าท�าได้ไหม (พอประมาณและภูมิคุ ้มกัน) จะท�าในลักษณะไหน หรือ 
หากเลือกหัวข ้อสมุนไพรจะประกอบด้วยอะไรบ้าง เขามีวิธีศึกษาอย่างไร  
และวิธีที่เขาเสนอมานี้เป็นไปได้หรือไม่ ทุกคนจะร่วมกันท�าได้ไหม (คุณธรรม) 
จะส�าเร็จไหม ความยากง่าย การช่วยเหลือกัน หัวข้อไหนจะท�าได้สะดวกกว่า 
ก็ใช้ค�าถามพวกนี้ไปช่วยให้เขาคิดทบทวนและเลือกหัวข้อที่เหมาะสมที่สุด

หลงัจากให้นกัเรยีนพดูถงึข้อดข้ีอเสยีของหวัข้อทีน่�าเสนอและความเป็นไปได้ของ

โครงงานที่จะท�า ครูให้นักเรียนร่วมกันโหวตและอธิบายเหตุผล ในที่สุด มาลงตัว

ทีห่วัข้อเรือ่งพชืผกัสมนุไพร เนือ่งจากมคีวามเป็นไปได้สงูทีจ่ะท�าให้ส�าเรจ็ เพราะ

ทกุบ้านมพีชืผกัสมนุไพรอยูแ่ล้ว นกัเรยีนสามารถไปหาเพิม่เตมิที่ไหนก็ได้ จากนัน้ 

ครูให้โจทย์นักเรียนกลับไปหาสมุนไพรที่สนใจมาคนละหนึ่งอย่าง ในชั่วโมงถัดไป 

นักเรียนจะมาพร้อมกับเหตุผลของเขาว่าท�าไมเขาเลือกสมุนไพรชนิดนั้น

      ๗๑



สืบค้นพืชที่สนใจ	ลงลึกถึงคุณประโยชน์

ในชั่วโมงที่ ๒ นักเรียนจะมาพูดคุยกันว่า ได้ไปค้นหาสมุนไพรอะไรมาบ้าง แล้ว

ท�าไมถึงเลือกสมุนไพรชนิดนั้น นักเรียนในห้องเลือกมาหลากหลาย ครูจึงให ้

แบ่งกลุ ่มตามความสนใจเดียวกัน มาพูดคุยกันในกลุ ่มย่อย ว่าสนใจชนิดนี ้

เพราะอะไร และไปศึกษาความรู้เกี่ยวกับพืชชนิดนี้มาจากที่ไหน 

ส�าหรับเงื่อนไขความรู้ นักเรียนควรได้รับการฝึกให้รู้จักสมุนไพรที่ก�าลังเรียนรู้ 

อย่างละเอียด ทั้งมุมลึก และมุมกว้าง ในที่นี้ครูได้ให้นักเรียนศึกษาถึงสรรพคุณ

ของพืช ซึ่งรวมถึงประโยชน์และโทษ วิธีน�าไปใช้ ตลอดจนวิธีการขยายพันธุ์  

ในขณะเดียวกัน ครูต้องการให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิต รู้จักการท�างานร่วมกัน  

จึงชวนนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมและน�าพืชชนิดนั้นมาปลูกที่โรงเรียนให้เป็น 

แหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพร

แต่ละกลุ่มจะเอามาอย่างละต้น บางคนปลูกมะนาวใส่กระสอบมา 
ก็ถามเหตุผลของการปลูกแบบนี้ เขาก็บอกว่า ดูแลง่ายมากกว่า
ปลูกลงในดิน อย่างเช่น การรดน�้าจะท�าให้ดินชุ่มได้นานมากกว่า 
โดยครูจะให้อิสระในการคิด การท�า แต่จะประคับประคองด้วย 
การตั้งค�าถามให้เขาคิด วิเคราะห์อยู่ตลอดเวลา

 ๗๒



ต่อยอดสู่แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

เริ่มแรกครูไม่ได้คิดถึงการสร้างแหล่งเรียนรู้ แต่เมื่อนักเรียนเลือกหัวข้อสมุนไพร 

ครูจึงอยากให้นักเรียนคิดเชื่อมโยงเป็นระบบ น�าเรื่องที่เรียนมาใช้ในชีวิตให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น หลังจากที่เขาปลูกแล้ว ครูตั้งค�าถามว่าควรจะดูแล

อย่างไร นักเรียนก็จะแบ่งหน้าที่กันไปรดน�้า ดูแลจนพืชเจริญเติบโต ในขั้นตอน 

ต่อมา ครจูะให้แต่ละกลุม่น�าเสนอให้เพือ่นในชัน้เรยีนฟังว่าสิง่ที่ไปศกึษามาแล้วน�า

มาปลูกมีประโยชน์อะไร สรรพคุณของพืชมีอะไร นอกจากน�ามาประกอบอาหาร

ในแต่ละวัน นักเรียนจะสอบถามความรู้จากคนในบ้าน และสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต 

ซึ่งท�าให้มีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น นักเรียนจะรวบรวม บันทึก มาน�าเสนอ 

ให้เพื่อนฟัง 

น�าความรู้เรื่องเซตมาจัดกลุ่ม 

โครงงานนี้ท�าให้นักเรียสามารถน�าความรู้เรื่องเซตในห้องเรียนมาใช้ในชีวิตจริง  

โดยเฉพาะในเรื่องการจัดท�า และน�าเสนอข้อมูลต่างๆ เช่น การจัดกลุ่มพืชตาม

สรรพคุณที่ใช้รักษา ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และระบบ

เลือด จากนั้น นักเรียนจะรวบรวม เรียบเรียง แล้วบันทึก ท�าเป็นเล่มโครงงาน

เผยแพร่ความรู้	ครูให้อิสระในการคิดและท�า	แล้วตั้งค�าถามชวนวิเคราะห์

หลังจากแต่ละกลุ่มได้เล่มชุดความรู้ ครูตั้งค�าถามต่อว่า เล่มโครงงานที่เสร็จแล้ว

จะใช้ท�าอะไรได้บ้าง เพื่อให้นักเรียนรู้จักการน�าข้อมูลที่ได้มาจัดการเพื่อเผยแพร่

ต่อผู้อื่นได้ ครูจะตั้งค�าถามว่างานเขียนแบบนี้ บุคคลภายนอกจะอ่านเข้าใจหรือไม่ 

นักเรียนจะมีวิธีอธิบายอย่างไรให้ผู้อื่นเข้าใจ นักเรียนจึงท�าออกมาเป็นแผนภาพที่

สามารถอ่านได้ง่าย หลงัจากนัน้ ครถูามนกัเรยีนว่าจะน�าโครงงานนี้ไปใช้ประโยชน์

อย่างไร ให้นักเรียนคิดถึงกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการในการเผยแพร่อย่างอิสระ  

โดยครูท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้ค�าแนะน�า  

      ๗๓



ครูบุษบาเล่าว่า หลังจากนักเรียนออกไปเผยแพร่ความรู้จากการท�าโครงงานแล้ว 

ครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง นักเรียนจะเล่าประสบการณ์ 

ปัญหา อุปสรรค วิธีแก้ปัญหา ความประทับใจ โดยในระหว่างนั้นครูจะเป็น 

ผู้ตั้งค�าถามและคอยสังเกต เชื่อมโยงหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข โดยที่นักเรียน 

ไม่รู้ตัว

เขามาเล่าประสบการณ์ก็สนุกดี เช่น กลุ่มที่เลือกไปโรงพยาบาลมีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นพยาบาล ผู้ป่วย และพนักงานท�าความสะอาด พวกเขาอยากให้ โรงพยาบาล 
ใช้สมุนไพรควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบัน บางกลุ่มไปเผยแพร่กับเด็กประถม ถ่ายรูป
มาให้ดู ครูให้เขาเลือกของเขาเอง ที่ไม่สร้างเง่ือนไขเพราะอยากให้นักเรียนคิดว่า 
สิ่งที่เขาได้นั้นไม่ควรจ�ากัดอยู่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การเผยแพร่อยู่ที่เขาคิดว่า
สมุนไพรนี้เหมาะกับใครมากกว่ากัน อยากรู ้ว่าความคิดของเขาเป็นอย่างไรบ้าง  
ไปถึงตรงไหนได้บ้าง ถ้าชี้แนะว่าต้องไปโรงเรียน ทุกคนจะออกมาแบบเดียวกัน  
ความคิดนักเรียนก็จะถูกปิดว่าไปได้เฉพาะโรงเรียน จะให้เขาคุยกันเอง และให้เขา
แบ่งกลุ่มกันเองว่าจะไปกันยังไง แล้วครูจะใช้ค�าถาม เช่น เลือกสถานที่นี้เพราะอะไร 
เลือกไปวันไหน ท�าไม เดินทางไปกันอย่างไร มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างไหม  
แล้วแก้ปัญหาอย่างไร ท�าส�าเร็จไหมกับสิ่งที่เขาคิดไว้ ได้ท�าตามที่วางแผนไว้ไหม 
ก็จะใช้ค�าถามแบบนี้เพื่อให้เขาได้ทบทวนตนเองและครูได้รู ้ว่า เขาได้เรียนรู้ไหม  
เขาแก้ปัญหายังไง เขาได้ท�าตามที่เขาตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ เขามีกระบวนการท�างาน
อย่างไร สิ่งที่เขาเลือกเป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้หรือไม่ เขามีการคิดตัดสินใจ 
อย่างไร อยากให้นักเรียนคิดวางแผนและแก้ปัญหาเพื่อเรียนรู้ทักษะชีวิตด้วยว่า 
ตัวเองท�าได้ไหม

 ๗๔



ผลที่เกิดขึ้น 

ครูบุษบาบอกว่า จากการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้ เห็นผลชัดเจนว่า ความคิดของ

นักเรียนเป็นระบบขึ้น สามารถบอกเพื่อนห้องอื่นได้ว่า คณิตศาสตร์สามารถ 

ใช้ได้จริง เกิดเจตคติในการเรียนดีขึ้น นักเรียนไม่มีค�าถามว่าเรียนไปท�าอะไร 

หลังจากนักเรียนท�าโครงงานแล้ว เคยให้เขาลองคิดข้อสอบเกี่ยวกับ 
เรื่องเซต เขาก็ท�าได้ ต่างจากนักเรียนห้องอ่ืนที่เรียนเนื้อหาเสร็จแล้ว 
ไม่ได้ท�าโครงงาน และสังเกตพบว่าความสามารถในการคิดของเขา 
ไม่เหมือนกัน คือห้องที่ท�าโครงงาน นักเรียนสามารถที่จะบอกได้ 
จากการที่เขาสัมผัส เขาเขียน ลงมือท�า เกิดทักษะการคิด วางแผน  
แก้ปัญหา นักเรียนได้ฝึกคิดในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตั้งแต่เริ่มต้นในการเลือกหัวข้อ เขาบอกได้ว่าใช้หลักการอะไรในการ 
เลือกบ้าง ใช้เหตุผลอะไร ความเป็นไปได้ในการท�า ก็คือเขาจะคิดถึง 
หลักตรงนี้อยู ่แล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นที่ท�า แล้วก็พยายามให้นักเรียนคิด 
ทุกครั้งที่เราเจอกัน แต่ไม่ได้บอกนักเรียนว่าตัวนี้เป็นอะไร ให้เขา 
วางแผนของตัวเองและหาวิธีแก้ไขป้องกันปัญหาของตัวเองมา โดยใช้ 
ความรู้ที่เขามี

