ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(การประยุกต์สู่สถานศึกษา)

เอกสารประกอบการบรรยาย
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘
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พระราชดารัส
“ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม
ที่ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้าง
จะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมองไม่เห็น
เสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้า ”
พระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วารสารชัยพัฒนา)
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“...การจะเป็นเสือนั้น ไม่สาคัญ . สาคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน.
แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง. อันนี้ก็เคยบอกว่า
ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง
อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอาเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร. บางสิ่ง
บางอย่างผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสีย
ค่าขนส่งมากนัก...”
“...คนอื่นเขาต้องการมีเศรษฐกิจ ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว่า เป็นเศรษฐกิจการค้า
ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็นประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิต
ให้พอเพียงได้...”
(พระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540)
“...เศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือไม่ต้องทั้งหมดหรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่
ก็พอ หมายความว่า ถ้าทาได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ. ความหมายของเศรษฐกิจ
พอเพียง และทาได้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่ง
ส่วนสี่ของการกระทา...”
“...ที่พูดทั้งหมดนี้ ฟังแล้ว อาจน่ากลุ้มใจ แต่ถ้าดูอีกแง่หนึ่งก็อาจจะน่าสบายใจ.
น่าสบายใจเพราะดูได้ว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างเรียกว่าตรงไปตรงมา ด้วยความตั้งอกตั้งใจสักนิดหนึ่ง
บอกว่าสักนิด ก็พอ ไม่ต้องตั้งอกตั้งใจอย่างเคร่งเครียดมากเกินไป แต่ให้สม่าเสมอ. สม่าเสมอนี้
ก็แบบเดียวกับที่พูดถึงพอเพียง สม่าเสมอในทุกอย่าง. พอเพียงในทุกอย่าง...”
(พระราชดารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541)
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขความรู้

เงื่อนไขคุณธรรม

(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)

(ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เพียร มีสติ)
ปัญญา

วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน / พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดาเนินชีวิต เพื่อ
นาไปสู่ความพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตน ของคนไทย
สังคมไทย เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุล
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านเศรษฐกิจ/วัตถุ
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและ
หลักปฏิบัตใิ นการดาเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปรับตัว
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้
ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กัน ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผล
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับเพียงพอนั้น
ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรูเ้ กี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการ
วางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
ไม่โลภและไม่ตระหนี่
เป้าหมายของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งให้เกิดความก้าวหน้าไปอย่างสมดุลและพร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ กล่าวคือ ต้องก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงบอกว่าต้องสมดุลทั้งทางด้าน วัตถุ/เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
วัฒนธรรม/ค่านิยม ประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง หรือ ความ
พอเพียงอย่างสมบูรณ์จริงๆ จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราสร้างความสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือทางด้านวัตถุหรือเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
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วัฒนธรรม/ค่านิยม/ความเชื่อ การก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลในแต่ละย่างก้าว จะทาให้เกิด
ความพอเพียงในที่สุด
สมดุลด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ ในระดับบุคคล ก็หมายถึงการดารงชีวิตโดยรายได้
สมดุลกับรายจ่าย เราจะใช้จ่ายอย่างพอเพียงได้อย่างไร รายจ่ายพอประมาณกับรายได้ไหม
มีเหตุมีผลคือว่าใช้ของ เพราะจาเป็น หรือฟุ่มเฟือย รู้จักดูแลเก็บรักษาใช้ประโยชน์วัตถุสิ่งของ
อย่างคุ้มค่ายาวนาน การใช้เงินอย่างสมดุล ต้องมีภูมิคุ้มกันด้วยคือออมบ้าง การซื้อประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ หรือสวัสดิการในบริษัทก็เป็นภูมิคุ้มกัน เพราะฉะนั้นสมดุลทางเศรษฐกิจ คือ
ทาอย่างไรจะรักษาสมดุลรายรับรายจ่าย มีเงินออมมีหลักประกัน
สมดุลด้านสังคม ถ้าจะบอกได้ว่าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เราก็ต้องมีความสมดุล
ทางด้านสังคมด้วย เช่น ต้องไม่ใช่คนเห็นแก่ตัว เศรษฐกิจพอเพียงนาไปสู่ความรู้รักสามัคคี
ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ ในสังคมต้องไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบกัน ทุกคนช่วยเหลือกัน แบ่งปัน
กันทั้งกาลังทรัพย์ กาลังกาย กาลังใจและกาลังความรู้ การใช้จ่ายเงินทองเมื่อสมดุลทาง
เศรษฐกิจ ก็ต้องคานึงถึงการใช้จ่ายเพื่อสร้างสมดุลทางสังคมให้เกิดขึ้ นด้วย ถึงจะอยู่ร่วมกันได้
อย่างมีความสุข ความสมดุลทางสังคมต้องเริ่มจากการให้ คนที่พอแล้วจะรู้จักการให้ รู้จัก
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ มีน้าใจ แบ่งปัน คนที่ได้รับการแบ่งปันก็จะนึกถึงบุญคุณของผู้ให้
มีความรู้สึกเป็นมิตร หากขัดสนจนคิดจะแย่งชิงจากผู้อื่นในสังคมก็จะระงับยับยั้ งชั่งใจไว้ได้ ผู้ให้
ก็จะมีความสุขจากการให้ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ สร้างความสมดุล ให้เกิดขึ้นในสังคม สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นได้ในสังคม ชุมชนเข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้ ในชุมชนจึงต้องมีความสามัคคี
ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ ชุมชนต้องมีการแบ่งปันกัน ช่วยเหลือกันในเวลาตกทุกข์ได้ยาก
สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างไร การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เราจาเป็นต้องรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อม เพราะทุกอย่างที่เราเป็น
เราใช้ เรามี มาจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ถ้าเราไม่รักษาไว้ให้ใช้ได้นานๆ เราจะอยู่อย่างไร
เราต้องเห็นความจาเป็นของการอยู่ร่วมกับระบบนิเวศวิทยาอย่างสมดุล ไม่ทาร้าย ไม่ทาลาย
ไม่เบียดเบียน หลักเศรษฐกิจพอเพียงชี้ให้คานึงถึงว่า ในการใช้จ่าย หรือดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ของแต่ละคน แต่ละองค์กรนั้น ให้พยายามรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดขึ้นในคราวเดียวกันด้วย จึงจะเรียกได้ว่า พอประมาณกับทรัพยากรที่มีอยู่ บนพื้นฐาน
ของความรอบคอบตามหลักวิชาการและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย ระหว่างการผลิต ถ้าทาลาย
สิ่งแวดล้อม ก็ถือว่าไม่มีการผลิตอย่างพอเพียง ระหว่างการผลิตก็ต้องรักษาสมดุลด้าน
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
สมดุลด้านวัฒนธรรม หากศึกษาพระราชดารัสและพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องวัฒนธรรมจะพบว่า พระองค์ทรงเน้นย้ามาโดยตลอดให้
ปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าในความเป็นไทย เอกลักษณ์ไทย เห็นประโยชน์และ
คุณค่าของ ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ที่สืบทอดต่อกันมา
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีกระแสโลกาภิวัตน์ถาโถมเข้ามา การเสริมสร้างความพอเพียงทาง

