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ค�ำน�ำ
	 เด็กและเยาวชนเป็นบุคคลท่ีมีค่าและส�าคัญที่สุด	 เป็นก�าลังส�าคัญของการพัฒนา 
ประเทศชาติในอนาคต	 ท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการดูแล	 ปกป้อง	 และพัฒนาสุขภาวะให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคมและสติปัญญา	ที่ประเทศต่างๆ	ทั่วโลกล้วนให้ความ
ส�าคัญเป็นพิเศษและขับเคลื่อนการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของทั้งเป้าหมายประเทศ
และเป้าหมายองค์กรระดับโลกร่วมกัน	 โดยเฉพาะการด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนและชุมชน	ที่มีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จ
	 ส�าหรบัประเทศไทย	มกีารตืน่ตวักนัในการพฒันาสขุภาวะของเด็กและเยาวชนในหลาย
หน่วยงานและองค์กร	 โดยเฉพาะส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	ซึ่ง
ถือเป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนดังกล่าวผ่านการสนับสนุนการด�าเนินงานของภาคส่วนต่างๆอย่างหลากหลาย	
ทั้งภาครัฐ	เอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ชุมชน	มูลนิธิ	สถาบันสังคม	สถานศึกษา	และ
บุคคลต่างๆ
	 โครงการการจดัการการเรียนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่สขุภาวะ
เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 เป็นโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 โดยวิทยาลัย
ครุศาสตร์	 ได้รับการสนับสนุนนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	
ให้ด�าเนินโครงการบนพื้นฐานของการพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชนหรือผู้เรียนผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน	 แหล่งเรียนรู้	 และศูนย์การเรียน	 ทั้งในระบบ	 นอกระบบและ 
ตามอัธยาศัยตามขั้นตอนการจัดการการเรียนรู้ทั้งด้านการก�าหนดนโยบาย	 การจัดพัฒนา
หลกัสตูร	สือ่และเทคโนโลย	ีการจดักจิกรรมการเรียนรู้และการประเมนิผลการเรียนของโรงเรียน
ที่ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายประมาณ	11	โรง	ตามบริบทโรงเรียน	โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยวิธีการและขั้นตอนของการร่วมคิด	 
ร่วมตดัสนิใจ	ร่วมวางแผน	ร่วมด�าเนนิการร่วมแก้ปัญหา	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมติดตามประเมนิผล	
และร่วมชื่นชมผลส�าเร็จร่วมกัน	 ในรูปของเครือข่ายโรงเรียนและชุมชน	 ระหว่างเดือนสิงหาคม	
2558	ถึง	ธันวาคม	2559	ในโรงเรียน	แหล่งเรียนรู้	และศูนย์การเรียนรู้	จ�านวน	40	เครือข่าย	
ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้	จ�านวน	211	แห่ง	ในพื้นที่	18	จังหวัดทั่วประเทศ	ได้แก่	เชียงใหม่	
ล�าพูน	ล�าปาง	น่าน	นครสวรรค์	อุทัยธานี	ศรีสะเกษ	สุรินทร์	มหาสารคาม	สกลนคร	อุดรธานี	
สิงห์บุรี	 สงขลา	พัทลุง	 ปัตตานี	 ยะลา	 สตูล	 และนราธิวาส	 ตามเป้าหมายสาระที่ก�าหนดและ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน	 ในด้านความตระหนักและป้องกันพิษภัยของ
เหล้าและบุหรี่	 ปัญหาทุพโภชนาการและภาวะโรคอ้วน	 	 ปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 รวมท้ังด้าน
คุณธรรมจริยธรรม	 ท่ีเชื่อมโยงและส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	 ทั้งด้าน
ร่างกาย	จิตใจ	สังคมและสติปัญญา



	 กระบวนการด�าเนินงานได้ก�าหนดให้มีฝ่ายบริหารโครงการในส่วนกลาง	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนกลางและระดบัภาค	และระดบัปฏิบติั	ได้แก่		โรงเรยีน	แหล่งเรยีนรู	้และศนูย์การเรียน	ทัง้นี้	
ได้จัดให้มีการสนับสนุนการด�าเนินงานระดับปฏิบัติทั้งการจัดท�าคู่มือการด�าเนินโครงการ	การ
ประชุมชี้แจงการด�าเนินงาน	การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคทุกภาค	การสรุปและถอด
บทเรยีนเป็นรายเครอืข่าย	การสมัมนาสรปุบทเรยีน	ผลการด�าเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดเป็นส่วนใหญ่ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะในทางที่ดีอย่างชัดเจน	
	 หนังสือ	“การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเด็ก
และเยาวชน : บทเรียนจากการปฏบิัติ”	เล่มนี้	เป็นผลมาจากการด�าเนินโครงการของทั้งระดับ
ส่วนกลาง	ระดับภาค	และระดับปฏิบัติ	ถอดเป็นบทความเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินโครงการ	
ในท�านองเดียวกันของสถานศึกษาและการขยายผลท่ีมีเนื้อหาและกระบวนงานที่หลากหลาย 
บรบิท	แต่มแีกนการด�าเนนิงานเดยีวกนัในด้านสขุภาวะทีส่่งผลต่อการเรยีนรูแ้ละการเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมน�าไปสูส่ขุภาวะของผูเ้รียน	และความเข้มแขง็ของครอบครวัและชมุชน	บางพืน้ท่ีส่งผล
ถงึความมัน่คง	เช่น	สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	เป็นต้น	มกีารน�าเสนอท้ังด้านบริบทความเป็นมา
วิธีการและกิจกรรมการด�าเนินงาน	 นวัตกรรมที่เกิดขึ้น	 ปัญหาและอุปสรรค	 การแก้ปัญหา	 
จุดเด่น	 ข้อจ�ากัดและปัจจัยความส�าเร็จ	 ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน	 รวมทั้งกิจกรรม 
ที่สมควรด�าเนินการต่อไปในอนาคตเพื่อการขยายผล	 รวมทั้งผลการพิจารณารางวัลของ 
เครือข่ายต่างๆ
	 หนังสือเล่มนี้	 ส�าเร็จข้ึนได้ด้วยความมุ่งมั่นของผู้เขียนและผู้ถอดบทเรียน	 ที่ถ่ายทอด
ออกมาเป็นบทความ	 จึงขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ	 เครือข่ายโรงเรียน	 แหล่งเรียนรู้	 และศูนย์
การเรียนรู้	 ผู้เขียนและผู้ถอดบทเรียนทุกท่าน	 และขอขอบคุณส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ	 และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ผู้สนับสนุนโครงการมาโดยตลอด	 โดย
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เครือข่ายโรงเรียนจอมทอง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

	 เครอืข่ายโรงเรยีนจอมทอง	อ�าเภอจอมทอง	จังหวดัเชยีงใหม่	เป็นการรวมตัวกนั
ของสถานศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา	หลากหลายสังกดั	เพ่ือการด�าเนนิ
โครงการการจัดการการเรียนรู ้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ 
สุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 จ�านวน	 4	 โรงเรียน	 ประกอบด้วย	 โรงเรียน
จอมทอง	ตัง้อยูท่ี่	433	หมูท่ี่	15	ต�าบลข่วงเปา	อ�าเภอจอมทอง	จงัหวดัเชยีงใหม่	สงักดั
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	34	เป็นโรงเรียนแม่ข่าย	และ	โรงเรียนเครือข่าย
ได้แก่	 โรงเรียนสองแคววิทยาคม	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
เขต	4	โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	เขต	5
และโรงเรียนชมุชนบ้านข่วงเปาเหนอื	สังกดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	
เขต	6	แม้ว่าเครอืข่ายจอมทองจะมโีรงเรียนทีห่ลากหลายสังกัด	แต่กใ็ช้ความสามารถ
ในการบรหิารจดัการเครอืข่ายตามกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชนและผนกึก�าลังกนั
ด�าเนนิงานตามกระบวนการและเป้าหมายสขุภาวะของโครงการจนประสบผลส�าเรจ็	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 เครือข่ายโรงเรียนจอมทอง	 ด�าเนินกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
เอกชน	และหน่วยงานท้องถิ่น	เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
กิจกรรม	 ท้ังการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและประชาชนสร้างองค์ความรู ้
เพือ่ให้ประชาชนชาวอ�าเภอจอมทอง	เกดิความรู้แล้วสามารถน�าไปพัฒนาการด�าเนนิ
ชวีติให้ดใีนสภาพความเป็นจรงิของสังคมท่ีเป็นอยู	่จุดเด่นของโครงการคอื	มกีารสร้าง
ภาคีเครือข่ายการท�างานท่ีหลากหลาย	 โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการด�าเนิน
กิจกรรมน�าความรู้สู่ชุมชน	 ผลการด�าเนินกิจกรรม	นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจท่ีได้
มีโอกาสช่วยเหลือและดูแลคนรอบข้างให้ห่างไกลจากส่ิงเสพติด	 มีความสุขในการ
ท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์	โรงเรียนได้รับการร่วมมือจากทุกหน่วยงานทั้งสถานีต�ารวจ
โรงพยาบาล	 เทศบาล	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 มีการเฝ้าระวังและติดตาม
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สถานการณ์ยาเสพตดิ	โดยมเีครอืข่ายสมาคมผูป้กครองศษิย์เก่า	ศษิย์ปัจจบุนั	คณะกรรมการเครอืข่าย
ผูป้กครองทกุระดบัร่วมมอืกนัช่วยป้องกนัไม่ให้เกดิการแพร่กระจายของสิง่เสพตดิในชมุชน	หน่วยงาน
ต่างๆเกิดความเข้าใจท่ีดีกับทางโรงเรียนมีการร่วมมือประสานการท�างานกันอย่างต่อเนื่อง	 และท�าให้
ทุกๆหน่วยงานคือหน่วยงานของชุมชน	ทุกคนท�างานเพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและต่อต้านส่ิงเสพติดและ
อบายมุขอันเป็นสิ่งที่ท�าลายสังคมอันดีงามของประเทศไทย	
	 จากการด�าเนินงานของโครงการ	 ปัจจัยความส�าเร็จของโครงการคือโรงเรียนและชุมชนร่วม
ด�าเนินโครงการในปณิธานเดียวกันเพื่อลดปัญหาสิ่งเสพติด	และป้องกันโดยการสร้างองค์ความรู้	และ
ดงึเอาผูท้ีเ่คยทดลองใช้หรอืผูท่ี้อยูใ่นกลุม่เสีย่งเข้ามาเป็นแกนน�าในการเผยแพร่ถึงพิษภยัและการด�าเนนิ
ป้องกนัเพือ่ไม่ให้เพิม่ปรมิาณอกีต่อไปในสถานศกึษาและชมุชนท่ีทุกคนอาศยัอยู	่ผลลัพธ์ท่ีได้เกดิข้ึนคอื	
นกัเรยีน	พ่อแม่	ผูป้กครอง	และชมุชนเกดิความตระหนกัในด้านสขุภาวะโดยรวมทัง้เรือ่งพษิภัยของบุหรี่	
สรุา	เพศ	รวมถงึเรือ่งโภชนาการ	และในทีส่ดุก็เกดิแนวทางการด�าเนนิงานอย่างยัง่ยนืระหว่างโรงเรียน
และชุมชน	 ด้วยการบริหารจัดการดังกล่าวส่งผลให้เครือข่ายโรงเรียนจอมทองได้รับรางวัล	 ประเภท
การบริหารจัดการเครือข่ายดีเด่นตามกระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายสุขภาวะ
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ตามกระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายสุขภาวะ

เครือข่ายบ้านโนนจิก อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 เครอืข่ายบ้านโนนจกิ	เป็นการรวมตวักนัของสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา	
เพื่อการด�าเนินโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 จ�านวน	 4	 โรงเรียน	 โรงเรียนบ้าน 
โนนจิก	 เป็นโรงเรียนแม่ข่าย	 ตั้งอยู่ที่	 หมู่ที่	 6	 อ�าเภอกันทรลักษ์	 จังหวัดศรีสะเกษ	
โรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม	 อ�าเภอกันทรลักษ์	 โรงเรียนบ้าน
โนนสงู	อ�าเภอกนัทรลกัษ์	โรงเรยีนดงักล่าว	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาศรีสะเกษ	 เขต	 4	 และโรงเรียนวัดหนองขุ่นวิทยา	 สังกัดส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ	 ตั้งอยู่ที่	 ต�าบลยางโยภาพ	 อ�าเภอม่วงสามสิบ	 จังหวัดอุบลราชธานี	
แม้ว่าจะมีโรงเรียนเครือข่ายอยู่ต่างพื้นที่ทั้งในและนอกจังหวัด	 ร่วมทั้งต่างสังกัด	 แต่
เครอืข่ายบ้านโนนจกิกส็ามารถบรหิารจัดการเครอืข่ายร่วมกนัโดยการมส่ีวนร่วมของ
ชมุชนให้บรรลผุลส�าเรจ็ตามกระบวนการและเป้าหมายสขุภาวะของโครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
	 การบรหิารจดัการของเครือข่ายบ้านโนนจกิมคีวามโดดเด่น	มุง่เน้นการบริหาร
จัดการตามกระบวนการการมีส่วนร่วม	และเชื่อมโยงจากโรงเรียนสู่บ้านและชุมชน	 
มุ ่งเน้น	 การแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในนักเรียน	 โดยได้ประชุมวางแผนงาน
ร่วมกบัชุมชน	ผูป้กครอง	นกัเรยีน	คร	ูคณะกรรมการสถานศึกษา	เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ	 และโรงเรียนในเครือข่าย	 มาวิเคราะห์สภาพและปัญหาที่เกิดขึ้น	
ตลอดจนได้แนวทางการด�าเนินงาน	 ขณะเดียวกัน	 เน้นการมีส่วนร่วมเชิงบูรณาการ	
ในการให้ความรู้แก่ชุมชน	และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการบริโภค
อาหาร	 สร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองเห็นความส�าคัญของคุณค่าทางอาหารที่มี
ประโยชน์	 ให้ความรู้เก่ียวกับโภชนาการ	 ให้ผู้ปกครองดูแลเรื่องอาหารการกินของ
บุตรหลาน	 2	 มื้อ	 ได้แก่	 เช้าและเย็น	 ส่วนโรงเรียนรับผิดชอบมื้อกลางวัน	 เป็นต้น	 
ให้นกัเรยีนเรยีนรูแ้ละปฏิบัตกิจิกรรมไปพร้อมๆกัน	ทัง้นีโ้รงเรยีนแม่ข่ายจะมกีารนเิทศ
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ติดตามการด�าเนินงานโรงเรียนลูกข่ายอย่างสม�่าเสมอ	 แม้ว่าจะมีระยะทางไกลก็ตาม	 เช่น	 โรงเรียน
หนองขุ่นวิทยาซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนแม่ข่ายราวหนึ่งร้อยกิโลเมตร	 โรงเรียนแม่ข่ายก็จะนัดหมายไป
ร่วมกจิกรรมเสรมิสร้างการเรยีนรูแ้ละปฏบิติัพร้อมกนั	ท�าให้เป้าหมายสุขภาวะด้านการบริโภคอาหาร
ทีป่ลอดสารพษิได้เกดิผลลพัธ์ต่อผูเ้รยีนและชุมชนเป็นอย่างดยีิง่ถอืเป็นโรงเรยีนต้นแบบทีดี่ได้แห่งหนึง่
	 จากการด�าเนินงานดังกล่าว	 สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน	 
ผู้ปกครองและชุมชน	 ได้เป็นอย่างดี	 เพราะการรับประทานอาหารของนักเรียนนั้น	 หากผู้ปกครอง 
ไม่ตระหนักและช่วยดูแลเรื่องโภชนาการของนักเรียนในขณะที่อยู ่ที่บ้านแล้ว	 ความส�าเร็จนี้จะ
เกิดขึ้นมิได้เลย	 ผลกระทบของการกระบวนการมีส่วนร่วมที่ว่านี้	 ส่งผลให้สุขภาวะของนักเรียนใน
พื้นที่เป้าหมายส�าเร็จและบรรลุผลเป็นที่น่าพอใจของทั้งบ้าน	 วัด	 โรงเรียนและชุมชน	 ด้วยศักยภาพ 
การบริหารจัดการเครือข่ายดังกล่าวส่งผลให้เครือข่ายบ้านโนนจิกได้รับรางวัล	 ประเภทการบริหาร
จัดการเครือข่ายดีเด่นตามกระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายสุขภาวะ
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รางวัลการบริหารจัดการเครือข่ายดีเด่น
ตามกระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายสุขภาวะ

เครือข่ายกุดเรือค�า อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

	 เครือข่ายกุดเรือค�า	 อ�าเภอวานรนิวาส	 จังหวัดสกลนคร	 เป็นการรวมตัวกัน
ของสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
สกลนคร	เขต	3	เพือ่การด�าเนินโครงการการจดัการการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	จ�านวน	5โรงเรียน	โดยมี
โรงเรยีนบ้านกุดเรอืค�า	ตัง้อยูท่ี่	149	หมูท่ี	่1	ต�าบลกุดเรอืค�า	อ�าเภอวานรนวิาส	จงัหวัด
สกลนคร	เป็นโรงเรยีนแม่ข่าย	และโรงเรยีนเครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านห้วยน�า้เทีย่ง	
โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม	 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคาร	 อ�าเภอวานรนิวาส	
ส่วนโรงเรียนนาดูนนาดี	ตั้งอยู่ที่	อ�าเภอบ้านม่วง	จังหวัดสกลนคร	ผู้บริหารโรงเรียน
ล้วนเป็นบุคคลในพื้นที่	ที่รับรู้และเข้าใจความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี	ท�าให้
เกิดความคล่องตัวในการประสานงาน	
	 การบริหารจัดการเครือข่ายตามกระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายสุข
ภาวะที่โดดเด่น	 ส่งผลต่อสุขภาวะผู้เรียนและคุณภาพการเรียนรู้โดยการก�าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน	ที่เรียกว่า	“กุดเรือค�า	model	T5”	โดยมี
รายละเอียดและกิจกรรมการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	T1	=	To	Inform	ขั้นการน�าเสนอ
ข้อมูลที่เป็นจริง	2)	T2	=To	Consult	การรับฟังข้อคิดเห็น	น�าข้อเสนอแนะความคิด
เห็นเป็นแนวทางปรับปรุง	3)	T3	=To	Invole	การมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย	
วางแผน	4)	T4	=	To	Collaborate	การเข้ามามส่ีวนร่วมในบทบาทหุน้ส่วน	หรอืภาคี
ในการด�าเนนิงานและ	5)	T5	=	To	Empower	ร่วมตัดสินใจการบริหารงาน	จากนัน้น�า
ยทุธศาสตร์ดงักล่าวมาผสานกบักจิกรรมการด�าเนนิงานของเครือข่ายเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ	 กล่าวคือ	บูรณาการกุดเรือค�า	model	 T5	
ร่วมกบักิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะทีย่ัง่ยืน	กจิกรรมพัฒนาทกัษะชวีติตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงท่ีส่งผลต่อการเรยีนรูด้้านอาหารและโภชนาการถกูสขุลกัษณะ	
และกิจกรรมคุณภาพน�าชีวิต	พัฒนาการคิด	การอ่าน	และการเขียน	ที่เป็นผลมาจาก
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การเรียนรู้สุขภาวะดังกล่าว	นอกจากนั้น	แต่ละโรงเรียนยังมีจุดเด่นเฉพาะด้าน	ดังได้แก่	โรงเรียนบ้าน
กุดเรือค�า	 โดดเด่นในด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สุขภาวะและบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอนสาระอื่นๆ	 โรงเรียนบ้านห้วยน�้าเที่ยง	 เป็นโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	 โรงเรียน
บ้านหนองปลาหมดับวังามเป็นโรงเรยีนต้นแบบโครงการเกษตรแบบประสมประสานตามแนวปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นต้น
	 จากกระบวนการด�าเนนิงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างเครอืข่าย	ด�าเนนิกิจกรรมตามยทุธศาสตร์
และความโดดเด่นของโรงเรียนดังกล่าวล้วนเป็นกลไกส�าคัญในการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่สุขภาวะท้ัง 
ด้านกาย	 จิต	 สังคม	 และสติปัญญาท้ังสิ้น	 รวมทั้ง	 เกิดนวัตกรรมด้านการพัฒนาการอ่านเขียนของ
นกัเรยีน	ผลข้างเคยีงทีส่�าคญัคอื	การมคีวามสขุ	สขุจากการมส่ีวนร่วมขององค์กรและประชาชนในชุมชน	
สะท้อนถึงความยัง่ยนื	สามารถเป็นต้นแบบและน�าไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการสู่ความส�าเรจ็ของ 
โรงเรียนอื่นๆได้อย่างดี	 ด้วยศักยภาพการบริหารจัดการดังกล่าว	 ส่งผลให้ได้รับรางวัล	 ประเภทการ
บริหารจัดการเครือข่ายดีเด่นตามกระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายสุขภาวะ
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มีส่วนร่วมและเป้าหมายสุขภาวะเครือข่าย

โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ�าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

	 เครอืข่ายโรงเรยีนวดัสงัฆราชาวาส	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัสงิห์บรุ	ีเป็นการรวมตวักัน
ของสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
สิงห์บุรี	 เพื่อการด�าเนินโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมี
ส่วนร่วมของชมุชนเพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื	จ�านวน	6	โรงเรยีน	ได้แก่	
โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส	ตั้งอยู่ที่	หมู่ที่	1	ต�าบลบางมัญ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสิงห์บุรี	
ท�าหน้าที่เป็นโรงเรียนแม่ข่าย	ร่วมด้วย	โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์	โรงเรียนวัดโบสถ์	
โรงเรียนบ้านคูเมือง	 โรงเรียนวัดบางปูน	 และโรงเรียนวัดท่าอิฐ	 พื้นที่เป้าหมายใน
การด�าเนินงานในเขตอ�าเภอเมือง	และอ�าเภออินทร์บุรี	จังหวัดสิงห์บุรี	มีการบริหาร
จัดการเครือข่ายท่ีโดดเด่นท้ังการจัดโครงสร้างของเครือข่ายที่มีการแบ่งงานกัน
รบัผดิชอบตามความถนดั	ความสามารถและความพร้อมตามบริบทของแต่ละโรงเรียน	
ในรูปแบบของการกระจายอ�านาจ	 ครอบคลุมการด�าเนินงานตามเป้าหมายหลัก	 5	
ประการของโครงการฯ	ส่งผลให้การขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็วและตามระยะเวลาที่ก�าหนด	
	 กระบวนการด�าเนินงาน	 มีการระดมความคิดเห็นร่วมกันการประเมิน
ความเสีย่งก่อนและหลงัการด�าเนนิงาน	การประชมุผูบ้รหิารทกุโรงเรยีนทกุเดอืนเพือ่
ตดิตามและสรปุผลการด�าเนนิงาน	หากมปัีญหาก็ร่วมกนัแก้ไข	และร่วมชืน่ชมผลส�าเรจ็
ของงาน	 ตามหลักและกระบวนการของโครงการ	 ท่ีส�าคัญมีการรายงานผลตรงตาม
เวลา	 และด้วยภาวะผู้น�าของประธานเครือข่ายและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายที่
โดดเด่น	 เป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้องค์กรและภาคีต่างๆเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในการ
ด�าเนินงาน	ดังได้แก่	ผู้ปกครอง	ชุมชน	ปราชญ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เทศบาล	ธนาคาร
เกษตรจงัหวดั	โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ	เช่น	การจัดแหล่งเรียนรู้เพือ่สุขภาวะ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จ�านวน	 13	 ฐาน	 พร้อมทั้งบูรณาการกับ 
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การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง	นักเรียนแกนน�าของโรงเรียนแม่ข่ายสามารถเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้มาศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 กล่าวได้ว่า	กระบวนการบริหารจัดการเครือข่ายของเครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสส่งผล
และเชือ่มโยงถงึตวัผูเ้รยีนเป็นทีป่ระจกัษ์	ทีส่ามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้อืน่ได้	อกีทัง้	เกดินวตักรรม
ผลผลิตผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมท่ีสามารถน�าเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือการขยายผลได ้
อย่างดี	 เช่น	 คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เอกสาร 
ประกอบการพัฒนานักเรียนตามเป้าหมาย	 คู่มือการดูแลสุขภาวะที่ดี	 แบบฝึกการอ่าน-เขียนของ
นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	1	-	6	แบบฝึกทกัษะการคดิชัน้	ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	1	-	6	หนงัสอืเล่มเลก็ 
เกีย่วกบัการลด	ละ	เลกิบหุรี	่สารเสพตดิ	และปัญหาทางเพศ	สมดุบนัทกึความดีเกีย่วกบัการปฏบิติัตน
ตามค่านิยม	12	ประการ	เป็นต้น
	 จากการด�าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้การด�าเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส	
ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างยิง่	โดยเฉพาะในด้านการส่งเสรมิภาวะโภชนาการโดยใช้กจิกรรมตามหลกั
ของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลกัในการด�าเนนิงาน	มโีรงเรยีนทัง้ในจงัหวดัและต่างจงัหวดัสนใจ
มาศึกษาดูงานเป็นจ�านวนมากอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน	ส่งผลให้ได้รับรางวัล	ประเภทการบริหาร
จัดการเครือข่ายดีเด่นตามกระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายสุขภาวะ	
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รางวัลการบริหารจัดการเครือข่ายดีเด่น 
ตามกระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายสุขภาวะ

 
เครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากง อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

	 เครอืข่ายโรงเรยีนบเูกะบากง	อ�าเภอยีง่อ	จังหวดันราธวิาส	เป็นการรวมตัวกนั
ของสถานศกึษาระดบัประถมศกึษา	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
นราธวิาส	เขต	1	เพือ่การด�าเนนิโครงการการจดัการการเรียนรู้แบบเครอืข่ายโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 จ�านวน	 5	 โรงเรียน	
มีโรงเรียนบ้านบูเกะบากง	 ตั้งอยู่ที่	 หมู่ท่ี	 2	 ถนนเพชรเกษม	 ต�าบลตะปอเยาะ	
อ�าเภอยีง่อ	จงัหวดันราธวิาส	เป็นโรงเรยีนแม่ข่าย	และโรงเรยีนบ้านบือเลง็ใต้	โรงเรยีน
บ้านตะโละมีญอ	 โรงเรียนบ้านก�าปงปีแซ	 และโรงเรียนบ้านดือแยหะยี	 เดิมโรงเรียน
บ้านบูเกะบากง	เป็นโรงเรยีนในเครอืข่ายบเูกะตา	ต่อมาได้แยกตวัมาตัง้เครอืข่ายใหม่	
และร่วมกันด�าเนินโครงการพัฒนาวิถีชุมชนเพื่อน�าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้	 โดย
ใช้รูปแบบบริหารการจัดการเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมของทุกโรงเรียนในเครือข่าย
และชุมชน	 เน้นการใช้กระบวนการมีส่วนร่วม	 8	 ร่วม	 ได้แก่	 ร่วมคิด	 ร่วมวางแผน	
ร่วมตัดสินใจ	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมติดตามประเมินผล	
และร่วมช่ืนชมผลส�าเร็จ	 มีหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	
ผู้น�าศาสนา	ต�ารวจ	(ครูแดร์)	สาธารณสุข	กิจกรรมที่เครือข่ายด�าเนินการล้วนผสาน
และเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน	ประกอบด้วย	
	 กจิกรรมที	่1	กฬีาด	ีชวีมีสีขุ	โรงเรยีนจดักจิกรรมร่วมกบัเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ	
ต�ารวจชุมชน	และจัดตั้งนักเรียนแกนน�าโรงเรียนละ	10	คน	รวม	5	โรงเรียนจ�านวน	
50	คน	จัดกีฬาพื้นบ้านร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย	ห่างไกลยาเสพติด	
ไม่หมกมุ่นพฤติกรรมทางเพศ	กิจกรรมที่	2	ทูตน้อยรณรงค์คัดเลือกตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนละ	6	คน	รวม	5	โรงเรียนจ�านวน	30	คน	รณรงค์สร้างความตระหนักและ
ให้ความรู้แก่ชุมชน	 เรื่องภาวะโภชนาการที่ดี	 บุหรี่และยาเสพติดและเพศศึกษา	
กิจกรรมที่	 3	จิตอาสาอ่านอานาซีต	คัดเลือกนักเรียนอ่านอานาซีต	จ�านวน	50	คน	
มีผู้ปกครองมาร่วมอ่านเวลาไปเยี่ยมบ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมที่	 4	 เข้าค่าย
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คุณธรรม	จริยธรรม	เชิญวิทยากรด้านศาสนามาอธิบายหัวข้อการด�ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรม	โดยใช้วิถี
อิสลามกิจกรรมที่	5	ICU	ROOM	โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองจัดการสอนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยใช้
แบบหัดอ่านภาษาไทยส�าหรับชั้นปฐมวัย	 และให้นักเรียนน�ากลับไปบ้านเพื่อให้ผู้ปกครองช่วยฝึกอ่าน	
กิจกรรมที่	6	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย	และ	กิจกรรมที่7	การประเมินความ
เสี่ยงก่อนและหลังการด�าเนินงาน	 ทั้งนี้	 ทุกกิจกรรมสอดคล้องกับเป้าหมาย	 5	 ด้านของโครงการฯ	 
มีการรายงานผลการด�าเนินงาน	การเงิน	ตรงตามระยะเวลาที่ก�าหนด
	 รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายเป็นลักษณะการกระจายอ�านาจ	 ประธานเครือข่าย
มอบหมายงานให้โรงเรียนเครือข่ายรับผิดชอบร่วมกัน	 และใช้หลักศาสนาอิสลามมาเป็นฐานในการ 
สร้างภูมิคุ้มกันปลูกจิตส�านึกด้านคุณธรรม	 จริยธรรมให้กับนักเรียน	 ส่งผลให้นักเรียนมีพ้ืนฐานทาง
ด้านคุณธรรมจริยธรรมสูง	สามารถลดปัญหาของวัยรุ่นได้	ปลอดบุหรี่	สารเสพติดและปัญหาทางเพศ	
	 ด้วยหลักคิดและวิธีการด�าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม	 ร่วมแรง	 ร่วมใจ	
สามคัคท่ีามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ที	่และรูปแบบการบริหารจัดการทีส่ามารถขบัเคล่ือน
การด�าเนนิงานให้บรรลผุลส�าเรจ็ในทกุกจิกรรม	ตลอดจนใช้หลักศาสนามาเป็นแนวปฏบิติักจิกรรมต่างๆ	
เกิดเป็นนวัตกรรมในเชิงการบริหารจัดการ	และเกิดผลผลิต	ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาผู้เรียน	และชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน	ส่งผลให้เครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากงได้รับรางวัล	ประเภทการบริหารจัดการเครือข่าย
ดีเด่นตามกระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายสุขภาวะ	
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รางวัลการบริหารจัดการเครือข่ายดีเด่น 
ตามกระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายสุขภาวะ

 
เครือข่ายศรีบรรพตโมเดล อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

	 เครือข่ายศรีบรรพตโมเดล	อ�าเภอศรีบรรพต	จังหวัดพัทลุง	เป็นการรวมตัว
กันของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพัทลุงเขต	 1	 เพื่อการด�าเนินโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดย
การมส่ีวนร่วมของชุมชนเพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื	จ�านวน	11	โรงเรียน	
มีโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด	 ตั้งอยู่ที่	 เลขที่	 38	 หมู่ที่	 5	 ต�าบลเขาย่า	 อ�าเภอศรีบรรพต	
จังหวัดพัทลุง	 เป็นโรงเรียนแม่ข่าย	 และโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนอนุบาล 
ศรีบรรพต	โรงเรียนบ้านเขาปู่	โรงเรียนบ้านไทรทอง	โรงเรียนบ้านสวนโหนด	โรงเรียน
วดัโพรงง	ูโรงเรยีนบ้านตะแพน	โรงเรียนบ้านหสัคณุ	โรงเรียนบ้านเหรียงงาม	โรงเรียน
ชุณหะวัณ	และโรงเรียนวัดใสประดู่
	 มกีระบวนการบรหิารจดัการเครือข่ายทีโ่ดดเด่น	ด้วยหลักและการด�าเนนิงาน
แบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนอย่างเด่นชัด	และใช้เทคนิค	3	ประสาน	7	ร่วม	กล่าวคือ
ประสานที่หนึ่ง	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 ประสานที่สองคือ	 โรงเรียนท้ัง	 11	 โรง	
และประสานท่ีสามคือ	 สสส.	 และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง	 ส�าหรับ	 7	 ร่วม	 ดังได้แก่	 ร่วม
วางแผน	ร่วมคิด	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมประเมินผล	และ
ร่วมช่ืนชม	และการแต่งตัง้คณะท�างานประกอบด้วยผูบ้รหิาร	คร	ูอาสาสมคัร	ผูอ้�านวย
การโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	 ตัวแทนสาธารณะสุขอ�าเภอ	 ตัวแทน
โรงพยาบาลศรบีรรพต	เจ้าหน้าท่ีธรุการโรงเรยีนในเครอืข่าย	จดัประชมุช้ีแจงเกีย่วกบั
กจิกรรมและการด�าเนนิงานในแต่ละกจิกรรม	และมรูีปแบบบริหารงานแบบกระจาย
อ�านาจให้ทุกโรงเรียนในเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบแต่ละกิจกรรมตาม
ความถนัดและตามความสามารถของแต่ละโรงเรียน
	 การด�าเนินงานของเครือข่ายศรีบรรพตมีกิจกรรมที่สามารถตอบสนอง 
เป้าหมาย	 5	 ด้านของ	 สสส.	 ได้	 ดังนี้	 กิจกรรมที่	 1	 ครอบครัวอบอุ่นดีศรีบรรพต	 
เน้นความคิดรวบยอดโดยน�ากฎบัตรออตตาวามาปรับใช้ในกิจกรรม	 6	 อ.	 ได้แก่	 
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อาหารถูกหลัก	 รักการออกก�าลังกาย	 อนามัยสมบูรณ์	 เพิ่มพูนอารมณ์สดใส	 ใส่ใจไร้โรคา	 อบายมุข
หมดสิ้นไป	กิจกรรมที่	2	ชุมชนดีศรีบรรพต	เป็นการจัดท�าคู่มือผู้ปกครองจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม	
โดยให้นักเรียนปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลัก	 12	 ประการ	 กิจกรรมที่	
3	 สามประสาน	 อ่าน-เขียน	 ครูและผู้ปกครองช่วยกันสอนนักเรียนโดยใช้แบบฝึกที่ครูช่วยกันจัดท�า	 
และ	กจิกรรมที4่	การถอดบทเรยีนเกีย่วกบัวิธปีฏิบติัทีดี่เลิศของเครือข่าย	กจิกรรมต่างๆ	นบัเป็นกลไก
ส�าคัญที่ส่งผลต่อตัวผู้เรียนโดยตรง	มีการจัดตั้งแกนน�านักเรียนทั้งหมด	55	คน	และครูแกนน�า	11	คน	
เจ้าหน้าที่บริการ	4	คน	รวม	70	คน	จัดตั้งกลุ่ม	อสม.	น้อย	ออกช่วยเหลือชุมชนและเผยแพร่กิจกรรม
การด�าเนินงานของเครือข่ายตั้ง	อย.	น้อยตรวจสอบสารอาหาร	มีชุมชนแกนน�าแต่ละโรงเรียน	การจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมเน้นให้นักเรียนและชุมชนได้ฝึกปฏิบัติจริง	 เชื่อมโยงสู่งานอาชีพและการมีรายได้
ระหว่างเรียน	กิจกรรมสอดคล้องกับเป้าหมาย	5	ด้านของโครงการมีการประเมินความเสี่ยงก่อนและ
หลังการด�าเนินงานตามโครงการ	ส่งรายงานผลการด�าเนินงาน	รายงานการใช้เงิน	ตรงตามระยะเวลา
ที่ก�าหนด	
	 ด้วยภาวะผูน้�าทีโ่ดดเด่นของประธานเครือข่ายและผู้บริหารทุกโรงเรยีนในเครือข่ายศรีบรรพต	
ที่มีความจริงจังตั้งใจ	 มีความสามัคคีกันในทุกภาคส่วน	 การบริหารจัดการเครือข่ายท่ีเปิดโอกาสให้
ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	จนประสบผลส�าเร็จเป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ปกครอง	ชุมชน	
ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 วัด	 มัสยิด	 ส่งผลให้ได้รับรางวัลประเภทการบริหารจัดการเครือข่ายดีเด่นตาม
กระบวนการมีส่วนร่วมและเป้าหมายสุขภาวะ	
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รำงวัลกำรจัดกำรกำรเรียนรู้ทักษะชีวิต

ที่ส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
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รางวัลด้านการจัดการการเรียนรู้ทักษะชีวิต
ที่ส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

เครือข่ายโรงเรียนบ้านโป่งแดง อ�าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล�าพูน