      ๗๕



นักเรียนได้สะท้อนการเรียนรู้กับครูบุษบาไว้	ดังนี้

หลงัจากเรยีนเรือ่งเซต พวกเราได้เสนอหวัข้อโครงงานขึน้มา ๕ หวัข้อ แต่ละกลุม่ 

มาชี้แจงจุดเด่นในเรื่องที่กลุ่มต้องการท�า แต่เมื่อมาร่วมกันวิเคราะห์และ

ประมวลผลดีผลเสียแล้ว สุดท้ายได้ข้อสรุปว่า สมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา

ที่สุด เป็นพืชผักสวนครัวที่เราใช้รับประทานกันในชีวิตประจ�าวัน จึงตกลงกัน

ว่าจะใช้เรื่องสมุนไพรในการบูรณาการกับเรื่องเซต น�าเรื่องสรรพคุณทางยา 

มาแยกเป็นเซต เมื่อตกลงกันได้แล้วพวกเราต้องหาความรู้เพิ่ม ทั้งจากสื่อ 

อินเทอร์เน็ต หรือปราชญ์ชาวบ้าน พวกเราตั้งชื่อโครงงานว่า “คืนชีวิตให้คน

ไทยด้วยพืชสมุนไพร”   

ในขั้นตอนของการแบ่งกลุ่ม เราเลือกสัตบรรพเป็นประธานเพราะสัตบรรพ 

เคยเป็นประธานห้อง มีความเป็นผู้น�าและมีปฏิภาณไหวพริบสูง เลือกพนิดา

เป็นเลขา เพราะพนดิาท�างานเรยีบร้อย รอบคอบ และลายมอือ่านง่าย ส�าหรบั

ประชาสัมพันธ์ได้เลือกนุสบาและจินดาภา เพราะทั้งสองคนนี้พูดจาฉาดฉาน

และสามารถติดต่อกับเพื่อนๆ ได้สะดวก

หลังจากนั้น สมาชิกในห้องต่างก็ไปศึกษาพืชสมุนไพรที่ตนสนใจ บางคน 

ไปศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้าน บางคนหาจากอินเทอร์เน็ต และบอกเหตุผลว่า

ท�าไมถึงเลือกพืชสมุนไพรชนิดนี้ หลายคนก็ตอบตรงกันว่า พืชสมุนไพร 

ที่เลือกมานี้เพราะหาง่ายมีตามรั้วบ้าน สามารถน�าไปปรุงอาหาร หรือพบ 

ในชีวิตประจ�าวันได้ และมีความเป็นไปได้ที่จะน�ามาปลูกในโรงเรียนเพื่อให้ 

น้องๆ ศึกษาได้ และโครงงานของพวกเราก็ได้ท�าจริง 

 ๗๖



พวกเราได้เลือกพื้นที่บริเวณรอบๆ อาคาร ๓ มาเป็นบริเวณให้เพื่อนๆ หรือ 

น้องๆ ได้ศกึษา เนือ่งจากมพีืน้ทีก่ว้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ พวกเราจงึต้องการ

ท�าเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับน้องๆ โดยมีการเตรียมต้นกล้าที่เพื่อนๆ ได้น�ามา 

เตรียมพื้นดิน แล้วพวกเราได้ศึกษามาแล้วว่าพืชบางชนิดไม่สามารถปลูกลง

บนดินได้ เนื่องจากต้องการน�้า พวกเราจึงปลูกในกระสอบบ้าง ใส่ในกระถาง

บ้าง เพราะว่าจะสามารถเก็บน�้าได้ และพวกเราได้ขอบริจาคอุปกรณ์ส�าหรับ

การปลูกต้นไม้จากบุคคลภายนอก เพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วม 

เมือ่มกีารจดัท�าแล้วพวกเราก็ได้ดแูล โดยมกีารผลดัเปลีย่นเวรกนัมารบัผดิชอบ 

พืชสมุนไพรที่เราสนใจและศึกษามามีทั้งหมด ๑๒ ชนิดด้วยกัน คือ มะกรูด 

มะนาว ขมิ้น ชะพลู กระชาย เตยหอม ผักเหลียง ขิง ข่า กระเจี๊ยบ ตะไคร้ 

และบอระเพ็ด สามารถจ�าแนกตามสรรพคุณทางยาได้ คือ 

๑. สรรพคุณในทางระบบทางเดินอาหาร มีขมิ้น มะกรูด ชะพลู ตะไคร้ ขิง  

 ข่า และบอระเพ็ด

๒. สรรพคุณในทางระบบหายใจ คือ กระชาย เตยหอม และขิง

๓. สรรพคณุในทางระบบเลอืด คอื กระชาย ขงิ เตยหอม ผกัเหลยีง กระเจีย๊บ  

 ตะไคร้ และมะนาว 

จากทีก่ล่าวมา พชืบางชนดิมสีรรพคณุ ๑ อย่าง เช่น มะกรดู ชะพล ูมสีรรพคณุ 

ต่อระบบทางเดินอาหาร ส่วนผักเหลียง กระเจี๊ยบ มะนาว มีสรรพคุณทางยา

คือ ระบบเลือด บางชนิดมีสรรพคุณ ๒ อย่าง เช่น เตยหอมมีสรรพคุณทางยา

คือ ระบบเลือดและระบบหายใจ ส่วนตะไคร้มีสรรพคุณทางยา คือ ระบบเลือด

และระบบทางเดนิอาหาร และ ขงิ มสีรรพคณุทางยามากทีส่ดุคอืสามารถรกัษา

ได้ทั้งระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และระบบเลือด  

      ๗๗



นอกจากการจดัท�าโครงงานของพวกเราที่ได้ด�าเนนิการแล้ว พวกเราได้ตกลงและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าอยากให้โครงงานของพวกเราเป็นที่รู้จัก อยากให้

ครอบครัวได้ตระหนักถึงสรรพคุณของสมุนไพรที่พบเจอในชุมชนได้ทั่วไป เห็น

ประโยชน์และน�ามาใช้ อยากให้เผยแพร่สู่ชุมชนกว้างขึ้น พวกเราจงึได้แบ่งกลุม่

กนัแล้วไปเผยแพร่ตามความสะดวก เช่น ที่โรงพยาบาล พวกเราน�าใบเตยหอม 

มาดัดแปลงดับกลิ่นในห้องน�้า ท�าให้สุขลักษณะดีขึ้น 

พวกเราเกิดการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ จากเดิมที่เคยถามตัวเองว่า  

“ท�าโครงงานแล้วได้อะไร”  พอพวกเราท�าโครงงานไป พวกเรากจ็ะตัง้ค�าถามใหม่

ว่า “จะท�าโครงงานอย่างไรให้ผู้อื่นได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราท�ามากที่สุด” ท�าให้ 

รูปแบบการคิดของพวกเราเกิดความแตกต่างจากเมื่อก่อน

 ๗๘

ระบบเลือด

ระบบหายใจระบบทางเดินอาหาร

ผักเหลียง

เตยหอม

มะนาว
กระเจี๊ยบ

มะกรูด ชะพลู

ตะไคร้ กระชาย

ขิง

ขม้ิน

ข่า
บอระเพ็ด



      ๗๙

>> นักเรียนเลือกจะศึกษาสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัว สามารถ

หาได้ง่ายๆ ตนเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการหา 

มาปลูกในโรงเรียนไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับรุ่นน้อง ถ้า

นกัเรยีนเลอืกสมนุไพรทีห่าได้ยากล�าบาก กจ็ะเกนิศกัยภาพ 

ความสามารถของตนเองได้  

>> นักเรียนได้ใช้เหตุผลตั้งแต่การเลือกจะท�าโครงงาน

เรื่องใดดี ทั้งๆ ที่พวกเขาเลือกเรื่องที่สนใจในครั้งแรก  

๕ เรื่อง แต่เมื่อประมวลความคิดอย่างสมเหตุสมผลแล้ว 

พวกเขากลบัไม่ได้เลอืกเรือ่งทีส่นใจในครัง้แรก แต่กลบัมา

เลือกเรื่องสมุนไพร และสามารถน�าพืชสมุนไพรมาปลูก 

ในโรงเรียนเพื่อจัดท�าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับน้องๆ ได้ 

นอกจากนี้ นักเรียนต้องใช้เหตุผลในการเลือกประธาน 

เลือกเลขานุการ เลือกประชาสัมพันธ์ที่มีความสามารถ

เหมาะสมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น 

ฟังนกัเรยีนเล่าเรือ่งราวและประสบการณ์ของการจดัท�าโครงงานทีบ่รูณา

การในเรื่องของเซตและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท�าให้เห็น

ภาพชัดเจนว่า นักเรียนได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในการด�าเนินงาน ถึงแม้ว่านักเรียนจะไม่ได้บอกตรงๆ ว่าอะไรคือ 

ความพอประมาณของพวกเขา อะไรคือเหตุผล และภูมิคุ้มกันของเขา 

อยู่ตรงไหน เป็นต้น ผู้เขียนขอชี้ประเด็นจากการด�าเนินการท�าโครงงาน

ของนักเรียน ดังนี้

พอประมาณ

มีเหตุผล



 ๘๐

>> ด้วยการหาความรู้ให้เพียงพอ วางแผนการด�าเนินงาน

อย่างรอบคอบ การแบ่งงานกันท�า เมื่อเจอปัญหาอุปสรรค

ก็หาวิธีแก้ไข และมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�าการ 

เผยแพร่โครงงานและผลงาน นักเรียนไม่ได้ท�าโครงงาน 

เพื่อให้งานส�าเร็จเท่านั้น แต่พวกเขาต้องเผยแพร่ความรู้ 

แก่ผู้อื่นด้วย

>> นักเรียนได้ไปหาความรู้ในเรื่องสมุนไพรที่ตนเองสนใจ

จากปราชญ์ชาวบ้าน หรือจากอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการรู้

เรื่องสรรพคุณทางยาของสมุนไพร และเมื่อความรู ้ไม ่

เพียงพอก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติม

>> ความรับผิดชอบของนักเรียนทุกคนที่ท�าโครงงานนี ้

จนประสบผลส�าเร็จ ความมีน�้าใจที่จะเอื้อเฟื้อบุคคลอื่นๆ  

ทัง้ในโรงเรยีน และนอกโรงเรยีน ภายในโรงเรยีนคอื การท�า

แหล่งเรยีนรูพ้ชืสมนุไพร ภายนอกโรงเรยีนโดยการเผยแพร่

ความรู ้แก่บุคคลใกล้ตัวหรือหน่วยงานภายนอก เช่น  

โรงพยาบาล เป็นต้น

ภูมิคุ้มกัน

คุณธรรม

ความรู้



      ๑๐๕

ครูรุ่นใหม่ :
ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่กำรเรียนกำรสอน



 ๘๒

ครูรุ่นใหม่ : ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  สู่การเรียนการสอน

ในทุกปีการศึกษา เมื่อมีครูใหม่โยกย้ายหรือสอบบรรจุเข้ามาใหม่ในโรงเรียน  

จะเป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารและครูแกนน�าขับเคลื่อนที่จะต้องบริหาร 

จดัการสร้างครรูุน่ใหม่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพือ่ทีค่รรูุน่ใหม่นีจ้ะได้น�าหลกัคดินี้ไปบ่มเพาะนกัเรยีนให้มอีปุนสิยั "พอเพยีง" ... 