7
วัฒนธรรม จะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม ที่จะทาให้เด็กไทย คนไทย มีจุดยืนในชีวิต
มีหลักคิด หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและพัฒนาตนเอง มีความแกร่งในความเป็นไทย
เข้าใจในความเป็นสากล เพื่อให้อยู่รอดได้ในยุคโลกาภิวัตน์ ดารงตนอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
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ความเป็นมา
จากข้อมูลการเยี่ยมบ้านตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ชาฆ้อพิทยาคม พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครอบครัวนักเรียนต่ากว่า
7,000 บาท มีจานวนถึง ร้อยละ 83.66
และ 84.33 ในปีพ.ศ. 2549 และ 2550
ตามลาดับ ครูและนักเรียนได้นาผล
การเยี่ยมบ้านมาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
ประกอบกับการน้อมนาแนวพระราชดาริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจาวัน สภาพที่พักอาศัยของนักเรียนส่วนใหญ่จะมีบริเวณและพื้นที่ที่สามารถดาเนิน
กิจกรรมช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ อาทิ การเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน
การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามศักยภาพของนักเรียนและครอบครัว
และการที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งชี้แนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อ
ความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและ
การกระทา ดังนั้นโรงเรียนชาฆ้อพิทยาคมจึงเห็นสมควรดาเนินการโครงการพิพิธเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้น
การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความพอประมาณ
- บุคลากรสามารถดาเนินโครงการโดยใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของแต่ละ
บุคคลในการปฏิบัติงาน ตามความถนัดด้วยความเต็มใจ สามารถใช้งบประมาณ อาคารสถานที่
พัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ความมีเหตุผล
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่น มุ่งมั่นต่อความสาเร็จของ
โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของโครงการสามารถพัฒนาครู นักเรียนและชุมชนให้สามารถ
พึ่งตนเองและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
- คานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งเชิงบวกและลบรวมทั้งคิดหาแนวทางในการป้องกัน
แก้ไขโดยยึดถือการมีส่วนร่วม ความถูกต้องเป็นธรรม ระเบียบปฏิบัติและระมัดระวังในการ
ดาเนินโครงการ บริหารงบประมาณโดยคานึงถึงความประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก
การดาเนินโครงการ ยึดถือศรัทธาและน้อมนาพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เงื่อนไขความรู้
- มีความรอบรู้และรู้จริงในหลักวิชาต่างๆ ที่จะนามาใช้ในการปฏิบัติงาน มีความ
รอบคอบ ระมัดระวังที่จะใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน
เงื่อนไขคุณธรรม
รู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีความขยัน อดทน รับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ มีความเสียสละทั้งแรงกาย ความรู้ ความสุขส่วนตน เพื่อ
ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา บูรณาการสู่หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน บุคลากรได้ศึกษาและน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิต และสามารถเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ชุมชนให้เป็นสังคมแห่งความพอเพียง
เป้าหมาย
ครู นักเรียน บุคลากร และครอบครัวได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดาเนินชีวิต โดยเน้นการปฏิบัติจริงสามารถเป็นแบบอย่างได้
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วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1. ประชุมคณะทางานกาหนดโครงการ
2. ประชุมชี้แจงโครงการให้ผู้ปกครองและ
นักเรียนได้รับทราบ
3. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต์ใช้กับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา
4. กาหนดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 จัดทาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
4.2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ก.พ. 49
พ.ค. 49,พ.ค. 50
ตลอดปีการศึกษา
2549-2550

ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ

ตลอดปีการศึกษา
2549-2550

กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป,
กลุ่มบริหารวิชาการ,
ครูผู้สอน

5. นักเรียนเข้ากลุ่มดาเนินกิจกรรมที่นักเรียน
สนใจ
6. นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันจัดกิจกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
7. โรงเรียนมอบหมายให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ ยม
บ้านนักเรียนและประเมินผลการดาเนินงาน
8. สรุปประเมินผล

ผู้อานวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป,
ครูที่ปรึกษา
นักเรียน,
ตลอดปีการศึกษา ครูที่ปรึกษา,
2549 - 2550
นักเรียน
ตลอดปีการศึกษา ครูที่ปรึกษา,
2549-2550
นักเรียน
มิ.ย. 49 , ธ.ค. 49 ครูที่ปรึกษา
มิ.ย. 50 , ธ.ค. 50
ผู้ปกครอง
นักเรียน
มี.ค. 51
คณะกรรมการฯ