    
 เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านโป่งแดง	อ�าเภอทุง่หวัช้าง	จงัหวดัล�าพนู	 เป็นการรวมตวั
กนัของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาล�าพูน	เขต	2	เพื่อการด�าเนินโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	จ�านวน	4	โรงเรียน	
มีโรงเรียนบ้านโป่งแดง	ตั้งอยู่ที่	เลขที่	213	หมู่ที่	5	ต�าบลทุ่งหัวช้าง	อ�าเภอทุ่งหัวช้าง	
จังหวัดล�าพูน	 เป็นโรงเรียนแม่ข่าย	 และโรงเรียนในเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้าน 
แม่บอน	โรงเรยีนบ้านแม่ปันเดง	และโรงเรยีนบ้านห้วยไร่	สภาพโดยรวมของชุมชนเป็น
ชาวพืน้เมอืง	ชาวเขาเผ่ากะเหรีย่ง	มคีวามต่างทางภาษาและสภาพสังคม	ส่วนประเพณี
และวัฒนธรรมนั้น	 ยังคงด�ารงและสืบทอดวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษมาจวบจน
ปัจจุบัน	ด้านเศรษฐกิจ	ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม	นอกพื้นที่ชลประทาน	
ผลผลิตจึงขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนไม่แน่นอน	 ส่วนหนึ่งประกอบ
อาชพีรบัจ้างท�าการเกษตรทีใ่ช้สารเคมหีาของป่ามาท�าเป็นอาหารและน�ามาขายสร้าง
รายได้ไม่มีอาชีพที่มั่นคง	 ท�าให้ส่วนใหญ่มีฐานะที่ค่อนข้างยากจน	 รายได้ไม่เพียงต่อ
รายจ่ายในสังคมปัจจุบัน	 อีกประการหนึ่ง	 ยังมีบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ	
และไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักโภชนาการ	และรวมทั้งการดื่มเหล้า	สูบบุหรี่	
หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ	หรือในงานพิธีของชุมชน
	 ด้วยสภาพและบริบทที่เป็นข้อจ�ากัดดังกล่าว	 เครือข่ายได้ร่วมกันก�าหนด
วางแผนและแนวทางการด�าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน	 ชุมชน	
และท้องถิ่นได้	 จึงจัดท�าหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะการด�ารงชีวิตแบบพอเพียง
บรูณาการลงในสาระการเรยีนรู้ประยุกต์หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงเข้ากบัการจดักจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน	 นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความพอเพียง	 ไม่พอเพียงของตนเองและ
ครอบครัวได้	ตลอดจนท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง		 	
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	 	 นอกจากนี้	 ผลผลิตที่ได้นอกจากจะน�ามาประกอบอาหารในโรงเรียนแล้ว	 นักเรียน
สามารถน�ากลับไปประกอบอาหารเพื่อรับประทานที่บ้านได้	 นับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในผล
ส�าเรจ็ของตนเอง	ขณะเดยีวกัน	ด�าเนนิกจิกรรมในด้านคณุภาพการศกึษาและคณุธรรมจรยิธรรมได้แก่	
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม	พัฒนา	5	ห้องชีวิต	เนรมิตนิสัย	คือ	1)	ห้องนอน	2)	ห้องน�้า	3)	ห้องท�างาน	
4)	ห้องแต่งตัว	5)	ห้องอาหาร	ที่เชื่อมโยงสุขภาวะและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนเป็น
อย่างมาก	 โดยตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญในการน�าข้อมูลและสภาพปัญหาของชุมชนมาเข้าสู่
กระบวนการในการเรียนรู้ของสถานศึกษา
	 จากกระบวนการด�าเนินงานดังกล่าว	 นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและมีทักษะ
การด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน	มีทักษะชีวิตในการด�าเนินชีวิตของตนเองนักเรียนมี
ทกัษะชีวิตในการด�ารงชีวติประจ�าวนับนพืน้ฐานความพอเพยีง	มคีณุธรรมจรยิธรรม	สามารถวเิคราะห์
และปฏิบัติวิถีพอเพียงและยึดเป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 นักเรียนมีจิตส�านึกใน
การรักษป์่า	รักษ์น�้า	อยู่กับธรรมชาติแบบพึ่งพาโดยการดึงเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนมามสี่วนร่วม	
สามารถเป็นต้นแบบการจดัการเรยีนรูสู้ส่ขุภาวะทีส่่งผลต่อคณุธรรมจริยธรรมแก่เครอืข่ายโรงเรยีนอืน่ๆ
ที่มีบริบทคล้ายคลึงกันได้เป็นอย่างดี	 ส่งผลให้เครือข่ายโรงเรียนบ้านโป่งแดง	 ได้รับรางวัลเป็นพิเศษ	
ด้านการจัดการการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่ส่งผลต่อคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
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การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน: บทเรียนจากแนวคิด 

การปฏิบัติ และผลการด�าเนินงาน

ความน�า
	 การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	หมายถึง
การจัดการการเรียนรู ้ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยตามขั้นตอน
การจัดการการเรียนรู้ทั้งด้านการก�าหนดนโยบาย	 การจัด/พัฒนาหลักสูตร	 สื่อและ
เทคโนโลยี	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 และการประเมินผลการเรียนของโรงเรียน
ที่ร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายประมาณ	 5	 –	 11	 โรง	 ตามบริบทโรงเรียน	 โดยใช้
กระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชนทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยวธิกีารและ
ขั้นตอนของการร่วมคิด	 ร่วมวางแผน	 ร่วมด�าเนินการ	 ร่วมแก้ปัญหาร่วมรับผิดชอบ	
ร่วมตดิตามประเมนิผล	และร่วมชืน่ชมผลส�าเรจ็ร่วมกัน	ทีม่หาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑติย์	
โดยวิทยาลัยครุศาสตร์	 ได ้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ให้ด�าเนินโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบ
เครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 โดย
ร่วมกบัเครอืข่ายโรงเรยีนและชมุชน	ระหว่างเดือนสิงหาคม	2558	ถงึ	ธนัวาคม	2559	
ในสถานศึกษา	จ�านวน	42	เครือข่าย	ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้	จ�านวน	211	แห่ง	
ในพื้นที่	 18	 จังหวัดทั่วประเทศ	 ได้แก่	 เชียงใหม่	 ล�าพูน	 ล�าปาง	 น่าน	 นครสวรรค	์
อุทัยธานี	ศรีสะเกษ	สุรินทร์	มหาสารคาม	สกลนคร	อุดรธานี	สิงห์บุรี	สงขลา	พัทลุง	
ปัตตานี	 ยะลา	 สตูล	 และนราธิวาส	 ตามเป้าหมายสาระที่ก�าหนดและสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาและชุมชน	ในด้านความตระหนักและป้องกันพิษภัยของเหล้า
และบุหรี่	 ปัญหา	ทุพโภชนาการและภาวะโรคอ้วน	ปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 รวมทั้ง	
ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน	ทั้งด้าน
ร่างกาย	จิตใจ	สังคมและสติปัญญา

 ผศ.ดร.	พิณสุดา	สิริธรังศรี
	วิทยาลัยครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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กรอบแนวคิด
	 กรอบแนวคิดการด�าเนินโครงการ	 ยึดแนวคิดการท�างานแบบเครือข่ายโรงเรียน	 เพื่อร่วมมือ
กันจัดการการเรยีนรูเ้พือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชน	โดยมโีรงเรยีนแม่ข่ายทีม่โีรงเรยีนเครอืข่ายประมาณ
เครือข่ายละ	5	 -	11	 โรง	 เครือข่ายแต่ละโรงจะสังกัดหน่วยงานใดก็ได้	 เช่น	 โรงเรียนสังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	 (สพป.)	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 (สพม.)	 โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (อปท.)	 โรงเรียนพระปริยัติธรรม	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัย	(กศน.)	และแหล่งเรียนรู้	โดยมีสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิและ
เขตพื้นที่การศึกษา	ท�าหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการ	ติดตามและประเมินผล	โดยยึดหลักและวิธีการมี
ส่วนร่วม	ได้แก่	ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วม
ติดตามประเมินผลและร่วมชื่นชมผลส�าเร็จ	(พิณสุดา	สิริธรังศรี,	2559)	และความเป็นอิสระของเครือ
ข่ายในลักษณะของการคิดเอง	ท�าเอง	และแก้ปัญหาเอง

แผนภาพ 1 การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 
	 โดยมีกรอบการด�าเนินโครงการแบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็ก
และเยาวชนอย่างยั่งยืน	ดังแผนภาพ	2	ต่อไปนี้
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	 ทั้งนี้ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้	1)	เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการจัดการการ
เรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยใช้โรงเรียน/แหล่ง
เรียนรู้เป็นแม่ข่าย	 2)	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานรากด้วยพลังการจัดการการเรียนรู้
แบบมีเครือข่ายความร่วมมือกันของโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน	3)	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
สุขภาวะตามเป้าหมายเฉพาะ	10	ปี	ที่บูรณาการระหว่างโรงเรียน	บ้าน	สถาบันศาสนาและชุมชน	และ	
4)	เพื่อให้มีการบูรณาการองค์ความรู้	คู่มือ	เครื่องมือที่ลดปัจจัยเสี่ยง	และเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพ	ของ
ภาคีเครือข่าย	สสส.
 
	 โดยก�าหนดเป้าหมายสาระของโครงการ	ตามเป้าหมายสุขภาวะ	10	ปี	ของ	สสส.	และนโยบาย
รัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา	ดังนี้
	 1.	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่
	 2.	ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการการลดภาวะโรคอ้วน
	 3.	ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ
	 4.	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	
	 5.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	เช่น	การอ่านออกเขียนได้ตาม
ช่วงวัย	การคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ภาษา	ทักษะชีวิตและความสามารถใน
การแก้ปัญหาในบริบทสังคมไทย	อาเซียนและสังคมโลก	ฯลฯ

การด�าเนินการโครงการ
	 การด�าเนนิโครงการก�าหนดภารกจิการด�าเนนิงานของส่วนกลาง	ผู้ทรงคณุวฒุ	ิและสถานศกึษา	
ดังนี้
	 1.	การด�าเนินการของส่วนกลาง	
	 การด�าเนนิการของส่วนกลางก�าหนดให้มฝ่ีายบรหิารโครงการ	รบัผดิชอบเกีย่วกบัการก�าหนด
แนวทาง	 วางแผนและประสานการด�าเนินงาน	 จัดท�าคู่มือการด�าเนินโครงการ	 จัดประชุมชี้แจงการ
ด�าเนินงาน	 จัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาโครงการ	 จัดประชุมคณะท�างานโครงการ	 จัดท�าสัญญา
โครงการย่อย	ของเครือข่ายโรงเรียน	42	เครือข่าย	เบิกจ่ายเงินโครงการตามระเบียบ	สสส.	จัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะท�างานระดับภาค	จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เวทีสรุปบทเรียนระดับ
ส่วนกลาง	จัดการความรู้	(KM)	ในโครงการและสรุปบทเรียน	จัดการความเสี่ยงของโครงการ	ติดตาม
และแก้ไขปัญหาการด�าเนนิโครงการทัง้ในส่วนกลาง	ระดับภาคและระดับเครือข่ายโรงเรียน	รายงานผล
การด�าเนินโครงการต่อ	สสส.	รายงวดและปิดโครงการ	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินโครงการ
สู่สาธารณะและต้นสังกัดโรงเรียน	และการประสานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการการเรียนรู้แบบ
เครือข่ายกับหน่วยงาน
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	 2.	การด�าเนินงานของผู้ทรงคุณวุฒิ
	 ก�าหนดให้มีการนิเทศ	 ติดตาม	 ประเมินผลและสนับสนุนการด�าเนินงาน	 ในภาพรวมของ
ส่วนกลาง	และระดับภาค	กล่าวคือ
	 2.1	 การนิเทศ	 ติดตาม	 และสนับสนุนการด�าเนินโครงการส่วนกลาง	 ก�าหนดให้มีทีม
นิเทศ	 ติดตามและประเมินภายในโครงการ	 ประกอบด้วย	 ที่ปรึกษา	 หัวหน้า/คณะท�างานโครงการ	
รบัผดิชอบการด�าเนนิงานเกีย่วกบั	การวางแผนการนเิทศ	ติดตาม	สนับสนนุและประเมนิภายในโครงการ	
ด�าเนินการนิเทศ	ติดตาม	สนับสนุน	และประเมินภายในโครงการ	ให้ข้อเสนอแนะการด�าเนินงานต่อ
เครือข่าย/คณะท�างานระดับภาค/ส่วนกลางประสานการนิเทศ	 ติดตาม	 และหารือร่วมกับที่ปรึกษา	
คณะท�างานโครงการระดับส่วนกลาง	 และระดับภาค	 เข้าร่วม/สังเกตการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระดับภาคร่วมกับคณะท�างานส่วนกลาง	วิเคราะห์	สรุป	 เสนอแนะและรายงานผลการนิเทศ	ติดตาม	
สนับสนุนและประเมินโครงการภายใน
	 2.2	 การนิเทศ	 ติดตามและสนับสนุนการด�าเนินโครงการระดับภาค	 ก�าหนดให้มีทีมนิเทศ	
ติดตามฯ	ระดับภาค	ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับภาค	ผู้ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด	
รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนการนิเทศ	 ติดตาม	 และสนับสนุนโครงการภายในภาค	 (เขตพื้นที่/
จังหวัด)	ที่รับผิดชอบ	ด�าเนินการนิเทศ	ติดตาม	และสนับสนุนโครงการภายในภาค	(เขตพื้นที่/จังหวัด)	
ที่รับผิดชอบ	 ประสานการนิเทศ	 ติดตาม	 และหารือร่วมกับที่ปรึกษา	 คณะท�างานโครงการระดับ
ส่วนกลาง	จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค	จ�านวน	2	ครั้ง/ภาคเรียน	แก้ไขปัญหาการด�าเนิน
โครงการของเครือข่ายภายในภาคร่วมกับฝ่ายบริหารโครงการส่วนกลาง	ประสานการจัดให้มีการถอด
บทเรยีนในเครอืข่ายโรงเรยีนทกุเครอืข่าย	และการรายงานงวดงานและงวดเงินตามก�าหนดในสัญญาต่อ
ฝ่ายบริหารโครงการ	สรุปบทเรียนการด�าเนินโครงการภายในภาค	และการวิเคราะห์	สรุป	เสนอแนะ
และรายงานผลการนิเทศ	ติดตาม	ต่อหัวหน้าโครงการฯ	เพื่อสังเคราะห์และจัดท�ารายงานในภาพรวม
ต่อไป
	 3.	การด�าเนินโครงการของเครือข่ายสถานศึกษา	(โรงเรียน/แหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้)
	 ก�าหนดให้มีคณะจัดตั้งคณะท�างานเครือข่ายด�าเนินโครงการ	โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน
ในโครงการ	 ประกอบด้วย	 ครู	 ผู้บริหาร	 ผู้แทนสถาบันศาสนา	 ผู้ปกครอง	 ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง	 ด�าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนฯและโรงเรียนเครือข่าย	
รวมทั้งประเมินศักยภาพพื้นฐานของโรงเรียนเครือข่ายทั้งด้านครู	บุคลากร	นักเรียนและชุมชน	ระดม
ความคิดเห็นผู้ปกครองและประชาชนภายในเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือรับทราบปัญหา	
ความต้องการและข้อเสนอแนะ	 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาด้านสุขภาวะร่วมกับโรงเรียน
เครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน	จดัท�าแผนงาน/โครงการร่วมกบัโรงเรยีนเครือข่ายเชงิบรูณาการ
ตามเป้าหมายสุขภาวะ	10	ปี	ของ	สสส.	และนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของเครอืข่ายโรงเรยีนและชมุชนเพ่ือขออนมุติัต่อฝ่ายบรหิารโครงการ	ด�าเนนิ
กิจกรรมตามโครงการร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย	ตามความรับผิดชอบกิจกรรมที่ก�าหนดไว้ในโครงการ
โดยต้องจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร	 สื่อการเรียนรู้	 คู่มือการเรียนรู้เป็นกิจกรรมหลัก	 และกิจกรรม



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน :  บทเรียนจากการปฏิบัติ
33

การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ส่งผลต่อสุขภาวะเป็นส�าคัญ	จัดประชุมคณะท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข	นิเทศ	ติดตาม	สนับสนุน	และประเมินผลการด�าเนินงานร่วมกันภายใน
เครอืข่าย	รบัการนเิทศ	ตดิตาม	สนบัสนนุ	และประเมนิผลจากฝ่ายบรหิารโครงการ/ผูท้รงคณุวฒุ/ิคณะ
ท�างานระดบัภาค	ร่วมประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะดบัภาคและระดบัส่วนกลาง	ตามก�าหนดจดัประชมุ
ถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างเครือข่ายโรงเรียนและชุมชน	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อฝ่ายบริหาร
โครงการ	เป็นรายงวด	2	ครั้ง	และรายงานปิดโครงการ	1	ครั้ง	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การด�าเนิน
โครงการต่อชุมชน	 สังคมและต้นสังกัด	 และด�าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การด�าเนินโครงการ
ด�าเนินไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเด็ก	เยาวชนและชุมชน
	 โรงเรยีนเครอืข่าย	มกีารด�าเนนิกิจกรรมเกีย่วกบัการจดัตัง้คณะท�างาน/ก�าหนดผูรั้บผดิชอบการ
ด�าเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย	วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและชุมชน	
ระดมความเหน็คร	ูผูป้กครองและชมุชนเพือ่รบัฟังปัญหาและความต้องการด้านสขุภาวะตามเป้าหมาย	
10	ปี	ของ	สสส.	ร่วมเป็นคณะท�างาน	และจดัท�าแผนงาน/โครงการร่วมกบัโรงเรยีนแม่ข่าย	ด้วยการน�า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและผลการสังเคราะห์การระดมความเห็นและความต้องการของครู	
ผูป้กครองและชมุชนไปบูรณาการร่วมกนัภายในเครอืข่าย	ด�าเนนิกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการตาม
ที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหารโครงการ	ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย	ชุมชนและผู้ปกครอง	ร่วมกับชุมชน	
ผูป้กครองเฝ้าระวงัความเสีย่งด้านสขุภาวะตามกจิกรรมได้แก่	ด้านการสบูบหุรี	่การรบัประทานอาหาร
ถกูหลกัโภชนาการ	ด้านสขุภาวะทางเพศ/การท้องไม่พร้อมด้านคณุธรรมจริยธรรม	เป็นต้น	จัดประชมุ
ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อรับทราบผลการด�าเนินและข้อเสนอแนะเป็นระยะ	 รับการนิเทศ	 ติดตาม	
สนับสนุนและประเมินผลจากฝ่ายบริหารโครงการ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะท�างานระดับภาค	 ร่วมประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคและระดับส่วนกลาง	 ตามก�าหนด	 รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะ
ท�างานเครอืข่ายเพือ่รายงานต่อฝ่ายบริหารโครงการ	ด�าเนนิการอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกบัเพ่ือให้การด�าเนนิ
โครงการของโรงเรยีน	เครอืข่ายเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	เป็นทีพ่งึพอใจของผูป้กครอง	เดก็	เยาวชน
และชุมชน	
	 ด้วยวตัถปุระสงค์	เป้าหมายและภารกจิการด�าเนนิงานการจัดการการเรียนรู้ฯ	โดยใช้หลักและ
กระบวนการมส่ีวนร่วมดงักล่าว	กล่าวได้ว่า	การด�าเนนิงานทัง้	3	ระดับคอื	ระดับปฏบิติั	ระดับภาค	และ
ส่วนกลาง	ระดับปฏิบัติท�าหน้าที่จัดการเรียนรู้สุขภาวะตามประเด็นทั้ง	5	ด้านดังกล่าวข้างต้น	ระดับ
ภาคเป็นการนิเทศ	 ติดตาม	 ประเมินและสนับสนุน	 ระดับส่วนกลาง	 เป็นการบริหารจัดการโครงการ	
แก้ไขปัญหา	และการสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนด
 