แล้วครูรุ ่นใหม่ของโรงเรียนห้วยยอด มีความเข้าใจและน�าไปใช้ได้อย่างไร  

ครูอานนท์ ครูสุรัสวดี และครูรชฏ จะเป็นตัวแทนที่จะถ่ายทอดให้ผู้อ่านทราบ



ครูอำนนท์ คงเฝือ    

“นักเรียนใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงไร”

      ๘๓



ครูอำนนท์ คงเฝือ    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ครูอานนท์ 

ครูอานนท์เป็นครูรุ่นใหม่ บรรจุเข้ารับราชการเมื่อปี ๒๕๕๕ ขณะที่

ผอ.สมจริงยังคงด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงเรียนอยู่ ครูอานนท์

กล่าวว่า ช่วงเข้ามาแรกๆ ไม่เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงว่าคืออะไร และใช้ได้อย่างไร แต่ท่านผู ้อ�านวยการ 

มักจะเรียกประชุมครู และมีค�าถามกระตุ ้นครู ให้คิด และท�า 

ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู ่เสมอๆ  

ตนจึงเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงและได้พยายามท�าความเข้าใจ พร้อมทั้งขอค�าปรึกษา 

จากครูจรวยพรรณ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาฯ ในการ

จัดการเรียนรู้ ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่กระจ่างชัดนัก เป็นความเข้าใจ 

แบบท่องจ�า ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข แต่โชคดีที่โรงเรียนมีการอบรม 

ให้ความรู้เรื่องการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กับการจัดการเรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ จึงค่อยๆ มีความชัดเจนขึ้น  

แต่การน�าไปบูรณาการในช่วงแรกๆ เป็นเพียงการน�าเนื้อหา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นภาษาอังกฤษมาให้นักเรียนอ่าน 

จับใจความส�าคัญ แล้วให้ตอบค�าถามตามเนื้อหาที่อ่าน ก็เข้าใจ 

ว่านี่แหละเป็นการสอนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว  

ต่อมา มีโอกาสเข้ารับการอบรมเรื่องการเขียนแผนการจัดการ 

เรยีนรู ้โดยวทิยากร (ดร.พมิพ์พนัธ์ เดชะคปุต์) แนะวธิกีารออกแบบ

การเรียนรู้ ๕ ขั้นตอน และดร.ปรียานุช ธรรมปิยา มาเติมเต็ม 

 ๘๔



เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งให้วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 

กระบวนการต่างๆ ในครั้งนั้น ท�าให้ตนเองมีความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น 

แต่ก็ยังน�าไปใช้ไม่ค่อยถูก ในตอนนั้นคิดเพียงว่าน�ามาใช้ส�าหรับครูเท่านั้น ไม่ได้

คิดว่าครูต้องออกแบบจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดหลักคิดนี้ด้วย 

จนกระทั่งปลายปี ๒๕๕๖ มูลนิธิสยามกัมมาจลจัดถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้

ของครู และมีโจทย์ค�าถามว่า “นักเรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างไร” จึงท�าให้ตนเองเกิดความชัดเจนว่า ต้องจัดการเรียนรู้ให้เกิดกับนักเรียน 

ไม่ใช่เกิดกับครูผู้เดียว ผลต้องเกิดกับนักเรียนว่านักเรียนได้ฝึกใช้ปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง มีความเข้าใจความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และสามารถน�าไปใช้กับชีวิตได ้

สอนนิยามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ครูใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
ตนเองในการออกแบบ
การสอนเพื่อให้นักเรียน

เกิดการเรียนรู้

ครูออกแบบ
การสอนเพื่อ

พัฒนาการการสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      ๘๕

นักเรียนเข้าใจ
ความหมายปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนได้
ฝึกใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

นกัเรยีนเหน็คณุค่าน�าปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้กับชีวิตอย่างต่อเนื่อง

(K) (P) (A)



ครูอานนท์ตนจึงเริ่มต้นคิดใหม่ โดยเริ่มน�าเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับ

หน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสู่สากล (อ่านเขียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งเป็น

รายวิชาเพิ่มเติม และได้ก�าหนดชัดเจนว่า ใน ๑ เดือน เรียน ๘ คาบ นักเรียน 

จะได้เรียนเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้  

ครูต้องการให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคความรวมและความซ้อนในหัวข้อ 

ที่นักเรียนสนใจได้ และนักเรียนต้องเกิดกระบวนการคิด โดยเริ่มจากกระบวนการ

แบ่งกลุ่ม นักเรียนต้องสามารถให้เหตุผลได้ว่าท�าไมถึงเลือกคนนี้มาอยู่ในกลุ่ม 

และครูได้ก�าหนดบทบาทความรบัผดิชอบของสมาชกิในกลุม่ เช่น หน้าทีป่ระธาน

กลุ่ม เลขานุการกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเหตุผลในการเลือก

สมาชิกภายในกลุ่มให้ท�าหน้าที่ตามบทบาทนั้นๆ ได้

ในการจัดการเรียนรู้ ครูอานนท์จะใช้วิธีตั้งค�าถามกระตุ้นคิดตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรับจากของ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี เหมือนกับที่ครู

โรงเรยีนห้วยยอดส่วนใหญ่น�ามาประยกุต์ใช้ให้เข้ากบับทเรยีนของตน เช่น ในการ

เลือกหัวข้อท�างาน หรือการตัดสินใจต่างๆ นักเรียนบางกลุ่มจะใช้การโหวตเสียง

ข้างมาก ครูจะชวนคิดว่าเสียงข้างมากอาจไม่ถูกต้องเสมอไป ทั้งนี้ ต้องขึ้นกับ

ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น ตัวเองและเพื่อนทั้งกลุ่มมีความรู้เรื่องนี้พอไหม ถ้าไม่

พอจะท�าอย่างไรให้รู้เพิ่มขึ้นได้ เหตุผลที่เลือกคืออะไร ยืนอยู่บนความถูกต้อง 

หรือไม่ เลือกน�าเสนอเรื่องนี้แล้ว เพื่อนๆ หรือน้องๆ จะสนใจหรือไม่ ไม่ใช่ว่า

ประชาธิปไตยแล้วต้องโหวตแล้วยึดเสียงข้างมากอย่างเดียว คือ ประชาธิปไตย 

จะต้องมาจากเหตุผลที่ถูกต้องด้วย 

ครูให้นกัเรยีนตัง้ชือ่กลุม่ แล้วต้องสามารถให้เหตผุลถงึทีม่าของชือ่กลุม่ได้ ครจูะสอน 

ความรูแ้นะน�าการเขยีนให้นกัเรยีน เริม่จากการเขยีนบทน�า (Introduction) จะบอก 

นักเรียนว่าองค์ประกอบของบทน�ามีอยู่ ๒ อย่าง คือ ทั่วไป (General) กับแก่น

ของเรือ่ง (Thesis Statement) จะยกตวัอย่างว่า ถ้าพดูถงึโรงเรยีนห้วยยอดจะพดูถงึ 
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ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนห้วยยอดว่ามีอะไร และประเด็นที่จะเขียนมีกี่ประเด็น  

ให้นักเรียนลองคิดดูว่า ถ้านักเรียนจะเขียนเรื่องมวยไทย นักเรียนควรจะรู้ข้อมูล

ทั่วไปของมวยไทย นักเรียนจะเขียนดึงดูดความสนใจคนอื่นควรจะเขียนอย่างไร 

ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คือ การที่นักเรียนจะเขียนแกรมม่าผิด ส่วนใหญ ่

เกดิจากการน�ามาใส่กเูกิล้ แล้วกม็าแปลกบัโปรแกรม กจ็ะได้ภาษาที่ไม่เป็นภาษา 

ผมก็เลยสอนว่า ถ้าจะใช้ได้ ประโยคนั้นต้องเป็นประโยคความเดียว คือต้องดูว่า
ภาษาไทยเป็นประโยคความเดียวไหม ลองใส่ไปทีละประโยค พอใส่เสร็จแล้วลอง
อ่านว่าเข้าใจไหม มีประธาน กริยา กรรมหรือไม่ ตามรูปแบบที่ครูเคยสอนจะ
ต้องไปสอดคล้องกับข้างหน้าก่อน ก่อนหน้านี้ผมเคยสอนในเรื่องประโยคที่มีหลาย
รูปแบบ ต้องสอนสิ่งเหล่านี้เข้าไป

เมือ่เขยีนบทน�าแล้ว จะมแีก่นของเรือ่ง ซึง่จะแตกประเดน็ว่านกัเรยีนจะเขยีนเรือ่ง

อะไร ประเดน็อะไรบ้าง เช่น เรือ่งมวยไทย นกัเรยีนจะเจาะประวตันิกัมวยทีเ่ขาสนใจ 

เป็นต้น ซึง่นกัเรยีนจะต้องมกีระบวนการสบืค้นหาเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีถ่กูต้อง ชดัเจน

ครูอานนท์เล่าว่า เมื่อนักเรียนเขียนเสร็จแล้ว ครูจะให้น�าเสนอผลงานตั้งแต ่

ขั้นตอนแรกคือ ในกลุ่มของเขามีใครบ้าง มีใครท�าหน้าที่อะไร แล้วครูจะคอย 

ตัง้ค�าถามว่า สิง่ทีน่กัเรยีนท�ามาสอดคล้องตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

อย่างไรบ้าง นักเรียนตอบได้ว่า เรื่องแรก คือ การมีเหตุผลในการคิด ในการเลือก 

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกหัวข้อ เลือกสมาชิก หรือการเลือกข้อมูลที่จะใช้ในการ 

เรียบเรียงงานเขียน ทุกคนจะต้องมีเหตุผลในการตัดสินใจ 

สุดท้ายครูอานนท์กล่าวว่า เมื่อได้เข้าใจและน�าหลักปรัชญาฯ มาใช้ ท�าให้ก่อน

จดัการเรยีนรูต้้องคดิอย่างรอบคอบ จะถามอะไรนกัเรยีนกจ็ะต้องรูก่้อนว่านกัเรยีน
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จากที่ได้รับฟังแนวคิดของครูรุ ่นใหม่ ท�าให้เห็นว่าการน�าหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ยังไม่สมบูรณ์ จากตัวอย่างการจัดการเรียนรู้

ของครูอานนท์ จะเห็นว่าครูอานนท์เน้นองค์ประกอบความมีเหตุผล 

เป็นส่วนใหญ่ ให้นกัเรยีนคดิวเิคราะห์อย่างมเีหตผุล แต่ยงัไม่ได้อธบิายเรือ่ง

ของความพอประมาณและการสร้างภูมิคุ้มกันของนักเรียน

ส�าหรับการที่นักเรียนใช้กูเกิลแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หากคร ู

อธิบายเพิ่มเติมว่าการจะใช้เครื่องมืออะไรในการท�างาน เราต้องมีความรู้

ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนเพื่อจะได้ใช้โปรแกรมอย่างถูกต้อง จึงเป็นภูมิคุ้มกัน 

ในการเขียนภาษาอังกฤษได้ ก็จะท�าให้นักเรียนเห็นความส�าคัญของ 

การแสวงหาความรู้ ซึ่งก็คือเงื่อนไขความรู้นั่นเอง

ผู้เขียนมีความเชื่อว่าหากครูอานนท์จัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปอย่างต่อเนื่อง และสังเกตผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้น ครูอานนท์จะมีความช�านาญ และสุดท้ายครูอานนท์ก็จะเข้าใจหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแจ่มชัด ตกตะกอนความรู้ สามารถน�า

มาใช้อย่างครบองค์ประกอบในทุกเรื่องได้

มคีวามรูน้ัน้จรงิไหม ต้องวางแผนก่อนว่าจะสอนนกัเรยีนเรือ่งอะไร สอนแล้วจะเกดิ 

ผลกับนักเรียนแค่ไหน นักเรียนจะเกิดความเข้าใจอย่างที่ครูวางแผนไว้หรือไม่ 

หรือจะสามารถต่อยอดได้มากกว่านี้หรือไม่ และเมื่อต้องน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับนักเรียนมากก็ยิ่งเกิดค�าถามกับตัวเองบ่อยขึ้น จากที่ 