11

กรอบการดาเนินการ
ขั้นเห็นคุณค่า

ขั้นเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ

พบปัญหา
แก้ไข

ขั้นอธิบายด้วยหลักปรัชญา
ระยะเวลาดาเนินการ
กุมภาพันธ์ 2549 - มีนาคม 2551
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
2. สานักกิจการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2
4. มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
5. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
6. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
การติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงเรียน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครู นักเรียน บุคลากรและชุมชนมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว
3. เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในชุมชนที่นักเรียนโรงเรียนชาฆ้อ
พิทยาคมอยู่อาศัยและพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รั บการดูแลให้เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ความเป็นมา
โรงเรียนชาฆ้อพิทยาคมมีพื้นที่ รวมกันประมาณ 50 ไร่
สภาพพื้นที่เป็นเนินเขา ขาดแคลนแหล่งน้าและมีพื้นที่ ว่างเปล่า
จานวนมากสมควรนามาใช้ประโยชน์ โดยให้นักเรียนทุกคนได้
ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนด้วยการช่วยกันปลูกต้นกล้วย
ในพื้นที่ว่างเปล่า เหตุผลที่เลือกต้นกล้วยเพราะกล้วยเป็นพืชที่
คุ้นเคยกับคนไทยเรามาตั้งแต่เด็ก กล้วยสามารถนามาใช้ได้ในทุก
ส่วน ตั้งแต่ราก กาบ ใบ หยวก ดอก ผล หลายส่วนเกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ใช้ประกอบอาหาร ทาเป็นยา
รักษาโรค เป็นวัสดุในการประดิษฐ์งานศิลปะต่างๆ ตาม
วัฒนธรรมประเพณีไทย กล้วยจึงเป็นพืชที่คุ้นเคยและใกล้ตัวเรามากที่สุด จากคุณประโยชน์
ดังกล่าวประกอบกับแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งหวังให้ทุกคนได้รู้จักพึ่งพาตนเอง
โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนเป็นเจ้าของดูแลต้นกล้วยจนกระทั่งต้นกล้วยมี ผลผลิตจึงได้นามาเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณประโยชน์ ของกล้วยพืชสารพัดประโยชน์
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถแปรรูปผลผลิตจากส่วนต่างๆ ของกล้วย
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
อธิบายกระบวนการทางานของนักเรียนได้
วิธีดาเนินการ
ขั้นเห็นคุณค่า
เป็นการจุดประกายให้นักเรียนเห็นคุณค่า ของกล้วยว่าเป็นพืชสารพัดประโยชน์ และ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปลูกกล้วยในเขตพื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนและเป็นเจ้าของต้นกล้วย ด้วย
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของต้นกล้วยในสัปดาห์เศรษฐกิจพอเพียงและนา
นักเรียนตัวแทนกลุ่มสายใยสัมพันธ์ศึกษาดูงานสวนกล้วยในชุมชน
ขั้นเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ
ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผน
กาหนดกิจกรรม “กล้วย กล้วย กล้วย” ใน
ประเด็นดังนี้
1. การสารวจพื้นที่ที่จะปลูกต้นกล้วย
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2. ศึกษาสารวจพันธุ์กล้วยในท้องถิ่น
3. การเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกกล้วย
3.1 การเตรียมดิน การพัฒนาดิน
3.2 การคัดเลือกต้นพันธุ์
3.3 การปลูกและทิศทางการออกเครือ
3.4 การบารุง ดูแลรักษา
4. กาหนดพื้นที่ปลูกกล้วย นักเรียนลงมือปลูกและดูแลรักษา
5. เชิญภูมิปัญญาชาวบ้านมาให้ความรู้นักเรียนในเรื่องคุณประโยชน์ของกล้วย
การแปรรูปกล้วยและการนาส่วนต่างๆ ของกล้วยมาใช้ประโยชน์ อาทิ
5.1 งานประดิษฐ์จากใบตอง เช่น การทาบายศรีประเภทต่างๆ กระทงลอย
กระทงใส่อาหาร เป็นต้น
5.2 แปรรูปผลกล้วย เช่น กล้วยอบสมุนไพร ขนมกล้วย กล้วยกวน กล้วยทอด
เป็นต้น
5.3 งานประดิษฐ์จากกาบกล้วย เช่น การแทงหยวก เป็นต้น
6. จัดกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนที่สนใจเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากกล้วย
7. ผลกล้วยตัดบ่มแบ่งปันกันบริโภคในโรงอาหารเป็นอาหารเสริมของนักเรียนและครู
ขั้นอธิบายตามหลักปรัชญา
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดจากการดาเนินกิจกรรม ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้คาถามนาว่า “การทากิจกรรม กล้วย กล้วย กล้วย อธิบายตามหลักสามห่วง
สองเงื่อนไข สี่มิติ ได้อย่างไร” ทั้งนี้เมื่อนักเรียนสรุปข้อคิดแล้ว ครูจึงอธิบายเพิ่มเติม โดยมี
แนวทาง ดังนี้
หลักความพอประมาณ หมายถึง ความพอประมาณกับพื้นที่และศักยภาพของนักเรียน
โดยการแบ่งพื้นที่ภายในโรงเรียนเป็นสัดส่วน นักเรียนปลูกกล้วยคนละ 1 ต้น โดยต้องบารุง
ดูแลรักษาให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์
หลักความมีเหตุผล หมายถึง เหตุผลในการตัดสินใจเลือกปลูกต้นกล้วย โดยคานึงถึง
คุณประโยชน์ การดูแล และผลผลิต เป็นต้น
หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง ความไม่ประมาท ความไม่เสี่ยง ความคุ้มค่า
ของการลงทุน เนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่าย เติบโตเร็ว เป็นพืชที่มีคุณค่าสูง มีคุณสมบัติ
เป็นสมุนไพรรักษาโรค เช่น โรคกระเพาะ นักเรียนสามารถนาไปปลูกเพื่อมีรายได้เสริม และเป็น
อาชีพที่ยั่งยืนในอนาคตได้
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้ในการปลูก การดูแลรักษากล้วยและคุณประโยชน์ของ
กล้วย รวมถึงการแปรรูปส่วนต่างๆ ของกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนต้องมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทนในการดูแลต้นกล้วยให้
เจริญเติบโต
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สู่ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน
มิติด้านเศรษฐกิจ กล้วยสามารถนาไป บริโภคและแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ บริโภคหรือ
จาหน่าย สามารถลดรายจ่ายหรือสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้
มิติด้านสังคม นักเรียนมีความรักและสามัคคีในสายรหัสที่ช่วยกันดูแลต้นกล้วย ผลผลิต
ที่ได้นักเรียนไม่นากลับบ้านแต่นามาแบ่งปันกันบริโภคเป็นอาหารเสริมให้กับเพื่อนนักเรียนภายใน
โรงเรียน
มิติด้านสิ่งแวดล้ อม การปลูกกล้วยในโรงเรียน
เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว คืนความสมดุลแก่ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ช่วยลดภาวะโลกร้อน
มิติด้านวัฒนธรรม กล้วยเป็นพืชที่ใช้ส่วนต่างๆ
ในการประกอบพิธีกรรม
เช่น ใบ ใช้ทาบายศรี
กระทงเจิมบนเทียนแพ กระทงลอย กรวย ฯลฯ
กาบนามาแทงหยวกใช้ตกแต่งเชิงตะกอนในงานศพ
เป็นต้น นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้งานประดิษฐ์จากส่วน
ต่างๆ ของกล้วย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและใช้
วัสดุธรรมชาติอีกด้วย
การประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 1. แบบทดสอบวัดความรู้
ดีเยี่ยม หมายถึง ผ่านการ
ของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความเข้าใจ
ประเมินทั้ง 3 รายการ
คุณประโยชน์ของกล้วย 2. แบบประเมินผลผลิตจาก
ดี หมายถึง ผ่านการ
2. ตรวจสอบผลผลิตจากการ
การแปรรูปกล้วย
ประเมินในรายการที่ 3
แปรรูปกล้วย
3. แบบประเมินผลการสรุป
และผ่านรายการที่ 1
3. ประเมินการอธิบาย
กระบวนการทางานด้วย
หรือ 2
กระบวนการทางานด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอใช้ หมายถึง ผ่านการ
หลักปรัชญาของ
พอเพียง
ประเมินรายการใด
เศรษฐกิจพอเพียง
รายการหนึ่ง