กระบวนการด�าเนินโครงการ
	 กระบวนการด�าเนินการโครงการ	โดยภาพรวม
	 1.	ส่วนกลาง	มกีารบรหิารจดัการและสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการของเครอืข่ายสถานศกึษา
ตามที่ก�าหนดไว้ในภารกิจความรับผิดชอบ	ดังนี้คือ	 รับผิดชอบเกี่ยวกับการก�าหนดแนวทาง	วางแผน
และประสานการด�าเนินงาน	 จัดท�าคู่มือการด�าเนินโครงการ	 จ�านวน	 400	 เล่ม	 จัดประชุมช้ีแจง
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การด�าเนินงาน	 จ�านวน	 1	 ครั้ง	 จัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาโครงการ	 จ�านวน	 2	 คร้ัง	 จัดประชุม
คณะท�างานโครงการ	จ�านวน	6	ครั้ง	จัดท�าสัญญาโครงการย่อย	ของเครือข่ายโรงเรียน	40	เครือข่าย	
เบิกจ่ายเงินโครงการตามระเบียบ	 สสส.	 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะท�างานระดับภาค	
จ�านวน	1	ครัง้	จดัการความรู	้(KM)	ในโครงการและสรปุบทเรียน	จดัการความเส่ียงของโครงการ	ตดิตาม
และแก้ไขปัญหาการด�าเนนิโครงการทัง้ในส่วนกลาง	ระดับภาคและระดับเครือข่ายโรงเรียน	รายงานผล
การด�าเนินโครงการต่อ	สสส.	รายงวด	จ�านวน	3	งวด	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด�าเนินโครงการ
สู่สาธารณะและต้นสังกัดโรงเรียน	และการประสานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการการเรียนรู้แบบ
เครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด
	 ส�าหรับ	 การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เวทีสรุปบทเรียนระดับส่วนกลาง	 จ�านวน	 1	 คร้ัง	
จะด�าเนินการระหว่าง	27	–	29	พฤศจิกายน	2559	การรายงานปิดโครงการ	จะด�าเนินการเมื่อสิ้นสุด
โครงการ	ภายในวันที่	15	ธันวาคม	2559	
	 นอกจากนั้น	 ระหว่างการด�าเนินโครงการพบว่า	 การด�าเนินโครงการดังกล่าวส่งผลถึงผู้เรียน	
เด็ก	เยาวชน	และประชาชน	ท�าให้เกิดโครงการและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามมา	กล่าวคือ
	 (1)	 มีสถานศึกษาในสามจังหวัดภาคใต้	 จ�านวน	 108	 เห็นความส�าคัญของกระบวนการของ
โครงการ	ที่ส่งผลต่อสุขภาวะผู้เรียนตามเป้าหมายแล้ว	ยังสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว
และชมุชน	โดยเฉพาะการเสรมิสร้างความมัน่คงในพ้ืนทีไ่ด้ทางหนึง่	จึงขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อ	
สสส.	ในเดือนสิงหาคม	2559	ที่ผ่านมาเป็นการเฉพาะ	นับเป็นการขยายผลการด�าเนินงานที่ส่งผลต่อ
วิถีชีวิตของเด็ก	เยาวชน	และประชาชนในภาพกว้างได้อย่างมีประสิทธิผล
	 (2)	 เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะและประเมินผลที่ตัวผู้เรียน	 จึงได้จัดให้มีการ
ประกวดเรียงความด้านสุขภาวะของผู้เรียน	 ทุกโรงเรียน	 ท�าให้ทราบถึงกระบวนการเรียนรู้	 เข้าร่วม
กิจกรรม	และความรู้สึก	ที่ส่งผลต่อความรู้	ทักษะ	เจตคติ	และพฤติกรรมด้านสุขภาวะที่เปลี่ยนแปลง
ไปในทางทีด่ขีึน้ตามเป้าหมายทีว่างไว้ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	จากการบอกเล่าผ่านเรียงความของผู้เรียน
	 (3)	 จากการสนับสนุนการด�าเนินโครงการ	 มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	
เข้าร่วมโครงการจ�านวน	5	แห่ง	โดยโรงเรยีนมกีารด�าเนนิการด้านสขุภาวะในโรงเรยีนและวดั	ทีก่่อให้เกดิ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาวะของสามเณร	ในด้าน	1)	กุฏิที่พักดี	2)	เครื่องนุ่งห่มดี	3)	ภัตตาหาร
ดี	4)	ห้องเรียนดี	5)	ห้องน�้าห้องส้วมดี	และ	กิจวัตรดี	จึงได้ขยายโครงการให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ดังกล่าว	ได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อขยายผลทั้งวัดและโรงเรียนเครือข่าย	จ�านวน	5	โรงเรียน	ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้
	 	 (4)	 ขยายโครงการต้นแบบด้านการเรียนรู้สุขภาวะและความปลอดภัยบนท้องถนน	
ที่บูรณาการระหว่างบ้าน	วัด	ชุมชน	โรงเรียน	และภาคส่วนต่างทั้งภาครัฐ	เอกชน	และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล)	 ในพ้ืนท่ีต�าบลบ้านแหลม	 อ�าเภอบ้านแหลม	
จังหวัดเพชรบุรี	
	 นับได้ว่า	 การด�าเนินงานของส่วนกลาง	 เป็นไปตามเป้าหมายผลผลิต	 (Output)	 ด้าน
สาระ	ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์	 (Outcome)	 ได้แก่	ผู้เรียน	 เด็ก	 เยาวชน	และผลกระทบ	 (Impact)	 ได้แก่	
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ความร่วมมืออันก่อให้เกิดสุขภาวะและความสงบสุขของครอบครัว	ชุมชนและสังคม
	 2.	ระดบัภาค	ผูท้รงคณุวฒุริะดบัภาคได้ด�าเนนิการตามภารกจิ	ดงันีค้อื	การวางแผนการนเิทศ	
ติดตาม	และสนับสนุนโครงการภายในภาค	 (เขตพื้นที่/จังหวัด)	ที่รับผิดชอบทั้งภาคเหนือ	ภาคกลาง	
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	และภาคใต้	จ�านวน	4	แผน	ด�าเนนิการนเิทศ	ติดตาม	และสนบัสนนุโครงการ
ภายในภาค	(เขตพื้นที่/จังหวัด)	ที่รับผิดชอบ	ทุกเครือข่าย	และทุกโรงเรียน	จ�านวน	211	แห่ง	จ�านวน
เครือข่ายละ	2	–	3	ครั้ง	ประสานการนิเทศ	ติดตาม	และหารือร่วมกับที่ปรึกษา	คณะท�างานโครงการ
ระดับส่วนกลาง	จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค	และสรุปผลการสัมมนา	จ�านวน	1	ครั้ง/ภาค	
รวม	4	ครั้ง	แก้ไขปัญหาการด�าเนินโครงการของเครือข่ายภายในภาคร่วมกับฝ่ายบริหารโครงการส่วน
กลาง	กรณีบางเครอืข่ายขาดความชดัเจนในการด�าเนนิโครงการตามกระบวนการมส่ีวนร่วม	บางแห่งไม่
สามารถจัดกจิกรรมตามก�าหนดได้อนัเนือ่งมาจากภารกจิของสถานศกึษา	เช่น	การรับการประเมนิจาก
หน่วยงานภายนอก	หรอืการจดักจิกรรมของต้นสงักดั	เป็นต้น	ประสานการจดัให้มกีารถอดบทเรยีนใน
เครอืข่ายโรงเรยีนทกุเครอืข่าย	และการรายงานงวดงานและงวดเงนิตามก�าหนดในสญัญาต่อฝ่ายบรหิาร
โครงการ	 การสรุปบทเรียนการด�าเนินโครงการภายในภาค	 และการวิเคราะห์	 สรุป	 เสนอแนะและ
รายงานผลการนิเทศ	ติดตาม	และประเมินผล	นอกจากนั้น	แต่ละภาค
	 อย่างไรก็ตาม	 บางภาคมีสถานศึกษาในโครงการกระจัดกระจายตามบริบทของภูมิภาค	 เช่น	
ภาคเหนอื	ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ	โดยเฉพาะภาคใต้	ทีม่บีรบิทของความไม่สงบของพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ที่สถานศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวมีถึง	 9	 เครือข่าย	54	 โรงเรียน	ที่ผู้ทรงคุณวุฒิฯ	ต้องมี
การวางแผนการนิเทศ	ติดตาม	และระมัดระวังเป็นพิเศษ	ที่ส่งผลต่อระยะเวลาการด�าเนินงาน
	 3.	ระดบัปฏบิตั	ิเป็นระดบัเครอืข่ายโรงเรียนทีท่�าหน้าทีก่ารจัดการเรียนรู้โดยตรง	เป็นระดับที่
ส่งผลต่อความส�าเรจ็ของโครงการ	จากการด�าเนนิงานด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วมและตามเป้าหมายสขุ
ภาวะ	มผีลการด�าเนนิงานโดยภาพรวม	ตามเป้าหมายและตวัชีว้ดัของโครงการทัง้ด้านผลผลติ	ผลลพัธ์	
และผลกระทบ	โดยสรุป	ดังนี้
	 	3.1	ผลผลิต
	 	 3.1.1	เครอืข่ายโรงเรยีน	จ�านวน	42	เครือข่าย	จ�านวน	199	โรงเรียน	และแหล่งเรียน
รู้	1	แห่ง	ศูนย์การเรียนรู้	1	แห่ง	กศน.	1	แห่ง	ชุมชน/กลุ่มแม่บ้าน	4	แห่ง	และตาดีกา	1	แห่ง	รวม
ทั้งสิ้น	 211	 แห่งได้จัดท�าโครงการย่อยท่ีสอดคล้องกับบริบทตามเป้าหมายสาระของโครงการครบ	 5	
ประเด็น	 ได้แก่	 การสร้างความตระหนักและการป้องกันปัญหาการดื่มเหล้าและบุหรี่	 การสร้างความ
ตระหนักและการป้องกันปัญหาทุพโภชนาการและภาวะโรคอ้วน	 การสร้างความตระหนักและการ
ป้องกันปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 และด้านคุภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการ
เรยีนรูส้ขุภาวะ	โดยใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม	8	ขัน้ตอน	ทีก่�าหนดของโครงการ	ทัง้นี	้น�า้หนกัของการมี
ส่วนร่วมขึน้อยูก่บับรบิทของโรงเรยีนและชุมชนนัน้	และมบีางเครอืข่ายสรปุข้ันตอนของการมส่ีวนร่วม
ให้กระชับขึ้น	ดังเช่น	เครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ	จังหวัดนราธิวาส	ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมใน
ด้านการร่วมคิด	ร่วมด�าเนินการ	(ร่วมท�า)	และร่วมประเมินผล	เป็นต้น
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	 	 3.1.2	 มีผลผลิตการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมที่บูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียน
ส่งผลต่อความยั่งยืน	ดังนี้	ได้แก่	
		 	 (1)	หลกัสตูรด้านสขุภาวะหลักสูตร	จ�านวน	49	หลักสูตร	เช่น	หลักสูตรการบรูณาการ
การจดัการศกึษาในการแก้ปัญหายาเสพตดิหลัก	หลกัสูตรการบรูณาการเร่ือง	เด็กดี	รับประทานอาหาร
ดห่ีางไกลเหล้าบุหร่ีมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร	หลกัสตูรการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัของเครือข่าย
โรงเรียนวัดบ้านดง	จังหวัดล�าพูน	หลักสูตรการบูรณาการการจัดการศึกษาในการแก้ปัญหาสิ่งเสพติด
ของเครือข่ายโรงเรียนจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่านิยม	
12	 ประการของเครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส	 จังหวัดสิงห์บุรี	 หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นเครือ
ข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	จังหวัดมหาสารคาม	เป็นต้น
	 	 (2)	 คู่มือครู/คู่มือผู้ปกครอง	 จ�านวน	 86	 ชิ้น	 เช่น	 คู่มือการดูแลสุขภาวะที่ดีของ
เครือข่ายวัดสังฆราชาวาส	 และคู่มือการใช้ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายโรงเรียนวัด
สังฆราชาวาส	คู่มือการจัดการการเรียนรู้สู่สุขภาวะ	6	ดี	1)	กุฏิที่พักดี	2)	เครื่องนุ่งห่มดี	3)	ภัตตาหารดี	
4)	ห้องเรียนดี	5)	ห้องน�้าห้องส้วมดี	และ	6)	กิจวัตรดี	ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระนอนจักรสีห์	
เครอืข่ายล่องกะเบา	จงัหวดัสงิห์บรุ	ีคูม่อืการเรียนรู้เร่ือง	เพศศกึษาของเครือข่ายโรงเรียนเกิง้วทิยานกุุล	
จงัหวดัมหาสารคาม	คูม่อืปฏิบัตขิองนกัเรยีนในการต่อต้านสิง่เสพติด	คูม่อืผูป้กครองจดัการศกึษาแบบ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายศรีบรรพตโมเดล	จังหวัดพัทลุง	 คู่มือการพัฒนาตนเองห่างไกลยาเสพติดของ
เครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากง	จังหวัดนราธิวาส	คู่มือสุขภาพของเครือข่ายโรงเรียนวัดปะโอ	และโภชน
บัญญัติเด็กไทย	 เครือข่ายบ่อประดู่	 จังหวัดสงขลา	 และคู่มือภาวะทุพโภชนาการของเครือข่ายยาลอ	
จังหวัดยะลา	เป็นต้น	
	 	 (3)	 แผนการเรียนรู้	 จ�านวน	 84	 แผนการเรียน	 เช่น	 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง	
เพศศึกษา	 เครือข่ายโรงเรียนแม่พริก	 จังหวัดล�าปาง	 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาหารเพื่อ
สุขภาวะ	 เครือข่ายเมืองนาหม่อม	 จังหวัดสงขลา	 แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการค่านิยมหลัก	 12	
ประการ	แผนการจัดการเรียนรู้	วิชาวิทยาศาสตร์	สารเคมีในบุหรี่	แผนการจัดการเรียนรู้คลินิกพัฒนา
ทกัษะภาษา	แผนการจดัการเรยีนรู	้เรือ่ง	วถิชีีวติในชุมชนมสุลมิ	และเรือ่ง	การจดักจิกรรมกฬีาสมัพนัธ์
ชุมชน	3	ครอบครัว	3	กีฬา	ของเครือข่ายบูเกะตา	จังหวัดนราธิวาส	แผนการจัดกิจกรรมการตรวจฟัน
ตามคู่มือสาธารณาสุขของเครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองไฮ	จังหวัดมหาสารคาม	เป็นต้น
	 	 (4)	 สื่อการเรียนรู้	 สื่อประกอบการสอน	 จ�านวน	 133	 ชิ้นได้แก่	 ป้ายรณรงค์เลิก
สูบบุหรี่แผ่นพับ	 ใบความรู้	 ใบงาน	 สมุดบันทึก	 ป้ายนิเทศ	 ส่ือการเรียนรู้ศาสนาอิเลคทรอนิกส์	
สมุดเล่มเล็ก	หนังสือเล่มเล็ก	ฯลฯ	เช่น	แบบบันทึกบัญชีรับจ่ายปรับพฤติกรรมการลดละเลิกบุหรี่ของ
แหล่งเรยีนรูปู้ท่วดครสูงิห์	จงัหวดัมหาสารคาม	หนงัสือเล่มเล็กเรือ่ง	สดใสห่างไกลยาเสพติด	เครือข่าย
โรงเรยีนบ้านโป่งแดง	จงัหวดัล�าพนู	อย.น้อยตะลุยตลาด	ของเครือข่ายโรงเรียนวดับ้านดง	จังหวดัล�าพูน	
หนูนิ่งไม่ชอบทานผัก	เครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสฯ	อาหารเพื่อสุขภาพของเครือข่ายบ้านพร้าว	
เยาวชนรุน่ใหม่	ของเครอืข่ายศรบีรรพตโมเดล	จังหวดัพัทลุง	ภยัโรคอ้วน	เครือข่ายยาลอ	จังหวดัยะลา	
แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร	เครือข่ายบางปอ	จังหวัดนราธิวาส	เป็นต้น
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	นวัตกรรมการหลักสูตร	คู่มือครู	คู่มือผู้ปกครอง	สื่อการเรียนรู้ดังกล่าวนี้	นับเป็นนวัตกรรมการจัดการ
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นของโครงการท่ีพัฒนาและจัดท�าข้ึนเองท่ีสอดคล้องกับการเรียนรู้ตามบริบทของ
เครือข่ายนั้นๆ
	 	 3.1.3	มแีกนน�าการเรยีนรูส้ขุภาวะ	ได้แก่	นกัเรยีนแกนน�า	2,170	คน	ผูป้กครองและ
ชุมชนแกนน�า	1,442	คน	รวม	3,612	คน	แกนน�าดงักล่าว	เป็นแกนน�าทีเ่กดิขึน้ตามก�าหนดในโครงการ 
และตามสถานการณ์	เกินเป้าหมายที่ก�าหนดไว้เพียง	422	คน	เป็นจ�านวนถึง	1,020	คน	คิด	5.14	เท่า
และแกนน�าผู้ปกครองเกินเป้าหมาย	 ท่ีก�าหนดไว้เพียง	 200	 คน	 เป็นจ�านวนถึง	 1,242	 คน	 คิดเป็น	
7.2	เท่า	สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สู ่
สุขภาวะ	 และแนวโน้มความตระหนักและป้องกันปัญหาสุขภาวะของเด็กและเยาวชนที่จะได้รับ 
ความเอาใจใส่	และเป็นไปในทางที่ดีขึ้น
	 	 3.1.4	 ภาคีเครือข่ายและองค์กรต่างๆ	 สนับสนุนการด�าเนินโครงการในด้านต่างๆ	
ดงัได้แก่	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา	องค์การ
บรหิารส่วนต�าบล	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั	เทศบาล	และหน่วยงานอืน่ๆ	เช่น	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุ
ภาพประจ�าต�าบล	กองก�ากบัการต�ารวจภธูร	หน่วยทหาร	ชมรมแม่บ้าน	ชมรมเดก็และเยาวชน	เป็นต้น	
รวมทั้งสิ้น	116	แห่ง
	 	 3.1.5	เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริหารจัดการการเรียนรู้	กล่าวคือ
	 	 (1)	 เกิดการบูรณาการการจัดการการเรียนรู้สุขภาวะเข้ากับงาน	 โครงการปกติหรือ
งานตามนโยบายของต้นสังกัด	 ท่ีน�าไปสู่เป้าหมายผู้เรียนตามมาตรฐานผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้	ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
	 	 (2)	เกิดดุลยภาพและตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ	และการท�างานกันเอง	ส่งผล
ให้เกดิความโปร่งใสในการใช้จ่ายได้ค่อนข้างมาก	เพราะกระบวนการท�างานร่วมกนัของแต่ละโรงเรียน	
ที่ต่างโรงมีกิจกรรมหลักเป็นของตนเอง
	 	 (3)	 เกิดความประหยัด	 คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการศึกษา	
ด้วยกระบวนการท�างานและคิดค้นนวัตกรรมร่วมกันทั้งด้านหลักสูตร	สื่อ	คู่มือ	แผนการเรียน	ฯ	และ
กระจายไปใช้ในโรงเรียนต่างๆ	 เป็นต้นแบบอย่างดีส�าหรับการแก้ปัญหาการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีข้อจ�ากัดด้านทรัพยากร
	 3.2	ผลลัพธ์
	 	 3.2.1	เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาวะของ
เด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการเรยีนรูเ้ป็นเป้าหมายส�าคญั	ทีส่่งผลมาจากความรู	้ทกัษะ	และเจตคตทิี่
ได้รบัการปลกูฝังและจดัการเรยีนรูต้ามทีไ่ด้ด�าเนนิโครงการ	และพบว่า	เดก็และเยาวชนกลุม่เป้าหมาย
ของโครงการแต่ละโครงการของเครือข่ายส่วนใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 ที่สามารถวัดได้
ง่าย	ได้แก่	พฤติกรรมการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การประพฤติตนละและห่างไกลบุหรี่
รวมทั้งชักชวนเพื่อนให้ห่างไกลสารเสพติดเช่น	เหล้า	บุหรี่	และสุขภาวะทางเพศ	จากแกนน�าเด็กและ
เยาวชนของโรงเรียน	ถึงร้อยละ	75	ตามเป้าหมายและมีเครือข่ายหลายเครือข่ายที่สามารถด�าเนินการ
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ได้ทั้งโรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	 90	 –	 95	ทุกเครือข่าย/โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ส่งผล
ให้ผู้เรียน	 ครอบครัวและชุมชนตระหนักในพิษภัยและหาทางป้องกัน	 จนเกือบทุกเครือข่าย/โรงเรียน	
ปัญหาการสบูบุหรี	่โภชนาการและโรคอ้วนลดลง	และแนวโน้มหมดไปด้วยความร่วมมอืของครอบครวั
และชมุชน	เช่น	เครือข่ายโรงเรยีนวัดสงัฆราชาวาส	จงัหวดัสงิห์บรุ	ีเครอืข่ายโรงเรยีนตาคลปีระชาสรรค์	
จงัหวดันครสวรรค์	เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านอีเซ	จงัหวดัศรสีะเกษ	เครอืข่ายโรงเรยีนเกิง้วทิยานกูุล	จงัหวดั
มหาสารคาม	เครอืข่ายโรงเรยีนวดัปะโอ	จงัหวดัสงขลา	เครือข่ายโรงเรียนบเูกะบากง	จังหวดันราธวิาส	
เป็นต้น
	 	 3.2.2	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาด้านโรคอ้วนของ
ผู้เรียน	ในบางพื้นที่เป็นเพียงลดลงบางส่วน	แต่ไม่สามารถท�าให้หมดไปได้	โดยเฉพาะเมื่อปิดภาคเรียน	
สืบเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว	เมื่อสร้างความตระหนักในโรงเรียนแล้ว	เมื่อเว้นช่วงเป็นเวลานาน	เด็ก
กลบัมพีฤตกิรรมทานอาหารท่ีน�าไปสูโ่รคอ้วนอกีครัง้	ทีโ่รงเรยีนต้องใช้เวลาจดักจิกรรมซ�า้กับครอบครวั
และชุมชน	แต่ก็มีแนวโน้มในเรื่องของความตระหนักและรับรู้ถึงพิษภัยและปัญหาสุขภาวะที่ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโต	และสติปัญญาของผู้เรียน	เด็กและเยาวชน	ที่โรงเรียนได้บูรณาการเข้าไว้ในหลักสูตร	
และแผนการเรยีน	ท่ีต้องด�าเนนิการควบคูก่บัการเรยีนรูใ้นสาระวิชาต่างๆ	ตามทีไ่ด้น�าเสนอถงึนวตักรรม
หลักสตูร	แผนการเรยีน	คูม่อืคร/ูผูป้กครอง	และส่ือการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น	ทีเ่ครือข่ายโรงเรียนและ
โรงเรียนต่างๆได้จัดท�าขึ้น	 สะท้อนถึงความยั่งยืนของการสร้างความตระหนักและการป้องกันปัญหา
ด้านสุขภาวะดังกล่าวข้างต้น
	 3.3	ผลกระทบที่เกิดขึ้น
		 	 	 	 	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นผลที่เกิดจากการด�าเนินโครงการที่ส่งผลต่อทั้งครอบครัว	ชุมชน
และสังคม	ดังนี้
	 	 3.3.1	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ชุมชน	หันมาให้ความส�าคัญกับการศึกษาและสุขภาวะของ
บตุรหลานแทนท่ีจะปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรยีนแต่เพยีงผูเ้ดยีว	เป็นจากการ	“รบัผดิชอบฝ่ายเดยีว”	
เป็นการ	“รับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย”	ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือบุตรหลาน
	 	 3.3.2	เกดิความมัน่คงและปลอดภยัทัง้ต่อชีวติและทรพัย์สนิ	ตอบสนองต่อเป้าหมาย
สขุภาวะของ	สสส.	ได้อย่างมคีณุภาพและประสทิธภิาพ	ทัง้ด้านร่างกายทีม่แีนวโน้มแขง็แรงขึน้	จติใจที่
เข้มแข็งขึ้น	สังคมของเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น	รวมทั้งแนวโน้มทางด้านสติปัญญา
ของเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	สูงขึ้น
  