แต่ก่อนเมือ่จะท�าอะไรกท็�าเลย แต่เมือ่ใช้หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ก่อน

ทีจ่ะตดัสนิใจท�าอะไรกจ็ะต้องคดิรอบคอบมากขึน้ และตัง้ค�าถามกบัตวัเองมากขึน้
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ครูสุรัสวดี บุญติด    

What I already know

KWL
what I	want	to know  

what I have learned
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ครูสุรัสวดี บุญติด    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ครูสุรัสวดี 

ครสูรุสัวดเีป็นครรูุน่ใหม่อกีท่านหนึง่ กล่าวว่าระยะแรกๆ ไม่ได้

ให้ความสนใจในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นที่สนใจของโรงเรียน แต่เมื่อได้คุยกับ 

ครูอานนท์ ซึ่งเห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 

หลักคิด จึงเริ่มสนใจและมาคิดว่าจัดการเรียนรู ้อย่างไรให ้

ลูกศิษย์มีภูมิคุ้มกัน เนื่องจากประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ซึ่งมีความส�าคัญมาก ท�าอย่างไรให้นักเรียนของเรา 

“รู ้เขารู ้เรา” จากการใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้า 

หาข้อมูล จากสื่อมากมายที่นักเรียนจะเข้าถึงได้ นักเรียน 

จะรู้เรื่องราวของประเทศอื่นๆ ได้ ดังนั้น การแสวงหาความรู้

จากการอ่านเป็นสิ่งส�าคัญ จะอ่านอย่างไรให้เข้าใจ ซึ่งวิชาที่

ตนเองรับผิดชอบเป็นวิชาอ่านเขียน จะจัดการเรียนรู ้ให ้

นักเรียนอ่านอย่างไร เมื่ออ่านแล้วสามารถสรุปใจความ 

ส�าคัญได้ ตีความ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ น�าปัญหามาคิดหา

วิธีการแก้ปัญหาได้ จึงใช้เทคนิคการสอนแบบ KWL บน 

พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 ๙๐



ครูสุรัสวดีอธิบายถึงความหมายของ KWL ว่าคือ ความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ก่อนแล้ว

เป็นพื้นฐาน (Know) และเขาต้องการที่จะรู้อะไรเพิ่ม เพื่อน�าไปต่อยอดได้ (Want) 

และหลังจากที่ได้เรียนแล้ว นักเรียนได้เรียนรู้อะไรเพิ่ม (Learned) นักเรียน 

ต้องไปอ่าน/ศกึษาค้นคว้าเพือ่ให้ได้สิง่ทีต้่องการรู ้ซึง่การทีค่รกูระตุน้โดยใช้ค�าถาม 

ในแต่ละขั้น จะท�าให้นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับ 

เนื้อหาใหม่เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ออกไปอย่างเป็นกระบวนการ

การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษสู่สากล (อ่านเขียน) ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที ่๔ มเีป้าหมายให้นกัเรยีนเข้าใจโครงสร้างของประโยค สามารถแปลความหมาย 

จากประโยคได้ สามารถวิเคราะห์และตีความเรื่องที่นักเรียนอ่านได้ วิธีสอน 

คือให้นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะของตัวละคร ผ่านโมเดล KWL บนพื้นฐาน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครูตั้งค�าถามในขั้นตอนสุดท้าย “ถ้า

นักเรียนเป็นตัวละครตัวนี้ในเรื่องจะท�าอย่างไร” เพื่อครูจะได้สอดแทรกโดยให้

วิเคราะห์ความพอประมาณ เหตุผล ภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม  

ของตัวละคร

What I already know

KWL
what I	want	to know  

what I have learned
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สอนโครงสร้างประโยค	

เพื่อความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์จากการอ่าน

ครูสุรัสวดีเล่าว่าวิชาภาษาอังกฤษสู่สากล (อ่านเขียน) เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา 

แต่ใช้เวลาเรยีน ๑๗ คาบ ครูไม่ได้สอนการวเิคราะห์อย่างเดยีว แต่สอนโครงสร้าง

ภาษาอังกฤษด้วย เนื่องจากปัญหาของนักเรียน คือ อ่านไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้

โครงสร้างประโยค ดังนั้น เมื่อสอนเรื่องชนิดของค�าเสร็จ ก็จะสอนในเรื่องของ

โครงสร้างประโยค เพือ่นกัเรยีนจะเข้าใจและสามารถน�าความรูม้าใช้อ่านให้เข้าใจ 

และสามารถวิเคราะห์เรื่องราวได้  

ครูสุรัสวดีจะศึกษานักเรียนของตนเองแล้วแบ่งนักเรียนเป็น ๓ กลุ่มในแต่ละ

ห้องเรียน คือ กลุ่มอ่อน กลุ่มปานกลาง และกลุ่มเก่ง ทั้งนี้ เพื่อครูจะได้รู้จัก

นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้อง และเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มกีารให้นกัเรยีนท�างานกลุม่ กลุม่ละประมาณ ๔-๕ คน ครจูะให้อสิระในการเลอืก

กลุ่มของนักเรียนโดยให้เลือกคละความสามารถ บางครั้งก็เกิดปัญหาว่าเด็ก 

เรยีนเก่งจะจบักลุม่เก่งด้วยกนั ครจูะบอกว่างานที่ให้ท�าภายในกลุม่นัน้ต้องการคน

มีความสามารถหลากหลาย เช่น ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้าน

ศิลปะ เป็นต้น ดังนั้น เด็กที่เก่งด้านการเขียน การอ่าน อาจจะไม่เก่งด้านศิลปะ 

แต่เด็กเรียนอ่อนอาจจะเก่งด้านศิลปะ ทุกคนจึงมีความหมายและมีคุณค่า 

ภายในกลุ่มของตนเอง เป็นการสอนให้นักเรียนใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์ในการ 

เลือกกลุ่มท�างาน เมื่อนักเรียนจัดกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูให้นักเรียนหาเรื่อง

ที่จะมาวิเคราะห์ลักษณะตัวละคร โดยแนะน�าให้นักเรียนไปดูที่ร้านหนังสือ หา

นิยายหรือเรื่องสั้นที่สนใจว่ามีอะไรบ้าง ครูจะถามเหตุผลของแต่ละคน แล้วให้

นักเรียนช่วยกันเลือก ตามเหตุผลและความเหมาะสม เมื่อนักเรียนเลือก ครูจะ

ถามว่า ท�าไมถึงเลือก มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนหรือไม่ มีความรู้อะไรบ้าง อาจจะ

เป็นความรู ้ที่ทั้งถูกและผิด ครูจะทดสอบและสังเกตว่าเขามีความรู ้พื้นฐาน 
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อะไรบ้าง เพื่อตรวจสอบหรือประเมินความรู้เดิมของนักเรียน เป็นการสร้าง

ภูมิคุ้มกันของครูในการสอนว่าถ้านักเรียนรู้แค่นี้ ครูจะต้องชี้แนะอะไรเพิ่มเติม 

อีก แล้วครูกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยสิ่งที่นักเรียนอยากรู้ 

ครูจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะไปสืบค้น 

ข้อมูล ครูสุรัสวดีกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจมากที่สุดในช่วงนี้ เพราะนักเรียนเกิดความ

อยากจะรู้ อยากจะเห็น 

ในขัน้ตอนการ Learned คอื เมือ่นกัเรยีนต้องการจะรูอ้ะไร กจ็ะตัง้ใจไปหาค�าตอบ

เอง โดยครจูะไม่เน้นว่าต้องได้ค�าตอบทกุค�าถาม เพราะคดิว่าระหว่างทางทีน่กัเรยีน

ไปหาค�าตอบเขาได้ความรู้อื่นๆ กลับมาอีกมากมาย ครูมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 

หรือเป็นพี่เลี้ยง และชี้ช่องทางในการสืบค้นเพิ่มเติมให้นักเรียน แล้วจะชวน

นักเรียนพูดคุยด้วยความเป็นกันเอง เมื่อนักเรียนมีปัญหาจะกล้าเข้ามาถาม  

เข้ามาคยุ มหีลายครัง้ทีค่รูได้เรยีนรูไ้ปพร้อมๆ กบันกัเรยีน  ครจูงึใช้ภาษาองักฤษ

มาช่วยในการสร้างการเรียนรู้ และให้ไปหาค�าตอบจากสื่อออนไลน์หรือสื่ออื่นๆ 

ในขั้นนี้ ครูคาดหวังให้นักเรียนสามารถตีความจากการอ่านได้ สรุปใจความจาก

เรื่องที่อ่านได้ เกิดความรู้เพิ่มขึ้น โดยในกระบวนการสอน ครูจะให้นักเรียนได้ฝึก

ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ในการน�าข้อมูลจากเว็บไซต์มาใช้ ครู

จะปลูกฝังให้นักเรียนเขียนแหล่งอ้างอิงของงานด้วย เป็นการฝึกให้นักเรียนต้อง

มีคุณธรรมในการน�าข้อมูลมาใช้ ไม่ใช่ไปคัดลอกเขามาเฉยๆ และในขั้นตอน

สุดท้าย นักเรียนต้องน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าถ้าเขาเป็น 

ตัวละครตัวนั้น เขาจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร โดยครูจะโยงเข้าสู่ค�าถามที่

สอดคล้องกบัหลกั ๓ ห่วง ๒ เงือ่นไข แล้วชวนให้นกัเรยีนคดิวเิคราะห์ แลกเปลีย่น

ความคิดเห็นกันในชั้นเรียน 

      ๙๓



ครูจะตั้งค�าถามปลายเปิด เช่น นักเรียนคิดว่าการกระท�าของโรมิโอกับจูเลียตมีความพอประมาณ
ไหม และจะถามเพื่อนกลุ่มอื่นๆ ให้แสดงความคิดเห็นว่าเพื่อนตอบถูกไหม และช่วยอธิบายว่า
ความคิดของเขาเป็นอย่างไร เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกัน ครูจะรู้เลยว่านักเรียนเข้าใจ 
ค�าว่า “พอประมาณ” ชัดเจนหรือไม่ ทุกคนมีโอกาสที่จะได้ตอบและให้เหตุผล ค�าตอบไม่มีถูก
ผิด แต่ต้องสามารถพยายามอธิบายได้ว่าเหตุผลของตัวเองคืออะไร 

สิ่งที่ครูภูมิใจมาก คือ นักเรียนใช้ค�าว่า Why เพิ่มมากขึ้น ปกติจะใช้แต่ค�าว่า What  
แต่ตอนนี้ถามว่าท�าไมเป็นแบบนั้น ท�าไมเป็นแบบนี้ นักเรียนจะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น ซึ่ง 
ค�าถามนี้จะใช้ได้ในชีวิตจริง มีอะไรต้องคิดให้กว้างและต้องหาค�าตอบมา

จากการเล่าเรื่องของครูสุรัสวดี เห็นได้ว่าเทคนิคการสอนแบบ KWL  

น่าสนใจมาก เพราะเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะต่างๆ  

ที่ส�าคัญคือทักษะการหาความรู้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของปรัชญา 

ของเศรษฐกจิพอเพยีง จากการทีน่กัเรยีนได้ทบทวนและวเิคราะห์ตวัเอง

ว่ารู้อะไร ไม่รู้อะไร เมื่อรู้ว่าไม่รู้และต้องการรู้เพิ่ม หรือถ้าความรู้เดิม 

ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ก็จะต้องไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งนักเรียน