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ความเป็นมา
จากข้อมูลการเยี่ยมบ้านตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนชาฆ้อพิทยาคม
พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวนักเรียนต่ากว่า 7,000 บาท มีจานวนถึง ร้อยละ
83.66 และ 84.33 ในปีพ.ศ. 2549 และ 2550
ตามลาดับ โรงเรียนได้นาผลการเยี่ยมบ้านมา
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ประกอบกับการน้อมนา
แนวพระราชดาริ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน จึงกาหนด
กิจกรรม ผักสวนครัวรั้วกินได้ ลูกปลูกให้แม่
เหลือเผื่อแผ่ชุมชน ขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้
นักเรียนได้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประสบการณ์ความรู้ในโรงเรียนไปใช้จริงที่บ้าน
โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่า ที่บ้าน นักเรียนสามารถปลูกผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษใช้ประกอบอาหาร
ในชีวิตประจาวัน เช่น ข่า พริกตะไคร้ มะเขือ กะเพรา โหระพา เป็นต้น ไว้รับประทานเองที่
บ้านของนักเรียน การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองที่บ้านช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
หากมีผักเหลือจากการบริโภคในครอบครัวการแบ่งปันให้เพื่อนบ้านเป็นการให้ที่ไม่รู้จักหมด
ผลผลิตที่เหลือสามารถจาหน่ายเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นการใช้เวลาว่าง
ร่วมกันของคนในครอบครัว เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นในครอบครัว และการปลูก
พืชผักสวนครัวเป็นการสร้างสมดุลสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีก
ทางหนึ่ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในคุณประโยชน์ของผักสวนครัว
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถปลูกผัก
สวนครัวที่ปลอดสารพิษไว้บริโภค สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ผลผลิตที่เหลือจากการ
บริโภคสามารถขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและแบ่งปันเพื่อนบ้าน
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3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายกระบวนการ
ทางานของนักเรียนได้
วิธีดาเนินการ
ขั้นเห็นคุณค่า
เป็นการจุดประกายให้นักเรียนเห็นคุณค่าของผักสวนครัวที่ปลูกด้วยตนเอง โดยการ
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้นักเรียนและผู้ปกครองปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคโดยใช้พื้นที่รอบบ้าน
ตนเอง จัดตั้งกลุ่มชุมนุมพืชผักสวนครัว โดยรับสมัครจากนักเรียนที่สนใจ
ขั้นเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ
ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผน กาหนด
กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้ ลูกปลูกให้แม่
เหลือเผื่อแผ่ชุมชน ในประเด็นดังนี้
1. ประชุมผู้ปกครองชี้แจงนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
2. นักเรียนปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ว่าง
รอบบ้านนักเรียน โดยเน้นกินทุกอย่างที่ปลูก
ปลูกทุกอย่างที่กิน
3. นักเรียนกลุ่มสาระวิชาการงานอาชีพ ผลิตต้นกล้าตัวอย่างแจกจ่ายให้นักเรียน
ทุกคนนากลับไปปลูกที่บ้าน
4. จัดตลาดนัดพอเพียงให้นักเรียนนาผลผลิตที่บ้านมาจาหน่าย แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ที่
โรงเรียน
5. จัดประกวด “ผักสวนครัวที่บ้านของฉัน”
6. ครูที่ปรึกษาไปเยี่ยมบ้านตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและติดตามประเมินผล
ขั้นอธิบายตามหลักปรัชญา
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดจากการดาเนินกิจกรรม ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้คาถามนาว่า การทากิจกรรม “ผักสวนครัวรั้วกินได้ ลูกปลูกให้แม่ เหลือเผื่อ
แผ่ชุมชน” อธิบายตามหลักสามห่วง สองเงื่อนไข สี่มิติ ได้อย่างไร ทั้งนี้เมื่อนักเรียนสรุปข้อคิด
แล้ว ครูจึงอธิบายเพิ่มเติม โดยมีแนวทาง ดังนี้
หลักความพอประมาณ หมายถึง พอประมาณกับสถานภาพทางบ้านของนักเรียน
และรู้วิธีการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว โดยคานึงถึง ทรัพยากร ความพร้อม
ความเหมาะสมกับตนเองและครอบครัว อาทิ มีความต้องการบริโภคผักอะไร มีพื้นที่ในการ
เพาะปลูกมากน้อยเพียงใด ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ มีเวลาดูแลรักษาหรือไม่ เป็นต้น
หลักความมีเหตุผล หมายถึง การปลูกผักไว้บริโภคเองเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้นา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประสบการณ์ความรู้ในโรงเรียนไปใช้จริงที่บ้าน โดยใช้พื้นที่
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ว่างเปล่าที่บ้าน นักเรียนสามารถปลูกผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษใช้ประกอบอาหารใน
ชีวิตประจาวัน เช่น ข่า พริกตะไคร้ มะเขือ กะเพรา โหระพา เป็นต้น ไว้รับประทานเอง
ที่บ้านของนักเรียน ส่วนที่เหลือบริโภคนาไปแบ่งปันเพื่อนบ้าน หรือจาหน่าย
หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การปลูกผักรับประทานเองทาให้ได้รับประทาน
ผักที่ปลอดสารพิษ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัว การดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและเพื่อนบ้าน ความรักความสามัคคีในครอบครัว
การรู้จักแบ่งปันเสียสละให้ผู้อื่นจะเป็นเกราะคุ้มกันสิ่งไม่พึงปรารถนาที่จะเกิดกับนักเรียน
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและเป็นการพึ่งตนเองอย่าง
ยั่งยืน
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ การเตรียมดิน ขั้นตอนการปลูกผัก
สวนครัว การดูแลรักษาผักสวนครัว การตลาด
เงื่อนไขคุณธรรม ในการดาเนินกิจกรรมให้ประสบความสาเร็จ นักเรียนจะต้องมีคุณธรรม
ดังนี้ ความขยัน อดทน ความรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการปลูกผักสวนครัวให้เจริญงอกงาม
ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปัน เพื่อการอยู่ร่วมกันของสังคมคือครอบครัวและเพื่อนบ้าน
การประหยัดและออม เพื่อความมั่นคงในชีวิตของนักเรียนและครอบครัว
สู่ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน
มิติด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวนักเรียนมีผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษไว้บริโภค สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว ผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคสามารถขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
มิติด้านสังคม ครอบครัวมีโอกาสได้ทากิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น
ในครอบครัว การรู้จักแบ่งปันให้เพื่อนบ้านเป็นการให้ที่ไม่มีวันหมด ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
มิติด้านสิ่งแวดล้อม การปลูกผักสวนครัวเป็นการใช้พื้นที่บริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์
คุ้มค่า ผักปลอดสารพิษยังช่วยลดมลภาวะของโลก ต้นไม้ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ชุมชนและ
ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน
มิติด้านวัฒนธรรม การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การรู้จักแบ่งปันกัน การช่วยเหลือกัน ก่อเกิด
เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม
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การประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 1. แบบทดสอบวัดความรู้
ของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความเข้าใจ
คุณประโยชน์ของผักสวน 2. แบบประเมินผลผลิตผัก
ครัว
สวนครัว
2. ตรวจสอบผลผลิตผักสวน 3. แบบประเมินผลการสรุป
ครัว
กระบวนการทางานด้วย
3. ประเมินการอธิบาย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
กระบวนการทางานด้วย
พอเพียง
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม หมายถึง ผ่านการ
ประเมินทั้ง 3 รายการ
ดี หมายถึง ผ่านการ
ประเมินในรายการที่ 3
และผ่านรายการที่ 1
หรือ 2
พอใช้ หมายถึง ผ่านการ
ประเมินรายการใด
รายการหนึ่ง
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ความเป็นมา
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับ ชั้น พบว่า นักเรียนจานวนมาก
ที่มีปัญหาทางด้านการเรียนอันเกิดจากพื้นฐานทางสติปัญญาและการรับรู้ เกิดจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครูทาให้ไม่เข้าใจใน
บทเรียน ความเป็นเด็กและความไม่เข้าใจอาจ
ทาให้ไม่กล้าซักถามครู ผู้ปกครองไม่สามารถให้
คาปรึกษาแนะนาทางการเรียนและการบ้านได้
บ่อยครั้งทาให้นักเรียนเบื่อการเรียนไม่อยากเรียน
นาไปสู่ปัญหาที่ติดตามมามากมาย คลินิกวิชาการ
จึงเกิดขึ้นโดยมีนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถใน
กลุ่มสาระวิชาต่างๆ อาสามาเป็นหมอวิชาการรักษา
อาการเรียนไม่เข้าใจในบทเรียนของนักเรียนด้วย
ความสมัครใจ โดยใช้เวลาเปิดคลินิกตอนพักกลางวัน การให้นักเรียนดูแลช่วยเหลือกันนี้เป็นการ
ฝึกนักเรียนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับที่คุ้มค่านอกจากปัญหาการเรียนแล้วปัญหาอื่น ๆ พลอยลดลงด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายกระบวนการ
ทางานของนักเรียนได้
วิธีดาเนินการ
ขั้นเห็นคุณค่า
เป็นการจุดประกายให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของการเสียสละ แบ่งปันความรู้เพื่อช่วยเหลือ
เพื่อนและน้อง โดยการรับสมัครนักเรียนที่มีผล
การเรียนดีในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา คัดเลือกให้เป็นหมอเพื่อช่วยแก้ปัญหา
การเรียนของนักเรียน ด้วยความสมัครใจ
ขั้นเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ
1. ประชุมครูชี้แจงแนวทาง วัตถุประสงค์ วางแผน ออกแบบกิจกรรม
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2. ครูประจาวิชาใน 5 รายวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์,คณิตศาสตร์,
ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษา ของทุกระดับชั้น สารวจผู้เรียนที่ป่วยของแต่ละรายวิชาจากผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมาและจากแบบสารวจความต้ องการพัฒนาทักษะด้านวิชาการของ
ผู้เรียน
3. จัดตั้งคลินิกวิชาการ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คลินิกภาษาไทย คลินิก
วิทยาศาสตร์ คลินิกคณิตศาสตร์ คลินิกภาษาอังกฤษและคลินิกสังคมศึกษา
4. รับสมัครหมอประจาคลินิกจากผู้เรียนทุกระดับชั้นที่มีความรู้ความสามารถใน
กลุ่มสาระต่างๆที่อาสามาเป็นหมอวิชาการรักษาอาการเรียนไม่เข้าใจของผู้เรียนด้วยความสมัครใจ
และดาเนินการคัดสรรหมอประจาคลินิก โดยจัดเวรหมุนเวียนกันมาทาหน้าที่ประจาคลินิก
คลินิกละ 3 คน ต่อวัน
5. สร้างเครื่องมือในการรักษาคนไข้ประจาแต่ละคลินิกโดยมีหมอใหญ่(ครู)ให้คาปรึกษา
6. เปิดคลินิกโดยใช้ช่วงระยะเวลาพักกลางวัน เวลา 12.00 – 12.30 น. ทุกวันที่
เปิดเรียน
7. คนไข้มาจากนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน เช่น ไม่เข้าใจเนื้อหาที่ครูสอน
เรียนไม่ทันเพื่อนไม่สามารถทาการบ้านได้ เป็นต้น หรือครูผู้สอนส่งตัวคนไข้เข้ารับการรักษา
ในแต่ละคลินิก คนไข้เข้ารับการรักษาด้วยความเต็มใจ
8. ดาเนินการรักษาคนไข้ตามอาการของโรค โดยมีขั้นตอนการรักษาดังนี้
8.1 คนไข้ใหม่ที่เข้ารับการรักษากรอกประวัติคนไข้ในใบลงทะเบียนประวัติ
คนไข้ใหม่
8.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนซักประวัติและอาการของคนไข้พร้อมลงทะเบียน
ประวัติคนไข้
8.3 ส่งตัวคนไข้เข้ารับการรักษาประจาคลินิกตามอาการของโรค
8.4 หมอประจาคลินิกดาเนินการรักษาและสั่งจ่ายยา
8.5 หมอนัดหมายการรักษาครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าคนไข้จะหาย
8.6 หมอประเมินผลการรักษา ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนตัวยา (เครื่องมือ
ในการรักษาใหม่ ในกรณีที่คนไข้มีอาการหนักมากหมอไม่สามารถรักษาให้หายได้ คนไข้
จะถูกส่งตัวให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์หมอหรือหมอใหญ่(ครูประจาวิชา)รักษาจนกว่าอาการจะ
ดีขึ้น
9. ครูรวบรวมข้อมูลการรักษาดาเนินการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการเรียนของ
นักเรียน หรือปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมการสอน การวัดและ
ประเมินผล กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู
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ขั้นอธิบายตามหลักปรัชญา
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิด
จากการดาเนินกิจกรรม ด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้คาถามนาว่า
“การทากิจกรรมคลีนิกวิชาการ อธิบาย
ตามหลักสามห่วง สองเงื่อนไข สี่มิติ
ได้อย่างไร” ทั้งนี้เมื่อนักเรียนสรุปข้อคิด
แล้ว ครูจึงอธิบายเพิ่มเติม โดยมีแนวทาง
ดังนี้
หลักความพอประมาณ หมายถึง
การจัดแบ่งเวลาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ ทั้ง 5 วิชามาทาหน้าที่
หมอสัปดาห์ละ 1 วัน ในช่วงเวลาพักกลางวัน หรือช่วงเย็นหลังเลิกเรียน โดยใช้สถานที่
ใต้อาคารเรียน ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษ
หลักความมีเหตุผล หมายถึง คลีนกิ วิชาการช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนได้รับ
การแก้ไขแนะนาโดยอาสาสมัครจิตอาสา ครูสามารถนาข้อมูลจากคลีนิกวิชาการไปพัฒนาการ
สอนของตนเองได้
หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่
และรุ่นน้อง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหาทางการเรียนของนักเรียนจะได้รับการแก้ไข
หมอจะได้ใช้โอกาสนี้ทบทวนความรู้ของตนเองพร้อมกันไปด้วย
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนที่ทาหน้าที่หมอในแต่ละกลุ่มสาระฯ มีความรู้พอที่จะถ่ายทอด
ให้แก่คนที่ไม่เข้าใจได้และเป็นการทบทวนความรู้ของตนเองพร้อมกันไปด้วย
เงื่อนไขคุณธรรม หมอที่ทาหน้าที่ในทุกกลุ่มสาระวิชา มีจิตสาธารณะ มีความขยัน
มีความเสียสละและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย การแบ่งปันความรู้ที่ตนเองมีต่อผู้อื่น
ถือเป็นน้าใจที่ควรยกย่องแก่หมอที่ทาหน้าที่ทุกคน
สู่ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน
มิติด้านเศรษฐกิจ นักเรียนทุกคนที่ใช้บริการของคลินิกวิชาการ ไม่ต้องเสียเงิน
ช่วยลดรายจ่ายในครอบครัว แทนที่จะต้องเสียเงินในการเรียนพิเศษ
มิติด้านสังคม นักเรียนมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในรุ่นพี่และรุ่นน้อง ได้มีโอกาสแบ่งปัน
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มิติด้านวัฒนธรรม การแบ่งปันความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง จากเพื่อนสู่เพื่อนเป็นการดูแล
ซึ่งกันและกัน เป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นการสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันและ
การเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน
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การประเมินผล