จุดเด่น
	 จดุเด่นในการด�าเนนิโครงการนบัเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อความส�าเรจ็ทีก่่อให้เกดิผลผลติ	ผลลพัธ์
และผลกระทบ	ดังนี้
	 1.	การใช้กระบวนการมส่ีวนร่วม	การใช้กระบวนการมส่ีวนร่วมทีเ่ป็นหลกัส�าคญัของโครงการ
ด้วยการร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมติดตามประเมินผล
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ร่วมแก้ปัญหา	 และร่วมชื่นชมผลส�าเร็จร่วมกัน	 จากทุกภาคส่วน	 ทั้งในและนอกสถานศึกษา	 ใน
สถานศึกษาได้แก่	ครู	ผู้บริหาร	กรรมการสถานศึกษา	และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม	
นอกสถานศึกษา	ได้แก่	ภาครัฐ	เอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ่อแม่	ผู้ปกครอง	ชุมชน	สถาบัน
ศาสนา	สถานประกอบการ	โรงพยาบาล	สถานีต�ารวจ	แหล่งเรียนรู้	ฯลฯ	ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและชุมชน	
กระบวนการดังกล่าวเป็นไปตามบริบทของเครือข่ายนั้นๆ	
	 2.	 การให้อิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ	 การให้อิสระและความคล่องตัวใน
การบรหิารจัดการของสถานศกึษาในลกัษณะของการกระจายอ�านาจทางการบริหารคดิเอง	ท�าเอง	และ
แก้ปัญหาเอง	ที่สอดคล้องกับบริบทโดยเฉพาะ	การบริหารจัดการงบประมาณที่จัดสรรเป็นค่าด�าเนิน
โครงการตามทีส่ถานศกึษาและชุมชนต้องการ	ภายใต้การก�ากบัดูและสนบัสนนุส่งเสริมจากส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 โดยคณะท�างานโครงการ	 (ฝ่ายบริหารโครงการ	 และผู้ทรง
คุณวุฒิระดับภาค/จังหวัด)	ทั้งการจัดท�าคู่มือ	การประชุมชี้แจง	การจัดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
การนิเทศ	แนะน�า	อ�านวยความสะดวก	และให้ค�าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง	
	 3.	 การให้ความเช่ือถือและไว้วางใจ	 การให้ความเชื่อถือและไว้วางใจระหว่างฝ่ายบริหาร
โครงการ	ผูท้รงคณุวฒุ	ิและสถานศกึษา	ด้วยความเชือ่ของฝ่ายบริหารจัดการโครงการว่า	เครือข่ายและ
โรงเรียนในเครือข่ายสามารถด�าเนินงานได้	ด้วยหลักความรู้ความสามารถที่สถานศึกษารวมตัวกันเป็น
เครอืข่ายจดัให้มโีครงการทีต่อบสนองความต้องการของชมุชน	ย่อมท�างานให้ส�าเรจ็ได้ด้วยกระบวนการ
ของเครือข่ายและชุมชนเอง	 การติดตามงานของส่วนกลางจึงเป็นลักษณะการให้เกียรติการท�างาน
มากกว่าการควบคุม	 ส่งผลให้เครือข่ายและสถานศึกษามีความภาคภูมิใจ	 ยอมรับซึ่งกันและกัน	
มุ่งความส�าเร็จของงานบนพื้นฐานการเชื่อถือและไว้วางใจกันและกัน
	 4.	ความสัมพันธ์ที่ดีคณะท�างานทุกระดับ	ทั้งระดับส่วนกลาง	ระดับภาค	และสถานศึกษาที่
เป็นไปอย่างกลัยาณมติร	ทีต่่างแสดงบทบาทในงานตามกรอบเป้าหมายสาระของงานตามสัญญา	และ
เอื้อซึ่งกันและกันทั้งในและนอกเครือข่าย
	 5.	 การก�าหนดเป้าหมายและแนวทางไว้ชัดเจน	 จากการพัฒนาโครงการท่ีผ่านการพิจารณา
จากผู้ทรงคุณวุฒทุิกระดบัทัง้โครงการส่วนกลาง	และโครงการย่อยของเครอืข่าย	การมคีูม่อืด�าเนนิงาน	
ท�าให้ลดความสับสนในงาน	ทั้งด้านเวลา	การเงิน	และกระบวนการท�างาน
	 6.	 การมีภาวะผู้น�าท่ีดีของเครือข่าย	 ความรู้ความสามารถ	 และวิสัยทัศน์การบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม	 ทั้งของประธานเครือข่าย	 และผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
ที่ก�าหนดร่วมกัน	การยอมรับบทบาทซึ่งกันและกัน	ทั้งผู้น�าและผู้ตาม	ทั้งที่ทุกเครือข่าย	ประกอบโดย
ผู้บริหารของโรงเรียนในเครือข่ายทุกโรงแต่ก็สามารถด�าเนินการได้อย่างดี
	 7.	ความรับผิดชอบ	การเอาจริงเอาจัง	ตั้งใจท�างานของครูและคณะท�างาน	ความรับผิดชอบ	
การเอาจรงิเอาจงั	ตัง้ใจท�างานของครแูละคณะท�างาน	ทีแ่ม้จะมอีปุสรรคปัญหาและข้อจ�ากดัตามบริบท
ของตน	แต่ก็สามารถด�าเนินงานไปได้ด้วยดี
	 8.	การใช้องค์ความรูแ้ละวชิาการในการด�าเนนิงาน	ริเร่ิมสิง่ใหม่	เช่น	การจัดท�าหลกัสูตร	คูม่อื
การเรียนรู้	 คู่มือครู	 คู่มือผู้ปกครอง	 สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย	 ล้วนมาจากการศึกษาหาความรู้และ



40

พัฒนาการเรียนรู้ท้ังสิ้น	 ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ภายใต้บริบทสถานศึกษาจากการปฏิบัติ
จริงอย่างมีประสิทธิภาพ	น�าไปสู่คุณภาพของการเรียนรู้ในที่สุด
	 9.	เครอืข่ายทกุเครอืข่ายมกีารรวมตวักันด้วยความสมัครใจส่งผลให้การท�างานเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั	มคีวามเข้าใจปัญหา	การแก้ปัญหาและกระบวนการท�างานร่วมกนัด้วยกระบวนการมส่ีวนร่วม
ตามหลกัการของโครงการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	จนบรรลผุลผลติและผลลพัธ์บางประการในเวลาอนั
รวดเร็ว	ที่สมควรเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการโรงเรียนแบบเครือข่ายแก่สถานศึกษาอื่นๆ
	 10.	แต่ละเครอืข่ายด�าเนนิโครงการบนพ้ืนฐานของการวเิคราะห์ปัญหาร่วมกนัท้ังของโรงเรียน	
ครอบครัวและชมุชน	รวมทัง้สถาบนัศาสนา	ตามแต่บรบิท	ทีต่อบสนองความต้องการของท้องถิน่อย่าง
แท้จริง	ในลักษณะคิดเอง	ท�าเอง	แก้ปัญหาเอง	เป็นการด�าเนินงานจากฐานราก	อันเป็นฐานของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต	ชุมชน	สังคมและประเทศชาติที่แท้จริง

ข้อจ�ากัดการด�าเนินงาน
	 อย่างไรกต็าม	แม้ว่า	โดยภาพรวมของโครงการจะพบความส�าเร็จจากผลผลิต	ผลลัพธ์และผลก
ระทบทีเ่กดิข้ึน	แต่กพ็บปัญหาและข้อจ�ากดัทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิงานทัง้ทีเ่ป็นปัญหาจากกระบวนการ
ท�างานของเครือข่ายโรงเรียนเอง	และปัญหาที่มาจากเงื่อนไขภายนอก	กล่าวคือ
	 1.	 จากการที่เครือข่ายได้รับงบประมาณล่าช้าจากข้อจ�ากัดด้านการได้รับจัดสรรจาก	 สสส.	
ล่าช้าของส่วนกลาง	 ท�าให้กิจกรรมบางกิจกรรมต้องเลื่อนออกไป	 และต้องเร่งด�าเนินการให้ทันงวด
งานที่	3	ส่งผลให้การรายงานงวดล่าช้าออกไปด้วย	บางภาคจึงต้องใช้วิธีการ	ท�าให้บางภาคต้องจัดท�า
แบบสอบถามเร่งด่วนเพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อสังเคราะห์และจัดท�ารายงานภาพรวม
		 2.	 เครือข่ายสถานศึกษาบางแห่งยังต้องการได้รับการพัฒนาทางวิชาการเป็นการเฉพาะเรื่อง	
เช่น	การจัดท�าหลักสูตร	คู่มือ	ฯลฯ	เนื่องจากบริบทและสถานการณ์ของท้องถิ่น	ที่ขาดผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนั้นๆในท้องถิ่น	บางแห่งผู้เชียวชาญก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือเนื่องจากเกรงความไม่ปลอดภัย	
ดังเช่น	เครือข่ายสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส	ปัตตานี	และยะลา	เป็นต้น
	 3.	การนิเทศติดตามในสถานศึกษาในบางพื้นที่	เช่น	พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นไป
ด้วยข้อจ�ากดั	ยากล�าบากและต้องมกีารวางแผนการนเิทศอย่างดทีีส่อดคล้องกบัเวลาและสถานที	่เพราะ
สถานศึกษาต่างๆในโครงการส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาในพื้นที่ความไม่สงบ	 การเดินทางเข้าและออก
จากพื้นที่เป็นไปด้วยความระมัดระวัง	ส่งผลให้ใช้เวลาในการนิเทศติดตามฯ	นานกว่าภาคอื่นๆ	ข้อมูล
บางประการจึงล่าช้าตามไปด้วย

การแก้ปัญหาและข้อจ�ากัด
	 จากปัญหาและข้อจ�ากัดข้างต้น	ฝ่ายบริหารโครงการฯ	ส่วนกลางและผู้ทรงคุณวุฒิระดับภาค	
ได้ร่วมกันแก้ไขแล้วในระดับหนึ่ง	ดังนี้
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	 1.	การลงพ้ืนทีน่เิทศติดตามของผูท้รงคณุวุฒริะดบัภาคบ่อยครัง้ขึน้	จากทีก่�าหนดไว้เดมิภาคละ	
1	ครั้ง	เป็น	2	–	3	ครั้ง	ในบางเครือข่าย	เพื่อท�าความเข้าใจ	ช่วยเหลือ	และร่วมแก้ไขปัญหา
	 2.	 การส�ารวจความต้องการการพัฒนาบุคลากร	 ครูและผู้บริหาร	 และพัฒนาฯ	 ด้วยการ
จัดโปรแกรมให้ความรู้ด้านนั้นในกิจกรรมการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้	 เช่น	 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ
ให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้สู่สุขภาวะในศตวรรษที่	 21	 ที่มีเรื่องของหลักสูตร	 เทคนิควิธีสอนและ
การประเมินผล	การจัดการการเรียนรู้สุขภาวะที่บูรณาการในทุกวิชา	และการถอดบทเรียน	เป็นต้น	
	 3.	การวางแผนประสานหน่วยงานและบคุลากรในพืน้ทีเ่พือ่ก�าหนดเวลา	และเตรยีมสาระข้อมลู
ไว้อย่างรัดกุม	ชัดเจน	รวมทั้งการสื่อสารออนไลน์	ที่สามารถช่วยด้านข้อมูลในเป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง	
เป็นต้นอย่างไรก็ตาม	การนิเทศ	เยี่ยมเยียนในพื้นที่ก็เป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องด�าเนินการ	

สรุป
	 จากบทเรียนของการจดัการการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่สขุภาวะ
เด็กและเยาวชน	 ที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกลไกการด�าเนินงานในลักษณะคิดเอง	 ท�าเอง	 แก้
ปัญหาเอง	 ตามสาระเป้าหมายด้านสุขภาวะท้ังด้านการสร้างความตระหนักและป้องกันปัญหาเหล้า	
บุหรี่	ทุพโภชาการและโรคอ้วน	และปัญหาสุขภาวะทางเพศ	โดยกลไกของความรู้	คุณธรรมจริยธรรม	
ทีเ่ชือ่มโยงกับคณุภาพการศกึษาของผูเ้รยีน	เครอืข่ายโรงเรยีนต่างๆด�าเนนิการครบตามเป้าหมาย	ด้วย
กิจกรรมการจัดการการเรียนรู้ตามก�าหนดของโครงการทั้งด้านการจัดท�าและพัฒนาหลักสูตร	 การ
จัดท�าคู่มือครู/ผู้ปกครอง	 แผนการเรียนรู้	 และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ	 ตามบริบทของสถานศึกษา	 ส่งผล
ให้เกิดผลผลิต	 ผลลัพธ์	 และผลกระทบทางบวกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
ของผู้เรียน	เด็ก	เยาวชน	ครอบครัว	ชุมชนและสังคม	ในที่สุด	และแม้ว่า	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
สขุภาวะของผูเ้รียนบางประการจะไม่สามารถด�าเนนิการได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาของโครงการ	
แต่ก็มีแนวโน้มของความยั่งยืนในกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนรู้ปกติของ
แต่ละโรงเรยีน	ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญของสขุภาวะทัง้ด้านกาย	จติ	สงัคม	และสติปัญญาของ
เดก็และเยาวชน	จงึคาดหวังว่า	ทัง้เครอืข่าย	โรงเรยีน	ครอบครวั	ชมุชนและสงัคมจะต้องร่วมกนัพัฒนา
สุขภาวะของผู้เรียน	เด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบต่อไป	เพื่อการพัฒนาประเทศชาติอนาคต	
 

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	 สิริธรังศรี.	 (2559).	 คู่มือการด�าเนินโครงการแบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ:	วิทยาลัยครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
...............	(2559).	รายงานความก้าวหน้างวดที ่3  โครงการแบบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน 
 เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	วิทยาลัยครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
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นวัตกรรมการศึกษา : ประสบการณ์การปฏิบัติการเรียนรู้
แบบเครือข่าย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 เสริมสร้างผู้เรียนเป็นส�าคัญ