ต้องฝึกทักษะในการหาความรู้ว่าจะสามารถหาความรู้ได้อย่างไร ด้วย 

วิธีไหน เพื่อให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ ครูยังชี้แนะให้

นักเรียนค้นหาความรู้และน�าความรู้มาใช้อย่างมีคุณธรรม 
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ครูรชฏ จันพุ่ม   
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ครูรชฎ 

ครูรชฏ จันพุ่ม 

ครูรชฎได้เล่าว่า ตอนแรกที่เข้ามาบรรจุในโรงเรียนห้วยยอด  

ไม่ได้เห็นคุณค่าของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่สิ่งที่ 

ท่านผอ.สมจริง อินทรักเดช พูดให้ฟังบ่อยๆ  คือ “ผู้ที่ได้ท�างาน

ชิ้นนี้ถือเป็นคนโชคดีที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท มหาราช 

มีแค่ไม่กี่พระองค์ ผอ.ภูมิใจที่ได้ท�างานนี้” ท�าให้เกิดความ

ตระหนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักของโรงเรียน จึงเริ่มศึกษา 

อย่างจริงจัง เมื่อศึกษาดีๆ แล้วพบว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงเป็นกระบวนการคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่าง 

มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ พอไปสอนนักเรียนก็ใช้วิธ ี

ตั้งค�าถามนักเรียน บางค�าตอบของนักเรียนเป็นสิ่งที่คร ู

คาดไม่ถึงว่านักเรียนจะคิดได้ และต้องถือว่าตนเองโชคดี 

ที่อยู่ใกล้ครูจรวยพรรณ มีโอกาสได้เห็นกระบวนการสอนของ 

ครูจรวยพรรณตั้งแต่ต้นท�าให้เกิดความเข้าใจ และน�ามาพัฒนา

เป็นรูปแบบการสอนของตนเอง     

ครรูชฏจงึได้พฒันาโมเดล KHUNPA ซึง่เป็นกระบวนการสอนทีเ่น้นให้นกัเรยีนใช้

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ผลิตชิ้นงานใหม่ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท�างาน 

เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น�าเสนอ 

ความคิดกันภายในกลุ่ม การเรียนรู้ร่วมกัน น�าไปสู่การเปิดใจ ช่วยกันแก้ปัญหา 

ที่เกิดขึ้น โดยที่สมาชิกในกลุ่มน�าศักยภาพที่ต่างกันมาช่วยกันสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

ให้สมบูรณ์ มีคุณค่า พร้อมน�าเสนอให้เพื่อนต่างกลุ่มเรียนรู้ร่วมกันต่อไป อีกทั้ง

กระบวนการกลุ่มจะช่วยฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมในด้านต่างๆ เช่น ความสามัคคี 

การยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ ภาวะผูน้�า ผูต้าม ความซือ่สตัย์ การตรงต่อเวลา

 ๙๖



ครรูชฏเล่าว่าได้ทดลองใช้โมเดล KHUNPA กบัการสอนเรือ่งอศิรญาณภาษติ  ซึง่

เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุภาษิต ดังนี้

K

H

U

ครจูะมีใบงานแจกนกัเรยีนทกุคน เป็นสภุาษติทีม่ช่ีองว่างเว้นไว้ให้นกัเรยีนเตมิค�า

ให้สมบูรณ์ (เช่น ค�าว่า อิศรญาณชาญกลอนอักษรสาร เทศนาค�าไทยให้เป็นทาน 

โดยต�านานศุภอรรถสวัสดี ก็จะเว้นช่องว่างไว้ให้นักเรียนเติม) บางส่วนมีถอด 

ความไว้ให้ บางส่วนไม่มี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนให้นักเรียนอยากเรียนรู้

แทนการบอกสอนตรงๆ

- Know คือ เป็นขั้นน�าให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนเข้า

บทเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทเรียน 

และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนภาษาไทย โดยครกูระตุน้ความสนใจ

นกัเรยีนด้วยการน�าภาพสือ่เกีย่วกบัสภุาษติต่างๆ มาให้นกัเรยีน

ทาย ก่อนน�าเข้าสู่บทเรียนเรื่องอิศรญาณภาษิต

– How เป็นการสอนให้นักเรียนรู้วิธีการหาความรู้ที่

เกีย่วข้องกบัเรือ่งทีต่นจะเรยีนรู ้ด้วยการให้นกัเรยีนช่วยกนัระดม

ความคิดเห็นว่า จะสามารถค้นหาความรู้เกี่ยวกับสุภาษิตได้จาก

ที่ไหน อย่างไรบ้าง แล้วช่วยกันสรุปในช่วงท้ายถึงวิธีหาข้อมูล

และการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนหาข้อมูลจริง

– Unity การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มนี้ครูหวังให้

นักเรียนสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับ และช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน หลังจากที่นักเรียนเรียนสุภาษิตครบ ๒๖ บทแล้ว 

โดยครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามสมัครใจกลุ่มละ ๔-๕ คน และ

ตกลงบทบาทหน้าที่กันว่าใครจะท�าอะไร
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หลังจากนั้น ครูให้กลุ่มเลือกถอดความจากบทกลอน ๒ บทที่สมาชิกในกลุ่ม 

สนใจ เพื่อเข้าใจความหมายแล้วดูว่า ตรงกับสุภาษิตอะไร และน�าไปใช้อย่างไร 

ในขั้นตอนนี้ ครูต้องการให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลว่าสุภาษิตที่ตนเอง

เลือกมา ของใครมีความสอดคล้องกับกลอน ๒ บทในอิศรญาณภาษิตมากน้อย

แค่ไหน ความยากง่ายของสุภาษิตที่นักเรียนเลือกมาเหมาะสมกับความสามารถ

ของกลุ่มตนที่จะเข้าใจและน�าไปท�างานต่อหรือไม่ 

– New คอืการให้นกัเรยีนเชือ่มโยงสิง่ทีเ่รยีนรู ้(กลอน ๒ บท) 

มาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ครูให้นักเรียนท�าสมุดนิทาน โดยครูเปิด

โอกาสให้นกัเรยีนร่วมกนัคดิได้เตม็ทีว่่า จะวางโครงเรือ่งอย่างไร 

จะท�าหนังสืออย่างไร รูปแบบ ขนาดตามแต่กลุ่มตกลงและ

สร้างสรรค์ ครูต้องการให้นักเรียนคิดได้เองถึงศักยภาพของ

ตนเองกับเวลาที่มี นักเรียนควรจะแต่งนิทานความยาวกี่หน้า 

และทีส่�าคญันกัเรยีนต้องบอกครูได้ว่า ท�าไมจงึท�าหนงัสอืแบบนี้  

ครูต้องการให้นักเรียนสามารถบอกเหตุผลในการท�างานได้  

– Peer Assist เป็นกระบวนการฝึกให้นักเรียน

ได้วิพากษ์เพื่อนด้วยใจเป็นกลาง ช่วยเหลือ เติมเต็ม ให้เพื่อน

ท�างานได้ดีขึ้น ต้องมีวิธีการพูดให้เพื่อนไม่เสียใจ และเจ้าของ

ผลงานสามารถเปิดใจยอมรับข้อคิดเห็นจากเพื่อนและน�ามา

ปรับปรุง เพื่อท�าชิ้นงานเป็นสมุดนิทานที่น่าสนใจต่อไป   

– Application คือ การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

เป็นการน�าสิง่ที่ได้เรยีนรูม้าตัง้แต่ต้นมาพฒันาให้มคีวามสมบรูณ์ 

เพื่อเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ผ่านการจัด

นิทรรศการ 

N

P

A

 ๙๘



ครรูชฏยกตวัอย่างนกัเรยีนกลุม่หนึง่เลอืกภาษติบททีว่่า “เหน็ตอหลกัปักขวาง

หนทางอยู ่พเิคราะห์ดคูวรทึง้แล้วจงึถอน” มาแต่งเป็นเรือ่งของเดก็ผูห้ญงิสอง

คนที่สอบตก แล้วก็ท้อแท้กับเรื่องการเรียน แต่เขาใช้ความมานะพยายามที่

จะก้าวผ่านด้วยการที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ด้วยการอ่านหนังสือ ค้นคว้า  

สอบถามจากคุณครู ครูรชฏกล่าวว่าประโยชน์เกิดขึ้นตรงนั้น นักเรียนน�าสิ่งที่

ได้เรยีนรูม้าปรบัใช้กบัสถานการณ์ใกล้ตวั นทิานทีเ่ขาท�าขึน้มาอาจจะออกมา

ไม่สวยเลย แต่ครูไม่ได้มองว่าหนงัสอืไม่สวย ครมูองว่านกัเรยีนได้เรยีนรูม้าก

กว่าผลของชิ้นงานที่ออกมา หรือการที่ท�าให้นักเรียนห้อง ๓/๓ (นักเรียนห้อง

อ่อน) ท�าหนังสือหนึ่งชิ้นมาส่งครูได้ แม้ว่าจะไม่สวยเหมือนของนักเรียนห้อง 

๓/๑๑ (นักเรียนห้องเก่ง) แต่ครูก็ประทับใจมาก เพราะเป็นกลุ่มนักเรียนที ่

ไม่เคยส่งงานครูเลย” 

“เด็กเรียนเก่งบอกว่า เราจะแบ่งงานกัน ใครเขียนหนังสือเก่งก็ให้เขาเขียน 

ใครระบายวาดรูปเก่งก็ให้เขาวาดแล้วพวกเราก็ช่วยกันระบายสี ส�าหรับเด็ก

เรยีนอ่อนจะบอกว่า ต้องช่วยกนัท�างาน งานถงึจะเสรจ็ ช่วยกนัเขยีน ช่วยกนั

วาดแล้วก็ระบายสี ถ้าไม่ช่วยกันงานมันก็จะไม่เสร็จ”

“เรียนแบบนี้สนุกกว่าครูสอนอยู่คนเดียว

หน้าห้องเรียน การที่ได้เขียนบ้าง 

วาดรูปบ้าง  ได้ท�าในสิ่งที่ชอบ 

ดีกว่ามานั่งแล้วอ่านจากใบงาน”

      ๙๙



      ๑๐๐

>> ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกอิศรญาณภาษิตจ�านวน  

๒ บท จาก ๒๖ บท ตามที่นักเรียนสนใจ ตามศักยภาพของ

นักเรียน และการให้นักเรียนท�าหนังสือนิทานโดยไม่จ�ากัด 

รูปแบบ ภายในเวลาที่ก�าหนด  

>> ครูให้นักเรียนตัดสินใจเลือกท�าสิ่งต่างๆ ตามสมัครใจ  

แต่ต้องสามารถชี้แจงเหตุผลได้ เช่น เลือกกลุ่มเพื่อนที่สนิท

รู้ใจกัน หรือการท�าหนังสือเล่มเล็ก นักเรียนต้องมีเหตุผล 

ที่จะชี้แจงครูได้ว่า ท�าไมจึงท�าหนังสือเล่มขนาดนี้ หรือเลือก

ท�าหนังสือรูปแบบนี้เพราะอะไร ตลอดจนการให้นักเรียน 

ในกลุ่มคุยกัน วิเคราะห์และคัดเลือกสุภาษิตเพื่อมาแต่งเป็น

นิทาน ซึ่งนักเรียนต้องคุยกันโดยใช้เหตุผล

ฟังเทคนคิการสอนของครรูชฏแล้ว น่าสนใจทีค่รรูุน่ใหม่ของโรงเรยีนห้วยยอด

ได้พยายามพัฒนาโมเดลของตนเองและพยายามสอดแทรกปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู ้ แม้ว่าครูรชฏจะยังไม่ได้พูดถึง