1.

2.

3.

4.

วิธีการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ของนักเรียน (คนไข้)
หลังจากรับการรักษาจาก
หมอ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
(คนไข้)
ประเมินเจตคติในการ
ทางานของนักเรียน
(หมอ)
ประเมินการอธิบาย
กระบวนการทางานด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.
2.
3.
4.

เครื่องมือ
แบบทดสอบวัดความรู้
ความเข้าใจ
แบบเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบประเมินเจคติในการ
ทางาน
แบบประเมินผลการสรุป
กระบวนการทางานด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม หมายถึง ผ่านการ
ประเมินทั้ง 4 รายการ
ดี หมายถึง ผ่านการ
ประเมินในรายการที่ 4
และผ่านรายการที่ 1
หรือ 2
พอใช้ หมายถึง ผ่านการ
ประเมินรายการใด
รายการหนึ่ง
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ความเป็นมา
ลาน้าคลองโพล้เป็นสายน้าหลักสาคัญที่หล่อ
เลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนชาฆ้อและชุมชนใกล้เคียง
ในอาเภอเขาชะเมา แล้วไหลรวมกับสายน้าอื่นๆ
เป็นแม่น้าประแสร์ ต้นน้าประแสร์ เริ่มจากเทือกเขา
ใหญ่ในอาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี แล้วไหลลงทาง
ใต้เข้าเขตจังหวัดระยอง ผ่านท้องที่อาเภอเขาชะเมา
อาเภอวังจันทร์และอาเภอแกลง ลาน้าคลองโพล้จึง
เป็นสาขาที่ไหลรวมกับสายน้าอื่นๆ เป็นแม่น้าประ
แสร์แม่น้าที่สาคัญของอาเภอแกลงและไหลลงสู่
อ่าวไทยที่ตาบลปากน้าประแสร์ อาเภอแกลง สภาพกายภาพของลาน้าในอดีตเป็นธรรมชาติยัง
ไม่ถูกรบกวนจากมลภาวะ สามารถใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ ปัจจุบันถูกรบกวนจากโรงงาน
อุตสาหกรรม การปล่อยน้าเสียจากชุมชน การบุกรุกลาน้าและการใช้สารเคมีในภาคเกษตร
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและสิ่งมีชีวิตในลาน้าคลองโพล้
นักเรียนโรงเรียนชาฆ้อพิทยาคมกลุ่มหนึ่งตระหนักและเห็นความสาคัญของเรื่องนี้
จึงจัดตั้งชุมนุมนักสืบสายน้า ดาเนินการร่วมกับเทศบาลตาบลเมืองแกลงจัดอบรมให้ความรู้กับ
แกนนานักสืบสายน้าเพื่อกลับมาเฝ้าระวังสายน้าสาขาของแม่น้าประแสร์ ส่วนหนึ่งคือคลองโพล้
และประเมินคุณภาพของแหล่งน้าจากการตรวจสอบสารเคมี การตรวจหาสัตว์เล็กหน้าดินและ
สัมภาษณ์ชุมชนเพื่อดูแลเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพและวิถีชุมชนริมลาน้า
คลองโพล้ เป็นการสร้างทักษะกระบวนการ
เรียนรู้จากสภาพจริง นักเรียนได้ทา
กิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและ
สามารถช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในท้องถิ่น
ได้เป็นอย่างดี
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เยาวชนตระหนักและเห็นความจาเป็นในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
คลองโพล้
2. เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าในชุมชนของตนเอง
ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ
และวิถีชุมชน
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
อธิบายกระบวนการทางานของนักเรียนได้
วิธีดาเนินการ
ขั้นเห็นคุณค่า
เป็นการจุดประกายให้นักเรียนเห็นคุณค่าของลาน้าคลองโพล้ โดยการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพและวิถีชุมชน
และจัดตั้งกลุ่มนักสืบสายน้า โดยรับสมัครจากนักเรียนที่สนใจและมีจิตสาธารณะ
ขั้นเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ
1. รับสมัครสมาชิกและเครือข่าย
(โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง)
2. วางแผนการทางานร่วมกัน
3. จัดอบรมกระบวนการอนุรักษ์ให้
กับสมาชิกใหม่และสมาชิกเครือข่าย
3. กาหนดปฏิทินออกสารวจลาน้า
คลองโพล้
4. นัดหมายกับโรงเรียนเครือข่ายออก
สารวจร่วมกัน
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการออกสารวจ
6. ดาเนินการออกสารวจ 3 เดือน / ครั้ง โดยแบ่งหน้าที่ ดังนี้
6.1 การตรวจหาค่า DO
6.2 การตรวจหาค่า PH
6.3 การหาสัตว์เล็กหน้าดิน
6.4 การวัดความเร็วของน้า
6.5 การหาความกว้างและสภาพลาน้า
6.6 การสัมภาษณ์ชุมชน
6.7 การหาค่าความขุ่น–ใสของน้า
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6.8 การตรวจอุณหภูมิของน้า
6.9 การบันทึกภาพ
6.10 การบันทึกผล
6.11 การประมวลผล
7. นาผลที่ได้มาบันทึกลงในป้ายประจาจุดตรวจ
8. สรุปผลข้อมูลรายงานโรงเรียนชาฆ้อพิทยาคม
9. ส่งผลการตรวจให้เทศบาลตาบลเมืองแกลงรายงานสาธารณชน
10. สรุปประเมินผล
ขั้นอธิบายตามหลักปรัชญา
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดจากการดาเนินกิจกรรม ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้คาถามนาว่า “การทากิจกรรมนักสืบสายน้า อธิบายตามหลัก
สามห่วง สองเงื่อนไข สี่มิติ ได้อย่างไร” ทั้งนี้เมื่อนักเรียนสรุปข้อคิดแล้ว ครูจึงอธิบายเพิ่มเติม
โดยมีแนวทาง ดังนี้
หลักความพอประมาณ หมายถึง พอประมาณกับความรู้ความสามารถของนักเรียน โดย
กาหนดให้นักเรียนได้ออกสารวจแหล่งน้า 3 เดือน ต่อครั้ง นักเรียนต้องเตรียม
ความพร้อมของร่างกาย วัสดุอุปกรณ์ในการทางานและแบ่งหน้าที่ให้กับทุกคนตามศักยภาพ
หลักความมีเหตุผล หมายถึง ต้องการให้นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
ที่อยู่ในชุมชน แม่น้าคลองโพล้มีความสาคัญกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพราะเป็นแหล่งน้าที่ใช้
ในการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งใช้ในการเกษตรที่ถือเป็นอาชีพหลัก
หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางกายภาพ ชีวภาพ ถือเป็นการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและหาแนวทางแก้ ไขต่อไป
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้เรื่องสารเคมีที่ใช้ในการตรวจสอบแหล่งน้าและคุณภาพ
น้า มีความรู้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับแหล่งน้าในชุมชนของตนเอง มีความรู้ใน
การจับสัตว์หน้าดิน การใช้สัตว์หน้าดินมาเป็นตัววัดระดับคุณภาพน้า
เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนสามารถจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังการเปลี่ยนของ
แม่น้าด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลาที่นัดหมายในการออกสารวจแม่น้าคลองโพล้ มีน้าใจ
ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและได้ทากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะ
สู่ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน
มิติด้านสังคม นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรักและสามัคคีกันในหมู่คณะ
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในเวลาที่ออกสารวจลาน้า
มิติด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับลาน้าคลองโพล้ ถือเป็นการ
ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมและไม่ทาลายธรรมชาติ ได้อนุรักษ์ทรัพยากรน้า ให้เกิดความยั่งยืน ทุกคน
ในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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มิติด้านวัฒนธรรม กิจกรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทาให้กิจกรรมนักสืบสายน้า
เกิดความยั่งยืนและนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยกันดูแลลาน้าหลักของชุมชน
การประเมินผล

1.

2.
3.
4.

วิธีการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ของนักเรียนเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์และ
ความสาคัญของลาน้า
คลองโพล้
ประเมินกระบวนการ
ทางานกลุ่ม
ตรวจสอบผลคุณภาพน้าใน
ลาน้าคลองโพล้
ประเมินการอธิบาย
กระบวนการทางานด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.
2.
3.
4.