บทน�า
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 2540	 ได้ก�าหนดสาระ
เกี่ยวกับการศึกษาไว้ในมาตรา	 43	 ว่า	 บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า	12	ปี	ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	โดยไม่ต้องเก็บค่าใช้จ่าย 
และมาตรา	 81	 ระบุไว้ว่า	 รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัด 
การศกึษา	อบรมให้เกดิความรูคู้ค่ณุธรรม	จัดให้มกีฎหมายเกีย่วกับการศกึษาแห่งชาติ	 
ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญดังที่กล่าวมาน�าไปสู่การจัดท�าพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ในมาตรา	22	หลกัการจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่า	ผูเ้รยีนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส�าคัญที่สุด	กระบวนการ
จัดการศึกษาหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นคนดี	 เก่ง	 และ
เรียนอย่างมีความสุข	โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นส�าคัญถือเป็นหัวใจ
ของการปฏิรูปการศึกษา	 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 โดยการจัดการ 
เรยีนรู้ในระบบ	นอกระบบ	และตามอธัยาศยั	ได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
ตามวัย	 โดยหน่วยงานที่จัดการศึกษา	 มีทั้งองค์กรรัฐ	 ศาสนา	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน	 ครอบครัวและชุมชนจัดการศึกษาเพื่อทุกคน	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	
2542:	2)

รศ.ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช	
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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	 การปฏิรูปการศึกษาของไทย	ที่ได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่พุทธศักราช	2542	เป็นต้นมา	มีความ
พยายามทีจ่ะปฏรูิปการเรยีนรูใ้นระดบัโรงเรยีน	การจัดท�าหลักสูตรสถานศกึษาตามความต้องการของ
ท้องถิน่	พร้อมทัง้ให้ชมุชนท้องถิน่ได้ร่วมจัดการศกึษาจัดการเรียนรู้ในพ้ืนทีข่องตนมากขึน้	โดยมคีวาม
คาดหวงัว่าการศกึษาจะให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูเ้รือ่งใกล้ตวั	มองเหน็เรือ่งราวความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กับ
ท้องถิ่นของตน	 เกิดความส�านึกรักและผูกพันในแผ่นดินถิ่นเกิด	 ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น	 ในลักษณะที่ชื่นชมกันและกันมากข้ึน	 รวมทั้งเด็ก	 เยาวชนจะเกิดความเคารพใน
องค์ความรูข้องผูใ้หญ่	ผูใ้หญ่กจ็ะมคีวามสขุเมือ่ได้ถ่ายทอดความรูใ้ห้ลกูหลานในชมุชนได้ฟัง	(สลีาภรณ์	
บัวสาย.	2552:	6)	เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา	พ.ศ.	2542	จ�าเป็น
ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาได้ร่วมมือกันปฏิรูปการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันด้วย
การท�างานแบบมีส่วนร่วมอิงฐานชุมชน

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอิงฐานชุมชน
	 การเรียนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	หมายถงึ	การเปิดโอกาสให้รัฐ	องค์กรเอกชน	ศาสนา	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่เข้ามาส่งเสรมิการจดัการศกึษาพฒันาไปอย่างสบืเนือ่งและก้าวหน้ามากขึน้ตามล�าดบั	โดย
การศึกษามแีนวโน้มจากเรือ่งราวของเมอืง	ไปสูเ่นือ้หาต่างๆ	ในระดบัชมุชนหมูบ้่านทีย่ดึเอาประชาชน
ธรรมดาเป็นศูนย์กลางเพื่อเข้าใจในความหลากหลายของวิถีชีวิตตาม	“ท้องถิ่น”	 ต่างๆ	 ที่ประกอบ
ขึ้นเป็น	“ชาติไทย”	ในปัจจุบัน	ด้วยเหตุนี้	การศึกษาแบบมีส่วนร่วมจึงหมายถึงการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชนของคนไทย	โดยเน้นให้ความส�าคญัไปทีตั่วประชาชนทกุระดับ	เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้	 และตระหนักถึงความเป็นมาของวิถีชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง	ความรู้เหล่านี้จะช่วยฟื้นฟูส�านึกรักในชุมชนขึ้นมาใหม่หลังจาก
ที่ถูกกระแสการพัฒนาแนวทางเก่าให้กลับคืนมามีความเชื่อมั่นในตนเองและมีศักยภาพที่จะน�าเอา
ภูมิปัญญาต่าง	 ๆ	 ของบรรพบุรุษมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันปัจจุบันได้มากขึ้น	 และอีกอย่างหนึ่ง
ความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่น	ยังจะเป็นพลังที่เข้มแข็ง	ช่วยให้คนในท้องถิ่นต่างๆ	สามารถฟื้นฟูชีวิตให้
แก่สถาบนัและวฒันธรรมทีจ่ะเพิม่พลงัให้แก่ชาวบ้านในการทีจ่ะสามารถเลอืกแนวทางการด�าเนนิชวีติที่
เป็นของเขาเองได้หลายทาง	มศีกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์มทีางเลือกอนัเหมาะสมส�าหรับตัวเองมากขึน้	
(นิธิ	เอียวศรีวงศ์.	2525	:	30)
	 จากแนวทางการปฏริปูการศกึษาดงักล่าวควรมกีารจดัการเรยีนรู	้เรือ่งใกล้ตวัในชมุชน	โดยการ
มีส่วนร่วมทัง้ในระดบัครอบครวั	ชมุชน	องค์กรเอกชน	และองค์กรรฐั	ได้ร่วมกนัจดัการศกึษา	เช่น	กรณี
ตวัอย่างจากประสบการณ์การปฏิบัตใินโครงการ	การจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่าย	โดยการมส่ีวนร่วมของ
ชุมชน	 เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนของจังหวัดมหาสารคาม	 มีการด�าเนินงานโครงการ	
3	 เครือข่ายคือ	 (1)	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองไฮ	 จ�านวน	 4	 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้คือ	
1)	 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม	 ฟันสวยยิ้มใส	 2)	 โรงเรียนชาดฝางหัวเรือ	 ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อาหารปลอดภัยและการลดละเลิกดื่มเหล้า	 3)	 โรงเรียนบ้านนาเลา	 การสร้างอาหารปลอดภัยและ
การเลกิสบูบหุรี	่เพือ่สขุภาวะของนกัเรยีน	4)	โรงเรยีนบ้านหนองไฮ	การเรยีนรูก้ารสร้างอาหารปลอดภยั
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และการลดละเลิกการสูบบุหรี่	 เพื่อสุขภาพของนักเรียน	 (2)	 เครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	จ�านวน	
5	 โรงเรียน	 1)	 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม	 การแก้ไขปัญหานักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้	 เพื่อ
การอ่านและการเขยีน	2)	โรงเรยีนเกิง้วทิยานกูุล	การจัดการเรียนรู้	เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจสุขภาวะ
ทางเพศ	 3)	 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม	การจัดการเรียนรู้คุณธรรม	 จริยธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	
4)	 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร	 การจัดการเรียนรู้ความส�าคัญของโภชนาการ	 เพื่อการบริโภคอาหาร
ปลอดภัยเสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียน	 5)	 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรพ์	 การลดละเลิกบุหร่ี	 เพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	–	6	และ	(3)	เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียน
ชาวนา	 จ�านวน	 2	 แห่ง	 ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้คือ	 1)	 แหล่งเรียนรู้ปู่ทวดครูสิงห์	 ฤทธิเดช	 โครงการ 
การจดัการเรียนรูแ้บบเครอืข่าย	กบัโรงเรยีนชาวนา	สร้างภมิูคุม้กนัการบริโภคอาหารถกูหลักโภชนาการ
และการลดละเลิกการดื่มเหล้าของเกษตรกร	 2)	 โรงเรียนชาวนาบ้านหินลาดกับแหล่งเรียนรู้ชุมชน
จัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการและการลดละเลิก
ดื่มเหล้าของเกษตรกรบ้านหินลาด	ต�าบลแวงน่าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมประสบการณ์ปฏิบัติ
	 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ปฏิบัติในโครงการนี้ทั้ง	 3	 เครือข่ายดังกล่าวมา 
ได้ด�าเนินงานตามกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมแบบ	8	ร่วมคือ	การจัดการเรียนรู้เป็นภารกิจส�าคัญของ
สถานศึกษาจากรายงานการน�าร่องการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะ 
คนไทย	(พิณสุดา	สิริธรังศรี,	2557)	และรายงานการวิจัยเรื่อง	รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน	(ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา,	2557)	พบว่า	วธิกีารจัดการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมของ
องค์กรในชุมชน	ทีม่ปีระสทิธภิาพ	มกีารด�าเนนิการตามวธิกีารและขัน้ตอน	ดงันี ้(1) ร่วมคดิ	โรงเรยีน/
แหล่งเรียนรู ้จัดท�าประชาคม	 ครู	 ผู ้บริหาร	 กรรมการสถานศึกษา	 และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ชุมชน	 เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้เรียน	พ่อแม่ผู้ปกครอง	 และชุมชน	 และก�าหนด
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาร่วมกันเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให้ประสบผลส�าเร็จ	
(2) ร่วมตดัสินใจ	เมือ่มกีจิกรรมใดท่ีต้องฟังความเห็นและตัดสนิใจร่วมกนัท่ีมผีลกระทบต่อการบรหิาร
จัดการและส่วนได้ส่วนเสียของผูเ้รยีนและประชาชน	คร	ูผูบ้รหิาร	กรรมการสถานศกึษาและผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสียจะมีการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษาและชุมชน	 (3) ร่วมวางแผน  
มกีารวางแผนการด�าเนนิงานร่วมกัน	ตามการจัดท�าประชาคม	ทัง้แผนกลยทุธ์	แผนพัฒนา	แผนปฏบิติั
การและมีการก�าหนดโครงการ	 กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน	 ร่วมกัน 
(4) ร่วมด�าเนินการ	 เมื่อมีการมอบหมายการด�าเนินงานใดๆของโรงเรียน/แหล่งเรียนรู้ที่เกิดจากการ
คิดร่วมกัน	 วางแผนร่วมกัน	 ผู้บริหาร	 ครู	 กรรมการสถานศึกษา	 และผู้มีส่วนได้เสียมีการด�าเนินงาน
ในกิจกรรมนั้นๆ	ตามภารกิจหน้าที่ที่ก�าหนดร่วมกัน	(5) ร่วมรับผิดชอบ เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องด�าเนิน
การและผลของการด�าเนินงานทั้งด้านบวกและด้านลบ	 ผู้บริหาร	 ครู	 กรรมการสถานศึกษา	 และผู้มี 
ส่วนได้เสีย	 จะมีการรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นร่วมกันโดยไม่ทอดทิ้งให้เป็นปัญหาของผู้ใดผู้หนึ่ง
ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นไปตามระดับของความรับผิดชอบ	 เช่น	 ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงาน	 ครู
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มหีน้าทีส่อน	จดัประสบการณ์เรยีน	และพฒันาการเรยีนรู้	ภมูปัิญญาช่วยสอน	ชมุชนท�าหน้าทีส่นบัสนนุ
ช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนรู้ระดมทรัพยากร	เป็นต้น	(6) ร่วมแก้ปัญหา	เมื่อมีปัญหาอันเกิดจากการ
บริหารจัดการหรือด�าเนินงาน	 ผู้บริหาร	 ครู	 กรรมการสถานศึกษา	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 มีการหาทาง
แก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันให้ลุล่วงด้วยดี (7) ร่วมติดตามประเมินผล	 ระหว่างการด�าเนินงานและ 
หลังการด�าเนินงาน	ผู้บริหาร	ครู	กรรมการสถานศึกษา	และผู้มีส่วนได้เสียมีการติดตามและประเมิน
ผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานร่วมกันในกิจกรรมการประเมินผลการเรียน	พ่อแม่ผู้ปกครอง	หรือ
ภูมิปัญญา	 สามารถเข้ามามีส่วนในการประเมินผู้เรียนด้วย	 และ	 (8) ร่วมชื่นชมผลส�าเร็จ	 เมื่อเกิด
ผลผลิต	ผลลัพธ์	หรือความส�าเร็จอันเกิดจากการบริหารจัดการร่วมกัน	ผู้บริหาร	ครู	กรรมการสถาน
ศึกษา	และผู้มีส่วนได้เสีย	มีความพึงพอใจและชื่นชมในผลส�าเร็จนั้นๆร่วมกัน	เช่น	การร่วมแสดงความ
ยินดี	การยกย่องให้เกียรติ	การมอบรางวัล	ฯลฯ	ตลอดจนการถอดบทเรียนร่วมกัน
	 การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมประสบการณ์ปฏิบัติการด�าเนินงานของโครงการได้เข้าร่วมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายๆ	ลักษณะเช่น	การมีส่วนร่วมก่อนด�าเนินโครงการ	และขณะด�าเนินโครงการ	
พบว่าก่อนการด�าเนินโครงการได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารโครงการระดับประเทศที่มี	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.	พณิสดุา	สริธิรงัศร	ีเป็นหัวหน้าชดุโครงการและคณะผูร่้วมโครงการจากมหาวทิยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์	 ได้จัดการอบรมความรู้ก่อนด�าเนินโครงการที่โรงแรมเจริญศรี	 จังหวัดอุดรราชธาน	ี
ขณะด�าเนนิโครงการคณะผูบ้รหิารโครงการท้ังส่วนกลาง	จากมหาวทิยาลัยธรุกิจบณัฑิตย์	ร่วมกบัผู้ทรง
คุณวฒุ	ิในส่วนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	เป็นผูน้เิทศตดิตามในโครงการของจงัหวดัมหาสารคาม	ได้จดั
กิจกรรมการตดิตามนเิทศและแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นจงัหวดัมหาสารคาม	2	ครัง้	คอื	เมือ่วนัที	่20	มกราคม	
พ.ศ.	 2559	 ได้ให้สมาชิกเครือข่ายของจังหวัดมหาสารคามทั้ง	 3	 เครือข่าย	 มีเครือข่ายโรงเรียนเกิ้ง 
วิทยานุกูล	 เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนา	และเครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองไฮ	 ได้ไป 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน	 โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกิจกรรมโครงการ	 และเมื่อวันที ่
11-12	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	คณะผู้ด�าเนินโครงการระดับประเทศจากส่วนกลาง	มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑติย์	ร่วมกบัเครอืข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	มจัีงหวดัมหาสารคาม	ศรีสะเกษ	อดุรธาน	ีสกลนคร	
และจังหวัดสุรินทร์	 ได้ร่วมกันจัดการความรู้ร่วมกัน	 โดยวิทยากรมาบรรยายความรู้การถอดบทเรียน	
นอกจากนี้สมาชิกในโครงการได้ร่วมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการเป้าหมายของ	 สสส.	 เช่น	
โครงการของจังหวัดมหาสารคาม	ได้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาด้านการบริโภคอาหารปลอดภัย	และการลด
ภาวะโรคอ้วน	มีสมาชิกในกลุ่มได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมาจากจังหวัดมหาสารคาม	จังหวัดสุรินทร์	
จังหวัดศรีสะเกษ	ได้รับความรู้	 เรื่องการปลูกเห็ด	การเลี้ยงกบ	การเลี้ยงปลา	การท�านา	การปลูกผัก 
ความรู้จากสมาชิกเครือข่ายเน้นเร่ืองการท�าสัมมาอาชีพกล่าวว่า	 “ต้องท�าแบบเกษตรธรรมชาติคือ	 
ลดการใช้สารเคมหีรอืถ้าใช้สารเคมต้ีองใช้ให้น้อยท่ีสุด	แล้วผลผลิตท่ีเกดิข้ึนจะได้ราคาแพง	ดังท่ีตัวแทน
จากโรงเรียนบ้านนาเลา	 เล่าเรื่องการปลูกเห็ดนางฟ้า	 นักเรียนได้ท�าก้อนเชื้อเห็ดด้วยการปฏิบัติจริง 
แล้วท�าขายสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนถึงขั้นแปรรูปเป็นเห็ดสวรรค์	 แล้วตัวแทนได้เชิญชวนเพ่ือน
ร่วมกลุ่มสนทนาให้ไปชมนิทรรศการได้ท่ีศูนย์เครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองไฮ”	 การเรียนรู้จากผลการ
ปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมของกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท�าให้สมาชิกเครือข่ายท้ัง	 3	 แห่งของ
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จังหวดัมหาสารคามได้สร้างการเรยีนรู้แบบร่วมมอื	การเรยีนรูแ้บบกลุม่สนทนา	จากการบรหิารโครงการ
ของคณะผู้ด�าเนินงานจากองค์กรกลางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 และจากผู้ทรงคุณวุฒิส่วนภูมิภาค
ได้จัดกิจกรรม	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการนิเทศติดตามผลการด�าเนินโครงการและในลักษณะ
การเผยแพร่ผลงานของเครือข่าย	 ด้วยการจัดนิทรรศการให้ทุกเครือข่ายได้เรียนรู้	 เร่ืองดีๆ	 หลายๆ	
กิจกรรมร่วมกัน	(คุณครู	:	ผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายจังหวัดมหาสารคาม	การจัดกิจกรรมสนทนา
กลุ่ม	วันที่	11-12	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	ณ	โรงแรมตักสิลา	จังหวัดมหาสารคาม)	
	 นอกจากนีเ้ครอืข่ายได้เรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการศกึษา
คือ	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 เป็นฝ่ายวิชาการติดตามประเมินผลโครงการของ	 3	 เครือข่าย	
ได้น�าเสนอผลงานของโครงการ	 โดยการต่อยอดเผยแพร่ความรู้น�าเสนอการจัดนิทรรศการผลงาน	
“มหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค	2559”	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	วันที่	3	-	5	มีนาคม	พ.ศ.	
2559	ด้วยผลงาน	“โครงการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	เพื่อสุขภาวะเด็กและ
เยาวชนอย่างยั่งยืน	ของจังหวัดมหาสารคาม”	มีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ	คือ	1)	เครือข่ายโรงเรียน
เกิ้งวิทยานุกูล	2)	เครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองไฮ	3)	เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนฯ	กับโรงเรียนชาวนา
บ้านหินลาด	ซึ่งปรากฏผลงานของโครงการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทางด้านการศึกษา
จากประสบการณ์การปฏิบัติดังนี้
	 1.	มีผู้เข้าร่วมเพื่อชมภาคนิทรรศการอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดงาน
	 2.	 ได้น�าเสนอผลงานของโครงการต่อรองนายกรัฐมนตรีฯ	 ที่เป็นประธานเปิดงานฯ	 ได้เข้า 
เยี่ยมชมนิทรรศการ	และได้มอบผลงานของโครงการในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 และ	 สสส.	 คือนวัตกรรมการศึกษา	 ไส้กรอกอีสานของโรงเรียนเมือง
วาปีปทุม	และเห็ดสวรรค์ของโรงเรียนบ้านนาเลา
	 3.	 ได้น�าเสนอผลงานในเวทีเสวนาแลกเปล่ียนองค์ความรู้ของโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์	และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
	 4.	ได้รบัโล่ในการร่วมจดันทิรรศการ	ทีเ่ป็นเครือข่ายการวจัิยร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ	(วช.)	