กระบวนการให้นักเรียนฝึกน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่าง

ชัดเจน นอกจากเรื่องของการให้เหตุผลในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของ

นักเรียน แต่ในโมเดลดังกล่าว พอจะเห็นเงื่อนไขที่ครูตั้งให้นักเรียนใช้หลัก

ปรัชญาในการท�างานอยู่บ้าง อย่างไรก็ดี สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้นักเรียนมีความ

เข้าใจที่ชัดขึ้นคือ ครูสามารถน�าชุดค�าถามพัฒนากระบวนการคิดตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งในช่วงแรกๆ 

ครูและนักเรียนจะอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน แต่เมื่อครูมีความชัดเจนขึ้น และ

สามารถแตกชุดค�าถามให้ลึกขึ้น และครบองค์ประกอบตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ครูจะสามารถท�าให้นักเรียนเข้าใจ และเห็นคุณค่าในหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ในที่สุด 

ผู้เขียนวิเคราะห์ได้ว่า กระบวนการสอนของครูรชฎมีการสอดแทรกเงื่อนไขที่

ให้นักเรียนได้ฝึกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

พอประมาณ

มีเหตุผล



      ๑๐๑

>> การที่ครูให้นักเรียนคุยตกลงกันในการท�างานกลุ่ม และ 

แบ่งงานกันท�าตามความสามารถของนักเรียน พอจะมองเห็น

ความพอประมาณและภูมิคุ ้มกันในการท�างานของนักเรียน  

แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น ครูรชฎต้องให้นักเรียนน�าหลัก ๓ ห่วง  

๒ เงื่อนไขมาใช้วางแผนการท�างาน โดยครูอาจตั้งค�าถามให้

เด็กคิด เช่น จะมีวิธีการท�างานอย่างไร ใช้เวลาเท่าไร ใช้วัสดุ

อุปกรณ์อะไร หามาได้อย่างไร มีใครรับผิดชอบท�าอะไรบ้าง 

ท�าไมจึงท�าเช่นนั้น เพื่อครูจะได้เห็นวิธีคิดของนักเรียน และ

กระตุ้นให้นักเรียนสามารถคิดและท�างานได้ดียิ่งขึ้น และท�าให ้

นักเรียนเข้าใจวิธีการท�างานด้วยการน�าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผน

การก�าหนดให้นกัเรยีนน�าผลงานมาน�าเสนอให้เพือ่นๆ ช่วยกนั

เติมเต็ม ก่อนจัดเป็นรูปเล่มเพื่อน�าออกไปจัดนิทรรศการ 

เป็นการฝึกคณุธรรมในเรือ่งการช่วยเหลอืเตมิเตม็ให้ความเหน็

เพือ่นอย่างกลัยาณมติร ยอมรบัฟังความเหน็ของผูอ้ืน่ ดงักล่าว

ไว้แล้วเป็นสิง่ทีด่ ีและจะดยีิง่ขึน้ถ้าครูได้ตัง้ค�าถามชวนนกัเรยีน

คิดให้รอบคอบ ให้เข้าใจถึงมาตรฐานของการท�างาน เพื่อน�า

มาพัฒนางานจนกระทั่งเป็นชิ้นงานสมบูรณ์ เป็นการฝึกการ

ท�างานอย่างละเอียดรอบคอบ 

>> ในขั้น How เป็นการสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการหาความรู้ 

และถ้าครูย�้าในขั้นตอนของการท�างานบ่อยๆ จะท�าให้นักเรียน

เหน็ความส�าคญัของการต้องมคีวามรูท้ีถ่กูต้องก่อนการท�างาน

>> คุณธรรมที่นักเรียนใช้การท�างานกลุ่มให้ส�าเร็จคือ ความ

สามัคคี ช่วยเหลือกัน และความรับผิดชอบในการท�างาน

ภูมิคุ้มกัน

คุณธรรม

ความรู้



      ๑๐๒

จากการเล่าเรื่องประสบการณ์สอนดังกล่าว ท�าให้ผู้เขียนเห็นศักยภาพ 

ของครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนห้วยยอด ก็คาดหวังว่าการขับเคลื่อนปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างเด็กให้มีอุปนิสัย "พอเพียง" จะไม่หยุด 

อยู่กับที่ สามารถพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ถึงแม้ว่าเมื่อครูรุ่นเก่าต้องจากไป

ตามวาระก็ตาม

ในการปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูรชฏจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ถ้าช่วงท้ายของกระบวนการสอน ครูรชฏชวนให้นักเรียนถอดบทเรียนจาก 

การท�างาน แล้วน�ามาเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ซึ่งครูจ�าเป็นจะต้องชวนคุยเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน 

ขึ้นว่าได้ใช้หลักปรัชญาตรงไหน อย่างไร
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นักเรียนน�ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในชีวิต



>> นักเรียนน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต

นางสาวการุภาค บุญมาก  

 “ผลที่ได้จากการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคือ เมื่อก่อนท�าอะไรก็จะไม่คิดเท่าไร 
แต่ตอนนี้ท�าอะไรก็ต้องคิดต้องมีเหตุผลก่อน เมื่อมีเหตุผลในการกระท�า ทุกคนก็
จะยอมรับได้ เม่ือก่อนจะใช้อารมณ์ ถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่ เดี๋ยวนี้จะรับฟัง
คนอื่นมากขึ้น ข้อดีคือท�าให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข” 

“เม่ือก่อนเป็นคนที่คาดหวังกับตัวเองไว้สูงมาก อยากเรียนพิเศษเพื่อที่จะได้คะแนนดีๆ แต่
ตอนหลังก็มาคิดว่าท�าไมไม่เริ่มที่ตัวเองก่อน ต้องมีความเชื่อมั่นว่าตัวเราสามารถท�าได้ เมื่อ
เราผ่านกระบวนการคิดในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้ว ก็ต้องสามารถบริหารเวลา
และการเรียนได้ทั้งหมดเช่นกัน โดยการพิสูจน์ว่าถ้าไม่เรียนพิเศษแล้ว เราก็สามารถท�า
คะแนนได้ดี โดยที่เราต้องเพิ่มเวลาให้การเรียนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือ
การท�าแบบฝึกหัดต่างๆ ท�าให้รู้ด้วยว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนก็ไปปรับแก้จุดนั้นๆ ได้”  

นางสาวสุชานาฎ หนูขาว

ผลผลิตของความพยายามของผู้บริหาร และครูในการปลูกฝังหลักคิดเศรษฐกิจ

พอเพยีงลงสูเ่ดก็นกัเรยีน ทัง้ในการเรยีนภาคทฤษฎ ีและน�าลงสูภ่าคปฏบิตั ิ ท�าให้

นักเรียนมีหลักคิดในการด�าเนินชีวิต ท�างานมีคุณภาพขึ้น และมีความสุขในการ

อยู่ร่วมกับผู้อื่นมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

   

นางสาวปาลิตา  แซ่เซียว  

“รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของตนเองหลังจากได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนเข้าใจแล้ว คือ เมื่อจะตัดสินใจเรื่องอะไรในแต่ละเรื่อง จะรู้จักใช้เหตุผลมากขึ้นจาก
เมื่อก่อนมาก รู้จักคิดอย่างเป็นระบบ เหตุผลมาก่อนอารมณ์”

      ๑๐๔



นางสาวทิพย์มณี มีจิตร  

“ช่วงแรกที่ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนี้ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร แต่เมื่อ
ได้ท�าโครงงานบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาภาษาไทยกับอาจารย์ 
จรวยพรรณ เย่าเฉื้อง ซึ่งเป็นกระจกส่องให้ได้เรียนรู้ คิดอย่างมีเหตุ มีผล มีสติ ท�าให้เห็น
ถึงการเชื่อมโยงกันระหว่างการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นทฤษฎีและ 
น�ามาสู่การลงมือปฏิบัติจริง และนั่นก็เป็นการจุดประกายการเรียนรู้ครั้งแรกที่ส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จนท�าให้เปลี่ยนความคิดจากเดิมที่เข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเกี่ยวข้องกับการเกษตรเท่านั้น มาเป็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ม ี
ความหมายกว้างแต่ครอบคลุมและใช้ได้จริงกับทุกสถานการณ์ในชีวิตประจ�าวัน 

หากจะเปรียบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เหมือนกับน�้าที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้
ตามภาชนะ คือ เราสามารถปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ได้ อย่างเช่น 
ตอนไปจัดกิจกรรมพาน้องเรียนเล่นที่ชุมชนห้วยม้าลอย จังหวัดสุพรรณบุรี เราเตรียมอุปกรณ์
ท�ากระปุกออมสินประมาณ ๒๐๐ ใบ แต่ใส่ถุงด�าไว้เลยหาย เพราะเขาคงคิดว่าเป็นถุงขยะ
จึงเอาไปทิ้ง ท�าให้ต้องเปลี่ยนกิจกรรมใหม่เป็นสันทนาการและมีเพื่อนๆ เข้ามาช่วย จึงท�าให้
กิจกรรมวันนั้นด�าเนินไปได้ด้วยดี เราจึงได้เรียนรู้ว่าการมีสติและความสามัคคีจะท�าให้ก้าว
ข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้  

วันนี้เราเป็นนักเรียนแกนน�าแล้ว สิ่งที่จะต้องท�า คือ เป็นแกนน�าในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคนอื่นได้ ซึ่งเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อน แล้วขยายสู่คนอื่นๆ ในสังคม 
แต่ละคนก็จะขยายต่อไปเรื่อยๆ เป็นการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ไม่จบสิ้น ต้องขอบคุณ
ความไม่รู้ในวันนั้นที่ท�าให้รู้แล้วในวันนี้ว่าการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
ท�าให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้น เพราะรู้จักที่จะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาท มีสติ ใจเย็นลง 
คิดวางแผนก่อนลงมือท�ามากขึ้น รู้จักการแบ่งปัน มีจิตสาธารณะท�าประโยชน์ให้แก่สังคม 
และเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง”

      ๑๐๕



“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดที่สามารถเชื่อมโยงได้กับการด�าเนินชีวิต  
นั่นคือ ก่อนท�าอะไรต้องระลึกอยู่เสมอว่า สิ่งที่ท�านั้นท�าไปท�าไม มีความพอดีไหม  
ท�าแล้วตัวเราและคนรอบข้างจะมีความสุขไหม เรามีความรอบรู้รอบคอบแล้วหรือยัง... 