เครื่องมือ
เกณฑ์การประเมิน
แบบทดสอบวัดความรู้
ดีเยี่ยม หมายถึง ผ่านการ
ความเข้าใจ
ประเมินทั้ง 4 รายการ
แบบประเมินกระบวนการ ดี หมายถึง ประเมินใน
กลุ่ม
รายการที่ 4 และผ่าน
แบบประเมินกระบวนการ
รายการที่ 1 หรือ 2
ตรวจสอบคุณภาพน้า
พอใช้ หมายถึง ผ่านการ
แบบประเมินผลการสรุป
ประเมินรายการใด
กระบวนการทางานด้วย
รายการหนึ่ง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ความเป็นมา
การผูกผ้าประดับอาคารสถานที่
ในโอกาสจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนและ
ชุมชน นักเรียนได้รวมกลุ่มกันไปฝึกอบรม
การผูกผ้าประดับอาคารสถานที่ที่วัดเขา
กระโดนได้รับความเมตตาเป็นอย่างดีจาก
ท่านพระครูพิทักษ์วิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัด
เขากระโดน เมตตาสอนด้วยตนเอง เมื่อ
กลับมานามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนโรงเรียน
ชาฆ้อพิทยาคมทุกคนและจัดอบรมขยายผล
ให้ความรู้การผูกผ้ากับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเขาชะเมาอีกจานวน 15 โรงเรียน โดย
ปัจจุบันองค์กรชุมชน วัด บ้านผู้ปกครองมีงานนักเรียนจะไปช่วยจัดตกแต่งให้โดยไม่คิดมูลค่า
ใดๆ ผลคือนักเรียนได้บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือหน่วยงาน ชุมชน สังคม มุ่งสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการผูกผ้าประดับอาคารสถานที่
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถผูกผ้าประดับอาคารสถานที่ ในงานพิธีต่างๆ
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายกระบวนการ
ทางานของนักเรียนได้
วิธีดาเนินการ
ขั้นเห็นคุณค่า
เป็นการจุดประกายให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการผูกผ้าประดับอาคารสถานที่
โดยการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้นักเรียนจัดตั้งกลุ่มชุมนุมสอนน้องผูกผ้า รับสมัครจาก
นักเรียนที่สนใจ
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ขั้นเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ
ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผน
กาหนดกิจกรรม “สอนน้องผูกผ้า”
ในประเด็นดังนี้
1. รับสมัครสมาชิกชุมนุม
2. ประชุมนักเรียนเพื่อร่วมกัน
วางแผนกาหนดกิจกรรม
3. สมาชิกเก่าเป็นพี่เลี้ยง
ขยายผลให้กับสมาชิกใหม่
4. ขยายผลจัดอบรมให้กับตัวแทนครูและนักเรียน (นักเรียน 5 คน ครู 1 คน)
โรงเรียนในเครือข่ายการศึกษาเขาชะเมาจานวน 15 โรงเรียน
5. ปฏิบัติการผูกผ้าประดับอาคารสถานที่ทั้งกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน
6. สรุปประเมินผล
ขั้นอธิบายตามหลักปรัชญา
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดจากการดาเนินกิจกรรม ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้คาถามนาว่า “การทากิจกรรมสอนน้องผูกผ้า อธิบายตามหลักสามห่วง สอง
เงื่อนไข สี่มิติ ได้อย่างไร” ทั้งนี้เมื่อนักเรียนสรุปข้อคิดแล้ว ครูจึงอธิบายเพิ่มเติม โดยมี
แนวทาง ดังนี้
หลักความพอประมาณ หมายถึง พอประมาณกับความรู้ความสามารถของนักเรียน
จานวนคนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม
หลักความมีเหตุผล หมายถึง การผูกผ้าเป็นการฝึกสมาธิ เสริมสร้างสุนทรียภาพและ
จินตนาการทางศิลปะ ฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อย นักเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม
หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง มีความระมัดระวังและคานึงถึงความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน มีการวางแผน นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักการทางานเพื่อส่วนรวม ทางานด้วย
ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนมีความรู้รูปแบบเทคนิควิธีในการผูกผ้าประดับ การใช้สี
ประเภทของผ้า ความเหมาะสมสอดคล้องระหว่างสีรูปแบบและวัตถุประสงค์ของงานพิธีการ
เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนมีจิตอาสาในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความอดทน
ความเพียรพยายาม มีระเบียบวินัย ประหยัด
ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน
มิติเศรษฐกิจ การผูกผ้าสามารถนาไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต
หากต้องการผูกผ้าตกแต่งงานพิธีการของตนเองจะประหยัดค่าจ้างได้
มิติสังคม การมีจิตอาสารู้จักช่วยเหลือกันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
รู้จักการทางานเพื่อส่วนรวม แบ่งปันความรู้ที่มีให้กับบุคคลอื่น
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มิติวัฒนธรรม การผูกผ้าประดับเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการโดยเฉพาะการจัดตกแต่งอาคาร
สถานที่ประกอบพิธี ผู้ผูกผ้าต้องมีความรู้พิธีกรรมจึงจะสามารถเลือกสรรสีและรูปแบบ
ได้ถูกต้อง
การประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 1. แบบทดสอบวัดความรู้
ของนักเรียนเกี่ยวกับการ
ความเข้าใจ
ผูกผ้าประดับ
2. แบบประเมินผลการ
2. ตรวจสอบความเรียบร้อย
ปฏิบัติงานผูกผ้า
สวยงามของผลงานการผูก 3. แบบประเมินผลการสรุป
ผ้า
กระบวนการทางานด้วย
3. ประเมินการอธิบาย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
กระบวนการทางานด้วย
พอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม หมายถึง ผ่านการ
ประเมินทั้ง 3 รายการ
ดี หมายถึง ผ่านการ
ประเมินในรายการที่ 3
และผ่านรายการที่ 1
หรือ 2
พอใช้ หมายถึง ผ่านการ
ประเมินรายการใด
รายการหนึ่ง
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ความเป็นมา
เนื่องจากภายในโรงเรียนมีโต๊ะ-เก้าอี้
ที่ชารุดไม่ได้ใช้ กองเป็นขยะเกะกะอยู่จานวน
มาก ในอดีตขาโต๊ะ-เก้าอี้ก็จาหน่ายไปตาม
สภาพ แนวคิดของกลุ่มนักเรียนจิตอาสา มุ่ง
บาเพ็ญประโยชน์และสานึกรักบ้านเกิด ได้ขอ
อนุญาตนาโครงเหล็กที่ชารุดและโรงเรียนได้
จาหน่ายจากบัญชีพัสดุแล้วจากท่าน
ผู้อานวยการ นามาซ่อมแซมให้ใช้ได้แล้วนาไป
มอบให้โรงเรียนประถมศึกษาที่ตนเคยเรียนมา โดยความอนุเคราะห์ สนับสนุนวัสดุและ
งบประมาณจากคุณสมเกียรติ อภิญญาชน บริษัท เอพินา จากัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถซ่อมแซมโต๊ะ -เก้าอี้นักเรียนให้นากลับมาใช้ใหม่ได้
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาอธิบายกระบวนการ
ทางานของนักเรียนได้
วิธีดาเนินการ
ขั้นเห็นคุณค่า
เป็นการจุดประกายให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีจิตอาสา
โดยการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้นักเรียนจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้ รับสมัครจาก
นักเรียนที่สนใจ
ขั้นเรียนรู้ลงมือปฏิบัติ
ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผน กาหนดกิจกรรม”โต๊ะเรียนเพื่อน้อง”ในประเด็นดังนี้
1. รับสมัครสมาชิกกลุ่มจิตอาสา
2. ประชุมสมาชิกและครูที่ปรึกษาเพื่อร่ วมกันวางแผนกาหนดกิจกรรม
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2.1 ทาการสารวจสภาพ
โครงโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่ชารุดแล้วแต่สามารถ
นากลับมาซ่อมแซมใช้ใหม่ ได้
2.2 นาโครงโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่
สารวจแล้วนามาขัดทาความสะอาดโดยการ
ล้างและใช้กระดาษทรายขัดเอาคราบสนิมที่
ติดออกให้หมด
2.3 นาโครงโต๊ะ-เก้าอี้ที่ขัด
ทาความสะอาดแล้วมาทาสีหลังจากนั้นนาไป
ตากแดดให้แห้ง
2.4 นาโครงโต๊ะเหล็กที่ทาสีเสร็จแล้ว นาพื้นไม้มาประกอบ
2.5 ได้โต๊ะเรียนที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. กาหนดวันมอบโต๊ะ-เก้าอี้ให้กับโรงเรียนเป้าหมาย
4. จัดพิธีมอบโต๊ะ–เก้าอี้ให้กับโรงเรียนโดยเชิญตัวแทนบริษัท เอพินาและผู้เกี่ยวข้อง
มาร่วมมอบให้กับโรงเรียนเป้าหมาย
5. สรุปประเมินผล
ขั้นอธิบายตามหลักปรัชญา
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดจากการดาเนินกิจกรรม ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้คาถามนาว่า การทากิจกรรม “โต๊ะเรียนเพื่อน้อง” อธิบายตามหลักสามห่วง
สองเงื่อนไข สี่มิติ ได้อย่างไร” ทั้งนี้เมื่อนักเรียนสรุปข้อคิดแล้ว ครูจึงอธิบายเพิ่มเติม โดยมี
แนวทาง ดังนี้
หลักความพอประมาณ หมายถึง พอประมาณกับความรู้ความสามารถของนักเรียน
จานวนคนที่ใช้ในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้และระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม
หลักความมีเหตุผล หมายถึง การนาโครงโต๊ะ-เก้าอี้ ที่ชารุดแล้วกลับมาซ่อมแซม
ใช้ประโยชน์อีกครั้งเป็นการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดปัญหาด้านปริมาณ
ขยะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นการช่วยเหลือโรงเรียนน้องๆ
ประถมศึกษาที่ขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้ เพื่อจัดการเรียนการสอน
หลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานโต๊ะเรียนเพื่อน้อง
ตามแผนงานที่วางไว้ ตระหนักในการใช้และช่วยกันดูแลรักษาโต๊ะเรียนที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้
อย่างยาวนาน นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักการทางานเพื่อส่วนรวม ทางานด้วยความระมัดระวัง
เพื่อความปลอดภัย
เงื่อนไขความรู้ นักเรียนรู้จักการวางแผนปฏิบัติงานในการซ่อมโต๊ะ-เก้าอี้ มีความรู้เรื่อง
วัสดุ อุปกรณ์ ขั้นตอน วิธีการดาเนินงาน รู้หลักปฏิบัติงานอย่างละเอียด รอบคอบ ระมัดระวัง
ปลอดภัย
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เงื่อนไขคุณธรรม นักเรียนมีจิตอาสาในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีความอดทน
ความเพียรพยายาม รู้จักใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน รู้จักแบ่งปันสิ่งของที่เรามีอยู่
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ความสมดุล มั่นคง ยัง่ ยืน
มิติด้านเศรษฐกิจ การนาโครงโต๊ะ-เก้าอี้ที่ทิ้งแล้วกลับมาซ่อมใช้ใหม่ เป็นการ
ลดรายจ่ายในการจัดซื้อ
มิติด้านสังคม รู้จักแบ่งปันสิ่งของที่เรามีอยู่ให้แก่ผู้ อื่น นักเรียนมีจิตสาธารณะ รู้จักการ
ทางานเพื่อส่วนรวม เป็นการช่วยเหลือน้องนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาที่ขาดแคลนโต๊ะ–เก้าอี้
นั่งเรียน
มิติด้านสิ่งแวดล้อม การนาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดปัญหา
ด้านปริมาณขยะ
มิติด้านวัฒนธรรม การมีจิตอาสา การเสียสละในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม การรู้จัก
แบ่งปันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมไทย
การประเมินผล
วิธีการ
เครื่องมือ
1. ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 1. แบบทดสอบวัดความรู้
ของนักเรียนเกี่ยวกับการ
ความเข้าใจ
ซ่อมโต๊ะ - เก้าอี้
2. แบบประเมินคุณภาพ
2. ตรวจสอบคุณภาพของโต๊ะ
ผลงานนักเรียน
– เก้าอี้ ที่นักเรียนซ่อม 3. แบบประเมินผลการสรุป
3. ประเมินการอธิบาย
กระบวนการทางานด้วย
กระบวนการทางานด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
พอเพียง