นวัตกรรมการศึกษา : ประสบการณ์การปฏิบัติ
	 การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีจังหวัดมหาสารคาม	 3	
เครือข่าย	 พบนวัตกรรมทางการศึกษามี	 5	 ประเภทคือ	 (1)	 นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคย
ท�ามาก่อน	(2)	เป็นสิ่งใหม่ที่เคยท�ามาแล้วในอดีตแต่น�ามาใช้ใหม่	(3)	นวัตกรรมนั้นจะต้องช่วยให้การ
จดัการเรยีนรู้เกดิผลดมีีประสทิธภิาพและประสิทธผิลสงูกว่าเดิมช่วยประหยดัเวลาและแรงงานได้ด้วย	
(4)	 นวัตกรรมต้องสามารถน�าไปใช้ได้ผลจริง	 (5)	 นวัตกรรมมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน	 ซ่ึงนวัตกรรม 
ทัง้	5	ประเภทท่ีพบในโครงการของเครอืข่าย	3	แห่ง	ในโครงการนี	้มคีรผููร้บัผดิชอบโครงการ	ครทูีส่นใจ	
ผูป้กครอง	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทางการศกึษาได้น�าไปใช้เพือ่จดัการเรยีนการสอน	โดยใช้นวตักรรม
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การศึกษาแบบบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน	ได้แก่	สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม	ศลิปศกึษา	การงาน
และพื้นฐานอาชีพ	และภาษาอังกฤษ	ซึ่งนวัตกรรมการศึกษาที่พบในโครงการ	3	เครือข่ายสรุปได้ดังนี้
	 1.	เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนา	ได้นวัตกรรมการศึกษา	(1)	แผ่นพับความรู้
การตรวจสารปนเป้ือนในผกั	โดยใช้ความรูภ้มูปัิญญาท้องถ่ินและความรูว้ทิยาศาสตร์	(2)	ได้แหล่งเรยีน
รู้จากแปลงสาธิตการท�านาโยนกล้าในแหล่งเรียนรู้ปู่ทวดครูสิงห์	 โรงเรียนชาวนาได้แปลงสาธิตท�านา
ข้าวอินทรีย์	จ�านวน	8	ไร่	และ	(3)	เอกสารความรู้การท�านาอินทรีย์	แบบ	GAP	บูรณาการกับความรู้
ท้องถิ่น
	 2.	เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านหนองไฮ	ได้นวตักรรมการศกึษา	(1)	โรงเรยีนบ้านนาเลา	ชดุกจิกรรม
การเรียนรู้การปลูกเห็ด	 โรงเรียนชาดฝางหัวเรือ	ชุดกิจกรรมการเลี้ยงปลา	และโรงเรียนบ้านหนองไฮ	 
ชดุกจิกรรมการเลีย้งไก่พนัธุไ์ข่	(2)	โรงเรยีนบ้านนาเลามกีติกาทางสังคมเร่ืองการลดละเลิกบหุร่ี	โรงเรียน
เมอืงวาปีปทมุมกีตกิาการแปรงฟัน	โรงเรยีนชาดฝางหวัเรือมกีติกาการเลิกดืม่เหล้า	(3)	ได้แหล่งเรียนรู้ 
ต้นแบบด้านอาชีพ	 การปลูกเห็ดโรงเรียนบ้านนาเลา	 การเล้ียงไก่พันธุ์ไข่โรงเรียนบ้านหนองไฮ	 และ 
การเลี้ยงปลาโรงเรียนชาดฝางหัวเรือ	 และ	 (4)	 ไส้กรอกอีสาน	 โรงเรียนเมืองวาปีปทุมเสริมสร้างการ
แปรงฟันถูกหลักโภชนาการ	
	 3.	เครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	ได้นวัตกรรมการศึกษา	(1)	มีต้นแบบแผนการเรียนรู้ของ
เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนนักเรียนกลุ่มพิเศษ	 เรียนร่วมกับนักเรียนปกติ
ของโรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม	(2)	หนงัสอืส่งเสริมการอ่านจากวรรณกรรมท้องถิน่	(นทิานพ้ืนบ้าน)	
(3)	 ชุมนุมสุขภาวะทางเพศ	 และหนังสือเล่มเล็กสุขภาวะทางเพศที่ดีของโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	 
(4)	โรงเรยีนโคกก่อพิทยาคม	มหีนงัสอือเิล็กทรอนกิส์ด้านภมูปัิญญาท้องถิน่	ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม	
และมีชุมนุมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 และ	 (5)	 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร	 มีเอกสารตัวชี้วัดภาวะ
โภชนาการ	และชุดกิจกรรมความรู้ท้องถิ่นท�าน�้าสมุนไพร	ปลูกผักบุ้งงอก	และท�าข้าวต้มคลุกอีสาน
ตัวอย่าง	นวัตกรรมการศึกษา	:	การบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ
	 นวตักรรมการศึกษาท่ีเกดิจากการด�าเนนิกจิกรรมการเรยีนรู้ของโครงการ	3	เครอืข่ายในครัง้นี้
ผูเ้ขยีนน�าเสนอกรณตีวัอย่างนวตักรรมการศกึษาของเครอืข่ายแหล่งเรยีนรูช้มุชนกบัโรงเรยีนชาวนาบ้าน
หินลาดในโครงการ	 “แหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนาจัดการเรียนรู้แบบครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกัน	
การบรโิภคอาหารถกูหลกัโภชนาการ	และการลดละเลกิดืม่เหล้าของเกษตรกร”	ซึง่นวตักรรมการศกึษา
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้การปลูกผัก	3	แบบคือ	ปลูกผักในกระถาง	ปลูกผักเป็นแปลง	และปลูกผักไฮโด
โปรนิกส์	 โดยสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการได้สรุปความรู้ด้านการบริโภคถูกหลักโภชนาการจากกิจกรรม
การเรียนรู้การปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีได้ปรับเปลี่ยนใช้ปุ๋ยคอก	 น�้าหมักชีวภาพ
เพิ่มความเจริญเติบโตของผัก	 แต่เมื่อจะน�ามาบริโภคต้องมีวิธีการท�าให้ผักสะอาดปลอดภัยจากสาร
พิษตกค้าง	 ท�าให้สมาชิกโครงการได้บันทึกเป็นองค์ความรู้โดยท�าเป็นเอกสารเผยแพร่ไปสู่ชุมชนและ
เผยแพร่ให้กับผู้สนใจที่ได้เยี่ยมชมนิทรรศการดังนี้
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	 โครงการแหล่งเรยีนรูช้มุชนกบัโรงเรยีนชาวนาจัดการเรียนรู้แบบครอืข่ายสร้างภมูคิุม้กนั	การ
บริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ	 และการลดละเลิกด่ืมเหล้าของเกษตรกร	 :	 คู่มือการจัดการเรียนรู้
เรื่องการบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ	“การปลูกผักไว้รับประทานเอง	 เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะท�าให้
ได้บริโภคผักท่ีปลอดภัยจากสารพิษ	 แต่ทุกครอบครัวคงไม่สามารถปลูกผักทุกชนิดไว้รับประทานเอง
ได้ต้องซือ้ผกัจากตลาดจงึเป็นสิง่ท่ีจ�าเป็นอยู	่ทัง้นีผ้กัต่างๆ	เหล่านีอ้าจจะปลอดภยัหรอืไม่ปลอดภยัจาก
สารพษิตกค้างกไ็ด้	ดงันัน้ควรมกีารล้างผกัให้ถกูวธิแีละให้ปลอดภยัจากสารพิษมากทีส่ดุ	วธิกีารล้างผกั
ให้สะอาดเพื่อลดปริมาณสารพิษ	สามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวกคือ	(1)	ลอกหรือปอกเปลือกผัก
แล้วแช่ในน�้าสะอาด	นาน	5-10	นาที	หลังจากนั้นล้างด้วยน�้าสะอาดอีกครั้ง	จะช่วยลดปริมาณสารพิษ
ตกค้างได้ร้อยละ	27-72	(2)	แช่น�้าปูนใสนาน	10	นาที	และล้างด้วยน�้าสะอาดอีกครั้ง	ลดปริมาณสาร
พิษตกค้างได้ร้อยละ	34-52	(3)	แช่โฮโดรเจนเพอร์ออกไซน์นาน	10	นาที	(โฮโดรเจนเพอร์ออกไซน์	1	
ช้อนชา	 ผสมน�้า	 4	 ลิตร)	 และล้างด้วยน�้าสะอาดอีกครั้ง	 ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ	 35-50	
(4)	แช่น�้าด่างทับทิมนาน	10	นาที	 (ด่างทับทิม	20-30	เกล็ด	ผสมน�้า	4	ลิตร	)	และล้างออกด้วยน�้า
สะอาดอีกครั้ง	ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ	35-43	(	5)	ล้างด้วยน�้าไหลจากก๊อกนาน	2	นาที	
ลดปรมิาณสารพษิตกค้างได้ร้อยละ	25-39	(6)	แช่น�า้ซาวข้าวนาน	10	นาท	ีและล้างด้วยสะอาดอกีคร้ัง	
ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ	29-38	(7)	แช่น�้าเกลือนาน	10	นาที	(เกลือป่น	1	ช้อนโต๊ะ	ผสมน�้า	
4	ลิตร)	และล้างด้วยน�้าสะอาดอีกครั้ง	ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ	29-38	(8)	แช่น�้าส้มสายชู
นาน	10	นาที	 (น�้าส้มสายชู	1	ช้อนโต๊ะ	ผสมน�้า	4	ลิตร)	และล้างด้วยน�้าสะอาดอีกครั้ง	ลดปริมาณ
สารพิษตกค้างได้ร้อยละ	27-36	และ	(9)	แช่น�้ายาล้างผักนาน	10	นาที	และล้างด้วยน�้าสะอาดอีกครั้ง	 
ลดปริมาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ	22-36

นวัตกรรมการศึกษา : เสริมสร้างผู้เรียนเป็นส�าคัญ
	 นวัตกรรมการศึกษามีความส�าคัญเช่นเดียวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา	 มีประโยชน์ต่อการ
จัดการเรยีนการสอนของการจดัการศกึษาท้ังในระบบ	นอกระบบการศกึษา	และการศึกษาตามอธัยาศยั
ทีเ่สรมิสร้างให้ผูเ้รียนได้เรยีนรู้หลายๆ	วธิ	ีเช่น	นกัเรยีนได้ปฏบิติัจรงิ	เรยีนรูผ่้านตัวอย่าง	เรยีนรูจ้ากการ
ลองผิดลองถูก	และเรียนรู้ด้วยความสุข	ท�าให้	(1)	การเรียนการสอนมีความหมายมากขึ้น	กล่าวคือ	จะ
ช่วยให้นักเรียนได้เรียนกว้างขวางขึ้น	เรียนได้เร็วขึ้น	ได้เห็นหรือสัมผัสกับสิ่งที่เรียน	และเข้าใจได้อย่าง
สมบูรณ์และยังท�าให้ครูมีเวลาส�าหรับนักเรียนมากขึ้น	(2)	นักเรียนมีอิสระในการเสาะแสวงหาความรู้	
มีความรับผิดชอบท้ังแก่ตนเองและสังคมมากขึ้น	 เปรียบเสมือนการเปิดทางให้นักเรียนได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถของเขา	สนองความสนใจและความต้องการของแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดี	(3)	นักเรียน
ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการกับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่สร้าง
ความเจริญก้าวหน้าให้มีการทดลอง	ค้นคว้า	วิจัย	พบวิธีการใหม่ๆ	อยู่เสมอ	สอดคล้องกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม	 (4)	 ช่วยให้การจัดการศึกษามีพลังมากข้ึน	 เพราะส่ือท่ีได้จากโครงการเป็น
ผลผลิตอย่างหนึ่งของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน�ามาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม	จะท�าให้การ
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จัดการศึกษามีพลังมากขึ้น	 (5)	การน�าเอานวัตกรรมทางการศึกษาจากประสบการณ์ปฏิบัติจริงท�าให้
นักเรียนได้มองเห็นสภาพความเป็นจริงในสังคม	 เพราะสามารถน�าส่ิงต่างๆ	 ท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรียนและ 
ส่ิงที่อยู่ภายนอกไกลตัวผู้เรียนเข้ามาสู่ห้องเรียนได้	 สามารถเอาชนะข้อจ�ากัดต่างๆ	 ทั้งในด้านเวลา	
ขนาด	 และสถานที่	 และ	 (6)	 ท�าให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา	 เพราะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสที่
จะศึกษาได้หลายรูปแบบ	เช่น	การศึกษาในระบบโรงเรียน	นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาพิเศษแก่
คนพิการ	เป็นต้น	

สรุป
	 นวัตกรรมการศึกษา	 :	 ประสบการณ์การปฏิบัติการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเสริมสร้างผู้เรียนเป็นส�าคัญที่ผู้เขียนได้น�าเสนอเป็นการประมวลความรู้จากกรณีตัวอย่าง
ของจังหวัดมหาสารคามที่ได้เข้าร่วมกับโครงการระดับประเทศคือ	 “โครงการการจัดการการเรียนรู้
แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน”	 ซึ่งในส่วน
ของจังหวัดมหาสารคามได้ด�าเนินโครงการเกิดเครือข่ายการเรียนรู้	 3	 เครือข่าย	 ซ่ึงจัดลักษณะของ
เครือข่ายเป็นเครือข่ายโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	และเป็นเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด
ส�านกังานการศึกษาประถมศกึษา	มกีารจดัการศกึษาลกัษณะร่วมกนัคอืใช้นวตักรรมการศกึษาหลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน	พ.ศ.	2551	โดยจดัให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระพื้นฐานมสีาระการเรียนรู้	8	
สาระ	คอื	ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วทิยาศาสตร์	สงัคมศกึษาศาสนาและวฒันธรรม	ศลิปศกึษา	สขุศกึษา	 
การงานพื้นฐานอาชีพ	 และภาษาอังกฤษ	 ส�าหรับการจัดการเรียนรู้ของเครือข่ายทั้งสองแห่งได้ใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ตามสภาพบริบทแต่ละโรงเรียนจึงมีกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกัน	 นอกจาก
การเรียนรู้จากสองเครือข่ายในระบบการศึกษาแล้วยังมีเครือข่ายจัดการศึกษานอกระบบคือ	 แหล่ง 
เรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนา	ท�าให้พบนวัตกรรมการศึกษาจากการปฏิบัติแตกต่างกันไป	อย่างไร
ก็ตามนวัตกรรมการศึกษาที่พบได้ใช้เพื่อการเรียนการสอน	 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญคือ	 นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	เช่น	(1)	การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง	(2)	การเรียนรู้แบบลองผิดลอง
ถูก	 (3)	 การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ	 (4)	 การเรียนรู้แบบกระบวนการมีส่วนร่วม	และ	 (5)	 การเรียนรู้
แบบมีความสุขส่งผลให้เกิดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญน�าไปพัฒนาทักษะชีวิตตนเอง	 ปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้	 และสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นได้ในอนาคตและเป็นพลเมืองที่
ดีของครอบครัว	และชุมชน	ท�าให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
จะน�าพาชุมชนเป็นสุข	และครอบครัวเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
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	 วัดพระนอนจักรสีห์	 วรวิหาร	 ตั้งอยู่ท่ีอ�าเภอเมืองสิงห์	 จังหวัดสิงห์บุรี	 ได้
ด�าเนินงานโครงการการจัดการการเรยีนการรูแ้บบเครือข่ายโดยมส่ีวนร่วมของชมุชน
เพ่ือสขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื	โดยเป็นเครอืข่ายของโรงเรยีนวดัล่องกะเบา
ได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจ�าจังหวัดสิงห์บุรี	แห่งที่	1	ให้แก่พระภิกษุ
สามเณรที่อยู่ในวัด	โดยมีสามเณรจ�านวน	80	รูป	พระท�าหน้าที่เป็นครูสอน	12	รูป	
และมีพระครูสิริปริยัติคุณ	ท�าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ใหญ่	 เปิดสอนหลักสูตรนักธรรมตร	ี 
นักธรรมโท	 นักธรรมเอก	 และบาลีประโยค	 2	 –	 7	 ส�าหรับการสอบใช้ข้อสอบจาก
ส่วนกลาง
		 จากการที่มีสามเณรจ�านวน	 80	 รูป	 ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากต่างจังหวัดท่ีอยู่
ห่างไกลจากจังหวัดสิงห์บุรีท�าให้มีปัญหาเรื่องสุขภาวะ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดู
รักษาอนามัยส่วนตน	 การฉันภัตตาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 ไม่รู ้จักท�า 
ความสะอาดเครือ่งนุง่ห่ม	และไม่รูจ้กัดูแลรกัษาห้องน�า้ห้องส้วมให้สะอาด	ซ่ึงสิง่ต่างๆ
เหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของสามเณรทั้งสิ้น
		 อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ	ต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วย
การปลกูจติส�านกึของพระและสามเณรในวดั	เพ่ือให้วดัพระนอนจักรสห์ี	วรวหิาร	เป็น
วัดในอุดมคติของญาติโยม	จึงได้ปรึกษากับพระเทพปริยัติสุธี	เจ้าอาวาสวัดพระนอน
จักรสีห์	วรวิหาร	ซึ่งเปน็เจา้คณะจังหวัดสิงหบ์ุรี	และระดมความคิดเหน็จากพระภิกษุ	
สามเณร	แม่ชี	และฆราวาส	ว่าการจะท�าให้วัดพระนอนจักรสีห์	 วรวิหาร	 เป็นวัดใน
อุดมคติคือการดูแลสุขภาพของสามเณรในวัด	 โดยเริ่มส�ารวจเกี่ยวกับห้องที่สามเณร
ใช้จ�าวัด	ซึ่งเป็นห้องที่อยู่รวมกันหลายรูป	มีอุปกรณ์วางเกะกะไม่เป็นระเบียบไม่ค่อย
ท�าความสะอาดเครื่องนอนและห้องที่ใช้จ�าวัด	 ห้องน�้าห้องส้วมที่สามเณรใช้มีกลิ่น 