เม่ือครั้งได้ท�าโครงงานศึกษาชีวิตบุคคลต้นแบบ จึงได้แรงบันดาลใจ ท�าให้ตนเองเป็นคน
ประหยัด มีความอดทน ขยันขันแข็ง กตัญญู และจากการถอดบทเรียนหลังท�าโครงงาน 
ก็ได้เรียนรู้ว่าทุกขั้นตอนในการท�าโครงงาน หากขาดหลักคิด “พอเพียง” การท�างานจะ
ไม่ประสบความส�าเร็จ อันดับแรก ต้องมีความพอประมาณในเรื่องของเวลา ต้องแบ่ง
เวลาในการท�ากิจกรรมและการเรียนให้ได้ รวมถึงความพอประมาณในเรื่องค่าใช้จ่าย
ต่างๆ และต้องมีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแก้ปัญหา และที่ส�าคัญ
ต้องมีความรู้ในการจัดท�าโครงงาน รู้จักการวางแผนงาน นอกจากนี้ ต้องมีคุณธรรม 
ในการท�างาน อาทิ ความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละภายในกลุ่ม และเมื่อมา
เรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด�าเนิน
ชีวิตอยู ่ในมหาวิทยาลัย นั่นคือ การประพฤติตนให้มีความพอดี ไม่ท�าให้คนอื่น 
เดือดร้อน แต่ท�าให้ตนเองและคนรอบข้างมีความสุข ใช้เหตุผลในการท�าหรือคิดสิ่งต่างๆ  
มีความรอบรู้ ใฝ่เรียนรู้อย่างสม�่าเสมอ”

นางสาวหนึ่งฤทัย ภู่แก้ว  
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ๒ 

นอกจากศษิย์ปัจจบุนัจะสะท้อนการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ใน

ชีวิตแล้ว  ศิษย์เก่าของโรงเรียนห้วยยอดก็ได้สะท้อนหลักคิดนี้ที่ติดตัวพวกเขามา

จากโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

      ๑๐๖



“มีความเข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักคิด ที่มาช่วยปรับเปลี่ยน
กระบวนการ หรือจัดระเบียบความคิด หรือวิธีคิดใหม่ ให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ 
ระมัดระวัง มีขั้นตอน และคิดด้วยเหตุผลอย่างสมเหตุสมผล เช่น ต้องการซื้อเสื้อผ้า 
รองเท้า โทรศัพท์ นั้น เหมาะสมกับความต้องการแค่ไหน สาเหตุที่ต้องการซื้อนั้น
เพราะตามค่านิยมปัจจุบันหรือเพราะมีความจ�าเป็นที่ต้องใช้ทดแทนของเก่าที่เสียไป และ
สิ่งที่ต้องการนั้นจะเป็นภาระหรือสร้างความล�าบากให้กับตนเองหรือครอบครัวมากน้อย
เพียงใด เป็นต้น ส่วนในเรื่องการกระท�าในชีวิตประจ�าวัน ได้ใช้ในการวางแผนชีวิต 
ในแต่ละวัน การแบ่งเวลา การใช้เงิน การเรียน การท�ากิจกรรมต่างๆ โดยทุกอย่าง
นั้นได้น�าหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข ๔ มิติ เข้ามาใช้หรือช่วยปรับความคิดและ 
วิเคราะห์ก่อนจะท�า”

นายอภิสิทธิ์  ศรนิรันด์  

      ๑๐๗



นายนพพร มีจิตร 
ผู้ปกครองของนางสาวทิพย์มณี มีจิตร  

“เม่ือลูกได้มาท�ากิจกรรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลูกมีความคิดที่ดู
โตเป็นผู้ใหญ่มากจนผมนึกไม่ถึง แรกๆ ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นยังไง พอลูกกลับจากกิจกรรมหรือค่ายมาก็จะเล่าให้ทุกคนในบ้านฟังเป็น
ประจ�า ก็เริ่มเข้าใจขึ้น ลูกเองก็ดูพัฒนาขึ้น ผมสนับสนุนเต็มที่เพราะเป็นการท�าความ
ดีและได้เรียนรู้ หาประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างหนึ่งที่ห่วง คือ การแบ่งเวลา ผมจะเตือน
บ่อยๆ ว่าต้องรู้จักแบ่งเวลาเรียนกับเรื่องนี้ แต่ลูกก็จัดการได้ดี มีกิจกรรม วัน เวลา 
ที่ไหน ลูกก็จะบอกให้ผมทราบล่วงหน้าก่อน ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ลูกได้ท�าตรงนี้ 
ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สอนและให้โอกาสลูกผมได้ท�าความดี

จากการรับฟังความคิดของตัวแทนนักเรียน ท�าให้เห็นภาพหลักคิดที่มีอยู่ในตัว

นักเรียน ซึ่งพวกเขาคือเยาวชนของชาติที่มีคุณภาพ มาลองดูว่าผู้ปกครองของ

นักเรียนคิดอย่างไร

      ๑๐๘
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ผู้อ�ำนวยกำรคนใหม่
รับไม้ต่อขับเคลื่อน
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง



>> ผู้อ�านวยการคนใหม่
 รับไม้ต่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อถึงวาระเกษียณอายุราชการของผอ. สมจริง อินทรรักเดช  โรงเรียนห้วยยอด

ได้มีโอกาสต้อนรับ ผอ. พิไชย ชั่งคิด ผู้อ�านวยการคนใหม่มาด�ารงต�าแหน่งแทน 

แล้วผอ.พิไชยจะด�าเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

ห้วยยอดให้รุดหน้าไปได้อย่างไร ผู้อ่านต้องติดตามเรื่องราวต่อไปค่ะ แต่ก่อนจะ

รับรู้เรื่องราวการรับไม้ต่อเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

โรงเรียนห้วยยอด คงต้องท�าความรู้จักกับท่านผอ. พิไชย ชั่งคิด เสียก่อน เพื่อจะ

ได้ทราบว่าผอ.พิไชยมีแนวคิดในการท�างานและการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร

ผอ.พิไชยเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ต่อมาครอบครัวได้อพยพมาอยู่ที่

จังหวัดตรัง ผอ.พิไชย ได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ในจังหวัดตรัง เมื่อจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็รับราชการด้านการศึกษา  

และก้าวหน้ามาตามล�าดับ จนได้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  

ผอ.พไิชย ได้กล่าวเพิม่เตมิว่า เมือ่ตนเองต้องมาด�ารงต�าแหน่งที่โรงเรยีนห้วยยอด  

ไม่หนักใจอะไร และคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับท่านที่ต้องด�าเนินงานขับเคลื่อน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากท่านผอ.สมจริง เพราะท่านเข้าใจหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงพอสมควร และได้ใช้หลกัปรชัญาฯ นี ้สร้างคณุธรรม

ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนเดิม (โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ซึ่งเป็นสถานศึกษา 

พอเพียง) ก่อนที่จะมาด�ารงต�าแหน่งที่โรงเรียนห้วยยอด

      ๑๑๐



เริ่มจากการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรเป็นอันดับแรก และพอจะทราบว่า โรงเรียนห้วยยอด
มีจุดแข็งคือ อดีตผู ้อ�านวยการและทีมงานเป็นผู ้มีความรู ้ความสามารถในเรื่องหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างดี ท�าให้มีความเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของโรงเรียน 
แต่ก็มีอุปสรรคอยู่ในเรื่องความเชื่อ การต่อต้านทางความคิด ซึ่งเป็นเรื่องที่มีทุกองค์กร  
การยอมรับต้องใช้เวลา แต่ไม่ใช ่เรื่องยาก โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ที่ดีว ่า "โรงเรียน 
ห้วยยอดเป็นโรงเรียนชั้นน�าในการน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล" ผมเดินตามวิสัยทัศน์ เพราะวิสัยทัศน์เกิดจาก 
การที่ครูในโรงเรียนได้ร่วมคิด

ผอ.พิชัยกล่าวว่าวัฒนธรรมของโรงเรียนห้วยยอด "ทุกวันจันทร์พบผู้บริหาร"  

รองผู ้อ�านวยการพูดคุยกันกับแต่ละฝ่ายให้เป็นมติองค์คณะบุคคลก่อนที่จะ 

น�าไปประชุมครู แจ้งครูให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกเรื่องของโรงเรียน ประกอบ

กับท่านผอ.พิไชยเป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑๒ และเป็นคนแรกของโรงเรียนห้วยยอด 

ที่เป็นผู้อ�านวยการ ท�าให้ท่านผอ.พิไชย มีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้โรงเรียน 

ประสบความส�าเร็จยิ่งขึ้น

ผอ.พิไชย มาด�ารงต�าแหน่งที่โรงเรียนห้วยยอดเมื่อปี ๒๕๕๕ ท่านมองภาพรวม

ของโรงเรียนและมีความคิดว่า การมีส่วนร่วม และมีความรู้ความเข้าใจตรงกัน 

ของทุกฝ่าย จะท�าให้การท�างานลุล่วงไปด้วยดี ท่านเห็นความส�าคัญของการน�า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนห้วยยอด จึงเต็มใจ

และพร้อมทีจ่ะขบัเคลือ่นหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ปลกูฝังนกัเรยีน

ให้มีอุปนิสัย "พอพียง" ต่อจากท่านผู้บริหารคนเดิม แต่ท่านได้ปรับเปลี่ยน 

      ๑๑๑



วิธีการบริหารจัดการ ต่างจากที่ผอ.สมจริงด�าเนินการในรูปของผู้อ�านวยการ 

เป็นผู ้น�าทางความคิดและเป็นแนวหน้าในการน�าการพัฒนาและขับเคลื่อน 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนด้วยตนเอง และมีการ 

ขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกฝ่าย แต่เมื่อผอ.พิไชยมารับงานต่อ ท่านคิดว่า  

ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ต้องให้ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นผู้น�าในการขับเคลื่อน เพราะฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ต้องดูแลงานการจัดการเรียนรู ้และการพัฒนาความรู ้นักเรียนของโรงเรียน 

โดยตรง ผอ.พิไชยจึงได้ปรับปรุงงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงของโรงเรียนห้วยยอดในบางส่วน เช่น งานฐานการเรียนรู้เดิมขึ้นอยู่ 

กับฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปรับใหม่ให้มาขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารงานวิชาการ เพราะ

ว่าฐานการเรียนรู้จะส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี จึงควรให้ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการดูแลและบริหารจัดการ ส่วนทีมงานแกนน�าขับเคลื่อน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่เดิมขึ้นกับผู ้อ�านวยการโรงเรียนโดยตรง  

ปรับใหม่มาขึ้นอยู ่กับฝ่ายบริหารงานวิชาการ ส่วนฝ่ายอื่นๆ มีหน้าที่ ใน 

การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยผอ.พิไชย ด�ารงตนในฐานะที่ปรึกษาเท่านั้น 

ผอ.พิไชย

      ๑๑๒



เมื่อรับฟังแนวความคิดของผอ.พิไชย ท�าให้ทราบว่างานการขับเคลื่อนหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยยอด เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

นักเรียนให้มีอุปนิสัย "พอเพียง" ของโรงเรียนคงด�าเนินการต่อไป แต่มีการ 

ปรับเปลี่ยนผู ้น�าในการคิดการขับเคลื่อนจากเดิมคือ ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 

โดยตรงมาเป็นรองผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารงานวชิาการ ส่วนทมีแกนน�าขบัเคลือ่น

ก็จะเป็นทีมที่ช่วยงานรองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการในการท�าหน้าที่ 

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะต่างไปจากเดิม 

หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของรองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

และทีมงานแกนน�าขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถ้าท�าได้ผลดี 

โรงเรียนห้วยยอดจะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อโรงเรียนอื่นๆ เพราะผู้บริหารแต่ละท่าน

จะด�ารงต�าแหน่งอยู่ไม่นานบางท่านอาจจะเกษียณ บางท่านอาจจะโยกย้ายไป 

ด�ารงต�าแหน่งที่โรงเรียนอื่น แต่ฝ่ายบริหารงานวิชาการและทีมงานแกนน�า 

ขับเคลื่อนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการโยกย้าย ท�าให้ผลการด�าเนินงานเกิดความ 

ต่อเนื่องและยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนห้วยยอดจึงเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องติดตาม 

กันต่อไป

      ๑๑๓
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บทส่งท้ำย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด ที่น�ามาใช้คิดพิจารณาไตร่ตรอง 