เกณฑ์การประเมิน
ดีเยี่ยม หมายถึง ผ่านการ
ประเมินทั้ง 3 รายการ
ดี หมายถึง ผ่านการ
ประเมินในรายการที่ 3
และผ่านรายการที่ 1
หรือ 2
พอใช้ หมายถึง ผ่านการ
ประเมินรายการใด
รายการหนึ่ง
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เศรษฐกิจพอเพียง เริม่ จากศรัทธา ทัศนคติ สู่การเรียนรูค้ วามเข้าใจ และนามา
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตั ิ
- เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เกีย่ วกับเรือ่ งเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่เป็นวิถชี วี ติ โดยรวมทุกมิติ
- พอเพียง เป็นเชิงพลวัตร สามารถเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม ไม่ใช่แค่พอใน
เชิงสถิตทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงเลย
- เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้กบั ทุกคน ทุกระดับ ทุกภาคส่วน ไม่ใช่เฉพาะการเกษตร
เกษตรกร คนจน หรือ เศรษฐกิจฐานล่าง
- เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ การอดออม ตระหนี่ ประหยัดจนเกินควร ไม่ลงทุนเสีย่ งภัย
ใดๆ แต่ขยายตัว ลงทุน เติบโตอย่างมีเหตุผล ระมัดระวัง รอบคอบ
- เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ ต้องถอยกลับวิถสี มัยใหม่ส่วู ถิ ธี รรมชาติดงั ้ เดิมเสมอไป
แต่ตอ้ งพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ พฤติกรรมการบริโภค ไม่ใช่
จะใช้สงิ่ ของราคาแพงหรูหราไม่ได้ แต่ตอ้ งเหมาะสมกับฐานะ ไม่เดือดร้อนต่อตนเองและผูอ้ ่นื
การเจริญเติบโตของสังคมหรือความร่ารวยของบุคคล ย่อมต้องดาเนินต่อไปได้ แต่ตอ้ ง ไม่ใช่
เกิดขึน้ อย่างไร้คุณธรรม คดโกง หรือเอาเปรียบผูอ้ ่นื
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ การต่อต้านโลกาภิวตั น์ แต่เป็นการรูเ้ ท่าทันและ
ใช้ประโยชน์โลกาภิวตั น์ดว้ ยความระมัดระวัง
- ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ขดั แย้งต่อกระแสโลกาภิวตั น์ แต่เป็นเสมือนกรอบ
ความคิดในการกลันกรอง
่
การขยายตัวของกระแสโลกในบริบทสังคมไทย กระแสโลกาภิวตั น์
จึงสามารถขยายตัวได้ในสังคมไทย ถ้าเป็นกระแสทีม่ เี หตุมผี ล มีความพอดี พอประมาณต่อ
สังคมไทย ในขณะเดียวกันสังคมไทยก็ควรมีแนวทางคุม้ กันความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ จากกระแส
จากภายนอก การเปิดรับต่อกระแสดังกล่าว จึงควรค่อยเป็นค่อยไป เป็นขัน้ ตอน ใช้สติปญั ญา
และองค์ความรูพ้ จิ ารณาให้รอบคอบระมัดระวัง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนามาสอนนักเรียนให้เข้าใจในกระบวนการ
คิดได้ แต่สอนให้เป็นบุคคลพอเพียงโดยสมบูรณ์ทนั ทีไม่ได้ นักเรียนต้องลงมือทาเอง และครู
ต้องทาเป็นตัวอย่าง สามารถประยุกต์แนวปรัชญาสอดแทรกได้กบั เนื้อหาการเรียนการสอนของ
ทุกสาขาวิชา ทุกโครงการ ทุกสาขาวิชาจะจัดทาเป็นสาขาวิชาต่างหาก หรือไม่กไ็ ด้
การเรียนการสอนเกีย่ วข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีกรอบแนวคิดเพียงสังเขป
แต่ตอ้ งเน้นการประยุกต์จากกรณีศกึ ษาด้านต่างๆ ให้มาก เป้าหมายสุดท้ายของการขับเคลื่อนจึง
ไม่ใช่แค่ท่องจาหรือออกข้อสอบเท่านัน้ แต่ตอ้ งสามารถนาไปประยุกต์ปฏิบตั ไิ ด้จริงของนักเรียน
ครอบครัวและชุมชน