อย่างรอบคอบก่อนตดัสนิใจ ซึง่การปลกูฝังนกัเรยีนให้มหีลกัคดิเศรษฐกจิพอเพยีง

ซึบซับอยู่ในตน จนกลายเป็นอุปนิสัย “พอเพียง” นั้น ต้องใช้เวลาในการอบรม 

บ่มเพาะ ซึ่งการอบรมบ่มเพาะหรือการอบรมสั่งสอนให้นักเรียนรู ้จักที่จะคิด 

ตลอดเวลาได้นั้น ต้องให้พวกเขาเข้าใจในหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อย่างถ่องแท้เสยีก่อนว่า หลกัคดินีป้ระกอบไปด้วยกรอบในการคดิ ๕ องค์ประกอบ คอื 

>> ต้องให้นักเรียนฝึกค�านึงถึง ๒ ปัจจัย คือปัจจัยภายใน และปัจจัย

ภายนอก กรอบความพอประมาณนี้ให้ต้องฝึกให้เด็กๆ ได้คิดถึง  

๒ ปัจจัย

ปัจจัยภายใน คือศักยภาพ ความสามารถ ตัวตนของนักเรียน ดังนั้น 
ครูต้องสอนให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง รู้ศักยภาพความสามารถของ
ตนเอง

ปัจจัยภายนอก คือ ป ัจจัยที่จะมาช่วยเกื้อหนุนให ้นักเรียน 
ท�างานส�าเรจ็ ได้แก่ สภาพภมูสิงัคม ทรพัยากรที่ใช้ในการด�าเนนิงาน 
เช่น เวลา งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์สถานที่ บุคคล ชุมชน ฯลฯ  
พร้อมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เป็นทุนเดิมของตนเอง หรือภายใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะแสวงหาทรัพยากรจาก
ภายนอก

ดังนั้น ในการจะท�างาน/ท�าสิ่งใด ครูต้องเน้นย�้าให้นักเรียนต้องค�านึงถึงความ 

พอประมาณในเรื่องปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเสมอ

พอประมาณ

      ๑๑๕



>> คือความสมเหตุสมผลที่ถูกต้องตามหลักวิชา ครูต้องให้นักเรียน 

ฝึกคิดอยู่เสมอว่า ในการท�างาน/ท�าสิ่งใด นักเรียนต้องรู้วัตถุประสงค์  

หรือรู้เหตุผลว่าท�าไมจึงต้องท�า และสิ่งที่ท�านั้นจะต้องถูกหลักวิชาการ  

ถกูต้องตามกฏหมาย หรอื ถกูต้องตามหลกัศลีธรรม จรยิธรรม วัฒนธรรม 

ค่านยิมทีด่งีาม โดยพจิารณาจากเหตปัุจจยัทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนค�านงึถงึ

ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท�าทั้งผลกระทบต่อตนเอง และผู้อื่น รวมทั้ง

ผลกระทบในด้านต่างๆ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ดงันัน้ ครตู้องให้นกัเรยีน

ฝึกคิดอย่างมีสติและคิดอย่างรอบคอบ รอบด้าน

 

>> คือการคิดอย่างไม่ประมาท รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 

และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งคิดวางแผน

อย่างรอบคอบ รัดกุม ครูต้องให้นักเรียนฝึกคิดที่จะท�างาน / ท�าสิ่งใด  

ให้ส�าเร็จ ต้องรู ้จักการวางแผนอย่างรอบคอบรัดกุม มีแผนส�ารอง 

เพื่อความไม่ประมาทในการท�างานให้ส�าเร็จ

>> เป็นความรู้ที่นักเรียนต้องมีอย่างเพียงพอก่อนลงมือท�างาน ดังนั้น  

ครตู้องให้นกัเรยีนฝึกคดิอย่างรอบคอบว่าในการท�างาน / ท�าสิง่ใด นกัเรยีน

ต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง และความรู้ที่มีอยู่นั้นถูกต้อง และเพียงพอ 

แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่เพียงพอ นักเรียนต้องรู้จักหาความรู้ให้เพียงพอ 

เสียก่อนจึงสามารถท�างานให้ส�าเร็จได้ 

>> คือความมุ่งมั่นตั้งใจไปสู่ความส�าเร็จโดยไม่ท�าให้ตนเองและผู้อื่น 

เดือดร้อน นักเรียนต้องสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดี มีความละอาย 

ที่จะท�าความชั่ว เกรงกลัวต่อผลการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง ใช้สติปัญญา 

พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบในการกระท�า พร้อมทั้งเห็นคุณค่า 

ในการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่น

มีเหตุผล

ความรู้

ภูมิคุ้มกัน

คุณธรรม

      ๑๑๖



ในการให้นกัเรยีนฝึกคดิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนี ้ นกัเรยีนจะต้อง

คิดและท�าให้ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบนี้ จึงจะสามารถกล่าวได้ว่านักเรียนมีหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส�าหรบัการจดัการเรยีนรู ้เพือ่ให้นกัเรยีนฝึกน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มาใช้ อาจมีวิธีการดังนี้

๑. ครูใช้วิธีการสอนนักเรียนด้วยการใช้ค�าถาม โดยให้นักเรียนท�างานแล้วครู 

สอดแทรกค�าถามตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงไปกระตุ ้นให้ 

นักเรียนคิด สุดท้ายครูโยงค�าถามเข้าสู่กรอบหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึง่วธิกีารนีจ้ะได้ผล เมือ่สิน้สดุการท�างานแล้ว ครตู้องให้นกัเรยีนเล่าอธบิายการน�า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาด�าเนินงานของตนเองจนได้ผลงานออกมา

ส�าเร็จ ตั้งแต่เริ่มต้นคิด ลงมือปฏิบัติจนงานออกมาส�าเร็จ โดยครูไม่ต้องใช ้

ค�าถามน�า

๒. ครูใช้วธิกีารอธบิายปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ ๕ องค์ประกอบ ให้นกัเรยีน 

เข้าใจอย่างชัดเจนว่าแต่ละองค์ประกอบมีความหมาย และใช้อย่างไร หลังจากนั้น

ให้นักเรียนน�ากรอบหลักคิดนี้ไปใช้ในการท�างาน ซึ่งวิธีการนี้จะดี เมื่อนักเรียน

ท�างานเรียบร้อยแล้ว ครูต้องให้นักเรียนถอดบทเรียน เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ 

ว่านักเรียนน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ตอนไหน หรือไม่ อย่างไร

๓. ครูสอนโดยไม่ได้อธิบายว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร   

แต่ครูสอนให้นักเรียนรู้จักศักยภาพ ความสามารถของตน มีเหตุผลในการกระท�า  

รู ้จักการเตรียมพร้อมวางแผนในการท�างานไปสู่ความส�าเร็จด้วยความมุ่งมั่น 

ตั้งใจ สอนให้นักเรียนค้นหาความรู้ก่อนลงมือท�างาน ซึ่งวิธีการนี้จะเกิดผลดี  

และนักเรียนได้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงติดตัวไป เมื่อนักเรียน 

      ๑๑๗



ท�างานส�าเร็จแล้ว ครูกับนักเรียนต้องน�าความส�าเร็จนั้นมาถอดบทเรียนวิเคราะห์

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละองค์ประกอบ และครูสรุปชี้ประเด็น 

แต่ละองค์ประกอบให้นักเรียนเห็นอย่างชัดเจนว่า ความพอประมาณอยู่ส่วนไหน 

เหตผุลคอือะไร สร้างภมูคิุม้กนัได้อย่างไร และเงือ่นไขความรูแ้ละคณุธรรมคอือะไร 

ซึง่สามารถชีป้ระเดน็แต่ละกรอบให้นกัเรยีนเหน็ได้อย่างชดัเจน ซึง่วธินีีเ้รยีกว่า “ท�า

ก่อน สอนทีหลัง” แต่วิธีการสอนแบบนี้จะใช้ได้ผลดี ตัวครูต้องเข้าใจและสามารถ

น�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างช�่าชอง

ไม่ว่าครูจะเลือกสอนด้วยวิธีไหนก็ตาม ครูต้องให้นักเรียนน�าหลักคิดนี้ลงสู ่ 

การปฏิบัติบ่อยๆ ท�าให้นักเรียนได้ใช้บ่อยๆ จนเป็นนิสัย และที่ส�าคัญครูต้อง 

กระจ่างชัดในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้กับ 

ตนเองในทุกเรื่อง และเป็นแบบอย่างคนพอเพียงให้กับลูกศิษย์

      ๑๑๘



      ๑๓๓

ภำคผนวก 



๑) จะท�ำอะไร ท�ำไมจึงท�ำ 
 พิจารณา	: ความส�าคัญ ประโยชน์ คุณค่า ความคุ้มค่า

๒) มีควำมพร้อม/ควำมเป็นไปได้ที่จะท�ำหรือไม่
	 พิจารณา	: ความรู้ + 5 M (Man, Money, Materials, Management , Market)

 ตดัสนิใจ	: ท�าได้ ท�าได้แต่มเีงือ่นไข ท�าได้แต่ต้องปรบั/เปลีย่นเป้าหมาย ท�าไม่ได้   

  

๓) มีควำมรู้เพียงพอในเรื่องที่จะท�ำหรือไม่ 
 ต้องศึกษำหำควำมรู้อะไรเพิ่มเติม
 พิจารณาและศึกษาหาความรู้ที่จ�าเป็น	: รอบรู้ (รู้กว้าง รู้ละเอียด รู้ลึก )

 

๔) จะท�ำอย่ำงไรจึงจะเกิดควำมพอดี/พอประมำณ และสำมำรถ 
 รองรับปัญหำ หรือกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้
 ๔.๑	 จะท�าโดยยึดคุณธรรมอะไร	(ท�าเพื่ออะไร-เงื่อนไขคุณธรรม)

	 ๔.๒	 ท�าอย่างไรจึงจะพอดี/พอประมาณ

  พิจารณา	: โดยใช้หลักเหตุผล / ผลที่จะตามมาจากการกระท�า

  พิจารณา	: ให้เหมาะสมกับตน (สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 

    ฐานะ ก�าลัง สุขภาพ ทรัพยากรที่มี ฯลฯ ) ไม่เบียดเบียนตนเอง 

    ให้เดือดร้อน

  พิจารณา	: ให้เหมาะสมกับผู้อื่น ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน

  พิจารณา	: ให้เหมาะสมกับบริบท สิ่งแวดล้อม ไม่เบียดเบียนท�าลาย

    สิ่งแวดล้อม

๗ ค�าถามส�าคัญเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
โดย รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี 

      ๑๒๐



 ๔.๓	 พิจารณาถึงผลกระทบ	ปัญหา	หรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น

	 	 ในอนาคต	และคิดเตรียมการที่จะรับมือจากผลกระทบนั้น

๕) ลงมือท�ำอย่ำงไรจึงจะส�ำเร็จ
 ท�าโดยใช้ความรู้ ท�าอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ท�าอย่างมีคุณธรรม ขยัน  

 อดทน เพียรพยายาม ซื่อสัตย์ มีสติ ใช้ปัญญา ฯลฯ (เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไข 

 คุณธรรม)

๖) อะไรที่ท�ำได้ดี อะไรที่ยังท�ำไม่ได้ดี จะปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร
	 พิจารณา	: ผลที่เกิดขึ้น กระบวนการ / วิธีการที่ท�า บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

 

๗) เกิดกำรเรียนรู้อะไรข้ึนบ้ำงจำกกำรคิด-กำรท�ำตำมปรัชญำ 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง
 พิจารณา	: ความรู้ ความคิด การกระท�า เจตคติ การพัฒนาตนเองและชีวิต

เอกสารประกอบการบรรยาย 

ฉบับปรับปรุง มกราคม ๒๕๕๕

      ๑๒๑
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