สุขภาวะดี ชีวีสดใส 
ด้วยกลวิธี 6 ดี

พระครูสิริปริยัติคุณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์	วรวิหาร,		อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ดร.สรรเสริญ	สุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคกลาง
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ไม่สะอาด	 ห้องเรียนยังไม่เป็นระเบียบ	 ฉันภัตตาหารแล้วสามเณรบางรูปไม่ท�าความสะอาดภาชนะท่ี
ใช้ฉันภัตตาหาร	สามเณรบางรูปนุ่งห่มจีวรไม่เรียบร้อย	ไม่พับเก็บจีวร	ถึงเวลาเช้า-เย็นสามเณรบางรูป
ไม่ลงมาท�าวัตร
		 จากการส�ารวจสิ่งท่ีควรปรับปรุงพฤติกรรมและสุขนิสัยของสามเณร	 ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ที่
สามารถปลูกฝังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่าย	 จึงร่วมกับพระที่ท�าหน้าที่เป็นครูสอน	 แม่ชี	 และ
ฆราวาส	จัดท�ากิจกรรม	“สุขภาวะที่ดี ชีวีสดใส ด้วยกลวิธี 6 ดี”	 ให้แก่สามเณรทั้ง	80	รูป	โดยมี
พระในวัดเป็นพี่เลี้ยงและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติกิจกรรม	“สุขภาวะที่ดี	ชีวีสดใส	ด้วยกลวิธี	6	ดี”	
ประกอบด้วย
 1. กุฏิที่พักด	ีหมายถึง	การท�าความสะอาดที่พักและห้องส�าหรับจ�าวัดของสามเณรให้สะอาด
ปราศจากฝุ่นละออง	จัดสิ่งของเครื่องใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	และจัดบรรยากาศให้น่าอยู่
 2. เครื่องนุ่งห่มด	ีหมายถึง	การท�าความสะอาดจีวรและเครื่องอัฐบริขาร	ตลอดจนเครื่องใช้ที่
จ�าเป็นส�าหรับสามเณรและจัดเก็บให้เรียบร้อย	ปราศจากกลิ่นอับ
 3. ภตัตาหารด	ีหมายถึง	ภัตตาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย	เกบ็ล้างท�าความสะอาดภาชนะท่ี
ใส่ภัตตาหาร	เช็ด	ตากให้แห้งและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย	ตลอดจนท�าความสะอาดโรงครัวและห้องครัว
ให้เรียบร้อย
 4. ห้องเรยีนด ีหมายถงึ	การดหู้องเรยีนให้สะอาด	จัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอือ้ต่อการเรียน
รู้	จัดป้ายนิเทศให้เป็นระเบียบ	และเก็บท�าความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียนให้เรียบร้อย
 5. ห้องน�้าดี ห้องส้วมดี	 หมายถึง	 การท�าความสะอาดห้องน�้าห้องส้วมให้สะอาดปราศจาก
กลิน่ห้องน�า้ห้องส้วมต้องมลีกัษณะ	“แห้ง	หอม	สะอาด”	ตลอดจนการจดัตกแต่งบรรยากาศทัง้ในและ
นอกห้องน�้า	ห้องส้วมให้สวยงาม	ใช้น�้ายาท�าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. กิจวัตรดี	 หมายถึง	 การท�าวัตรสวดมนต์ตามภารกิจของสามเณรในช่วงเช้าและช่วงเย็น
สวดมนต์ให้พร้อมเพรียงกัน	มีจังหวะมีท่วงท�านองที่ชวนฟัง	และกราบพระถูกวิถี
		 การด�าเนินงานตามกิจกรรม	“สุขภาวะที่ดี	ชีวีสดใส	ด้วยกลวิธี	6	ดี”	พระครูสิริปริยัติคุณใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของภิกษุ	 สามเณร	 แม่ชี	 ฆราวาส	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 การด�าเนินงาน
เริ่มจากประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย	รวมทั้งสามเณรให้ทราบเกี่ยวกับการด�าเนินงานตามกิจกรรม	
“สุขภาวะที่ดี	 ชีวีสดใส	 ด้วยกลวิธี	 6	 ดี”	 โดยจัดท�าคู่มือการด�าเนินงาน	 สุขภาวะท่ีดี	 ชีวีสดใส	 ด้วย
กลวิธี	 6	 ดี	 จ�านวน	 300	 เล่ม	 แจกให้ผู้เกี่ยวข้องและสามเณรได้ศึกษาและถือปฏิบัติตาม	 จากนั้นให้
นายแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลจักรสีห์	มาตรวจสุขภาพสามเณรทุกรูปในวัด	ด�าเนิน
การจัดตั้งพระฝ่ายปกครอง	 3	 รูป	 ท�าหน้าที่ดูแลที่พักและที่นอน	 มีพระครูประจ�าชั้นเป็นพี่เลี้ยงใน
การดูแลการท�าความสะอาดห้องน�้าห้องส้วม	 การล้างภาชนะใส่ภัตตาหารทุกวัน	 สามเณรทุกรูปต้อง
ท�าความสะอาดตามบริเวณต่างๆในวัดตามที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งเป็น	 10	 กลุ่มมีพระคอยดูแล	
วันอาทิตย์ท�าความสะอาดใหญ่ท้ังวัด	 สามเณรซักจีวรและอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มทุก	 3	 วัน	 ท�าวัตรเช้า
เย็นทุกวันที่หอสวดมนต์	งานทุกงานที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะและการศึกษาควบคู่กันไป	การด�าเนินงาน
ตามกลวิธี	6	ดี	แล้วน�าสิ่งที่ต้องการให้เกิดมาปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ	แล้วจึงให้เขียนสิ่งที่ปฏิบัติลง
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สมุดบันทึกความดี	 มีการประเมินผลการด�าเนินงานโดยให้พระพี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อยและ
ผลการปฏบิตังิาน	และให้โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ�าต�าบลจักรสีห์มาตรวจสุขภาพอกีคร้ังหนึง่	
ถ้าสามเณรรูปใดผ่านการประเมินจะได้รับรางวัล	 ถ้าผ่านจะต้องกลับไปปฏิบัติใหม่	 สามเณรรูปใดไม่
ปฏบิตัจิะก�าหนดบทลงโทษ	ซึง่การด�าเนนิงานของวดัพระนอนจกัรสห์ีฯต้องการสร้างสามเณรให้เหมอืน	
“สินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค”	ท่านต้องการฝึกสามเณรให้อยู่อย่างคนมีศีล	มีที่นอน
อย่างคนมีศีล	 แต่งกายอย่างคนมีศีล	 เพื่อจะได้เป็นท่ีศรัทธาของญาติโยม	 และท่ีส�าคัญต้องการสร้าง
เอกลักษณ์ของสามเณรวัดพระนอนจักรสีห์ฯให้เป็นที่ต้องการของวัดทั่วๆไปและเป็นแบบอย่างของ
สามเณรวัดอื่นๆ	สิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการคิดว่าจะช่วยให้งานส�าเร็จได้แก่	“คิดน�า	คิดท�า	กล้าตัดสิน
ใจ”
		 การด�าเนนิงานของวดัพระนอนจกัรสห์ีฯ	ขณะนีส้ามเณรเริม่เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทาง
ที่ดีขึ้น	 เช่น	 ช่วยกันท�าความสะอาดบริเวณต่างๆ	ส่งผลให้บริเวณวัดต่างๆสะอาดขึ้น	 กุฏิที่พักสะอาด
เป็นระเบียบ	สามเณรเดินเข้าแถวไปฉันภัตตาหารและล้างท�าความสะอาดภาชนะด้วยตนเอง	ซักจีวร
ด้วยตนเอง	พบัเป็นระเบียบ	ห้องเรยีนสะอาดขึน้	ห้องน�า้ห้องส้วมสะอาดข้ึน	สิง่ทีน่่าชืน่ชมคอื	สามเณร
สวดมนต์พร้อมเพรียงกัน	ด้วยน�้าเสียงที่ไพเราะเนื่องจากพระผู้น�าสวดมนต์สามารถสวดได้ท่วงท�านอง
ที่ไพเราะ	
		 เอกสารทีท่างวดัพระนอนจกัรสห์ีฯจดัท�าได้แก่คูม่อืสขุภาวะทีดี่ชวีสีดใสด้วยกลวธิ	ี6	ดจี�านวน	
300	เล่ม	สมดุบันทกึความด	ี100	เล่ม	ค�าสัง่ต้ังแต่คณะกรรมการ	จดัท�าป้ายโครงการฯ	และด�าเนนิการ
ประชุมพระเณร	1	ครั้ง	และให้พระพี่เลี้ยงดูแลการจัดท�ากิจกรรม	ขณะนี้ก�าลังด�าเนินการให้สามเณร
ตกแต่งห้องเรียนให้น่าเรียน	น่าอยู่	และมีการประเมินผลการด�าเนินงานตามกลวิธี	6	ดี	ของสามเณร
โดยให้พระพี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อย	 และผลการปฏิบัติงานของสามเณร	 พร้อมท้ังแจ้งให้โรง
พยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลจกัรสห์ี	มาตรวจสขุภาพสามเณรอีกคร้ัง	เพือ่เปรยีบเทยีบจ�านวนสามเณร
ทีม่สีขุภาพดรีะหว่างการตรวจครัง้แรกกับครัง้หลงั	ถ้าสามเณรรปูใดปฏบิติัตามอย่างสม�า่เสมอผ่านการ
ประเมิน	 จะได้รับรางวัลจากอาจารย์ใหญ่หรือเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักรสีห์ฯ	 ถ้าไม่ผ่านการประเมิน	
จะต้องกลับไปปฏิบัติใหม่	โดยมีพระพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแลและให้ค�าแนะน�า

 ผลการด�าเนินงาน	พบว่า
 1.	 การด�าเนินงานของวัดพระนอนจักรสีห์ฯ	 เป็นการด�าเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ 
สามเณรด้านสขุภาวะซึง่การด�าเนินงานค่อยๆด�าเนนิการไปทลีะกจิกรรมและทีละขัน้ตอน	ซึง่ต้องอาศยั
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย	 เช่น	 พระ	 แม่ชี	 ฆราวาส	 รพ.สต.	 ในการขับเคล่ือนกิจกรรมที่ปลูกฝังให้
สามเณรมีสุขภาวะท่ีดี	 จากการส�ารวจพบว่าสามเณรร้อยละ	 80	 (จ�านวน	 64	 รูป)	 มีพฤติกรรมด้าน 
สุขภาวะที่ดีขึ้น



54

 2.	ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนตามกลวิธี	6	ดี	ส่งผลต่อสามเณร	ดังนี้
	 	 2.1	 สามเณรมีสุขภาพที่ดีขึ้น	 อัตราการเจ็บป่วยน้อยลง	 ทั้งนี้เนื่องจากปฏิบัติตาม
กิจกรรม	โดยท�าความสะอาดกฏิุทีพั่ก	เครือ่งนุง่ห่ม	ฉนัภตัตาหารทีม่ปีระโยชน์	ห้องน�า้ห้องส้วมสะอาด	
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ	 สสส.	 เกี่ยวกับด้านการดูแลสุขภาวะ	 การรับประทานอาหารถูกหลัก
โภชนาการ	และการลดภาวะโรคอ้วน
	 	 2.2	 สามเณรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระพี่เลี้ยง	 และปฏิบัติภารกิจในการ
ท�าความสะอาดบริเวณวัด	 กุฏิท่ีพัก	 ห้องเรียน	 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 ไม่ไปมั่วสุมในการ
สูบบุหรี่และปัญหาทางเพศ
	 	 2.3	 การท�าวัตรสวดมนต์ทั้งเช้าเย็น	 และการกราบพระที่ถูกวิธีเป็นการส่งเสริม
คณุธรรมจรยิธรรมของสามเณรเกีย่วกบั	ความมวิีนยั	ความรบัผดิชอบและความซือ่สตัย์สจุรติต่อตนเอง
	 	 2.4	 ในการปฏิบัติกิจกรรมตามกลวิธี	 6	 ดี	 การท�างานแต่ละวิธี	 อาจารย์ใหญ่จะให้
สามเณรเขยีนความคดิเห็นในการปฏบัิตงิาน	และน�าความคดิเหน็ไปปฏิบตั	ิเป็นการส่งเสรมิทกัษะการ
คิดและการเขียนให้แก่สามเณร
	 	 2.5	การฝึกปฏบิตับ่ิอยๆ	ทกุๆวนั	ช่วยให้สามเณรสามารถด�าเนนิงานจนเป็นนสัิยและ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ญาติโยมทั่วไป
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	 วิทยาลัยครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ได้ด�าเนินงานโครงการ
การจดัการการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชนเพ่ือสุขภาวะของเด็ก
และเยาวชนอย่างยัง่ยนื	โดยมกีรอบแนวคดิว่าการจัดการศกึษาต้องเป็นไปตามความ
ต้องการของผู้เรียน	ชุมชน	หรือท้องถิ่น	และชุมชนหรือท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาวะที่ดี	จากการศึกษางานวิจัยของ
ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.พณิสดุา	สริิธรงัศร	ีพบว่า	การจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยมี
ส่วนร่วมของชมุชนก่อให้เกดิความร่วมมอืและการรับผิดชอบร่วมกนั	มกีารช่วยเหลือ
เก้ือกูลกันและกัน	 ประหยัด	 คุ้มค่า	 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน	 ดังนั้น	 การ
ด�าเนนิงานตามโครงการการจดัการการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยมส่ีวนร่วมของชมุชน
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างย่ังยืน	 จึงให้โรงเรียนรวมตัวกันเป็นเครือข่ายด้วย
ความสมคัรใจและความเตม็ใจของโรงเรยีน	ซึง่บางเครอืข่ายเกดิการรวมตวัภายในกลุม่
โรงเรียนเดียวกัน	บางเครือข่ายเกิดการรวมตัวแบบข้ามอ�าเภอ	เช่น	เครือข่ายจังหวัด
สตลู	เครอืข่ายสายบรุ	ีจงัหวดัปัตตาน	ีเครือข่ายศรีวารินทร์	เครือข่ายโรงเรียนโรงเรียน
บ้านลูโบ๊ะเยาะ	เครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากง	เครือข่ายเมืองนาหม่อม	บางเครือข่าย
รวมตัวกันของโรงเรียนหลายสังกัด	เช่น	เครือข่ายสายบุรี	จังหวัดปัตตานี
		 จากการไปติดตามการด�าเนินงานโครงการการจัดการการเรียนรู ้แบบ 
เครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ	ในภาคใต้ซึ่งมี	16	เครือข่ายพบว่า	เครือข่าย
โรงเรียนในภาคใต้มีปัญหาที่ส�าคัญในด้านยาเสพติด	 ซึ่งมีอยู่ตามหมู่บ้านที่อยู่รอบ
โรงเรียน	 ส่งผลให้ผู ้เรียนมีโอกาสติดยาเสพติดมาก	 นอกจากนี้พื้นที่ในภาคใต้มี
โรงเรียนเอกชนท่ีเน้นการสอนศาสนาอิสลามแบบเข้มอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ส่งผลให้
เกิดการแข่งขันระหว่างโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน	 เพ่ือดึงดูดให้ผู้ปกครอง
เลือกส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนได้ตามความต้องการ	ดังนั้น	จึงเป็นภาระของผู้บริหาร
ในโรงเรียนของรัฐที่จะหาแนวทางหรือวิธีการที่จะให้ผู้เรียนมาเข้าเรียนโรงเรียนของ

สิ่งดีดีที่พบจากการบริการจัดการเรียนรู้
แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ประเสริฐ	แก้วเพ็ชร	และ	ดร.สรรเสริญ	สุวรรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคใต้
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รัฐมากขึ้น	และเห็นว่าการบริหารโรงเรียนแบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	จะเป็นแนวทาง
หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ปกครองเห็นความส�าคัญและส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนโรงเรียนของรัฐมากขึ้น	ดังนั้น	 
ผู้บริหารจึงรวมตัวกันสมัครเข้าร่วมโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยมีส่วนร่วมของ
ชุมชน	ซึ่งมีวิธีการด�าเนินการแบบมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน	บางเครือข่ายด�าเนินการแบบ	8	ร่วม	บาง
เครือข่ายด�าเนินการแบบ	3	ร่วม	เช่น	เครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาวิทยา	และเครือข่ายโรงเรียนบ้าน
ลูโบ๊ะเยาะ	มีการประยุกต์การมีส่วนร่วมจาก	8	ร่วมเหลือ	3	ร่วมคือ	ร่วมคิด	ร่วมท�า	และร่วมชื่นชม	
และมี	 2	 เครือข่ายที่ด�าเนินการแล้วเกิดความเข้มแข็งไปสร้างเครือข่ายใหม่เช่น	 เครือข่ายโรงเรียน 
บเูกะบากงแยกจากเครือข่ายบูเกะตา	เครือข่ายโรงเรยีนโรงเรยีนบ้านลโูบ๊ะเยาะ	แยกมากจากเครอืข่าย
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
		 ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่ายทุกโรงเรียนคาดหวังว่า	 ถ้าโรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบ
เครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยวิธีการ	 8	 ขั้นตอนจะส่งผลให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จ 
ในการดูแลสุขภาวะของผู้เรียนและเยาวชนให้เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	 มีภาวะโภชนาการทีดี	
ปลอดเหล้า	 บุหรี่	 สารเสพติดและปัญหาทางเพศ	 เป็นคนดี	 มีคุณธรรมอันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น	และผู้ปกครองเห็นความส�าคัญส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนมากขึ้น	
ซึง่จากการตดิตามการบรหิารจดัการของโรงเรยีนแบบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนในภาคใต้	
พบว่ามกีารบรหิารจดัการ	3	รปูแบบได้แก่	รปูแบบที	่1	เป็นการบริหารจัดการแบบรวมอ�านาจ	หมายถงึ
โรงเรียนแม่ข่ายเป็นแกนหลักในการด�าเนินงานทุกกิจกรรมที่ก�าหนดในโครงการโดยมีโรงเรียนใน
เครอืข่ายเข้ามาร่วมด�าเนนิการตามกจิกรรมทีก่�าหนด	รปูแบบที	่2	เป็นการบรหิารจดัการแบบกระจาย
อ�านาจ	 โดยโรงเรียนแม่ข่ายให้ทุกโรงเรียนในเครือข่ายมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบแต่ละกิจกรรมท่ี
ก�าหนดในโครงการตามความถนดั	และความสามารถของแต่ละโรงเรียน	แต่การด�าเนนิงานจะท�าร่วมกนั
รปูแบบที	่3	เป็นการบริหารจดัการแบบร่วมด้วยช่วยกนั	หมายถงึเครอืข่ายโรงเรยีน	2	เครอืข่าย	มาร่วม
ด�าเนินงานตามกจิกรรมทีก่�าหนดในโครงการของแต่ละเครอืข่าย	โดยเครอืข่ายโรงเรยีนทีม่คีวามพร้อม
ทัง้ด้านบคุลากร	สือ่	แหล่งเรยีนรู	้มาช่วยเครือข่ายทีข่าดแคลนบคุลากร	สือ่	อปุกรณ์ในการเรยีนการสอน
และด�าเนินงาน	 ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการด�าเนินงานของเครือข่ายมีความคล่องตัวและบรรลุผล
ร่วมกัน	
	 สิ่งที่พบจากการติดตามการด�าเนินงานของเครือข่ายท่ีมีการบริหารจัดการท้ัง	 3	 รูปแบบคือ	
ทุกเครือข่ายมีเป้าหมายเดียวกัน	 คือผู้เรียนและเยาวชนเกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่ก�าหนดไว้ใน
โครงการ	 และทุกเครือข่ายมีผู้ปกครอง	 ชุมชน	 บ้าน	 วัด	 มัสยิด	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�า
ต�าบล	ส�านักงานสาธารณะสุข	ต�ารวจ	ทหาร	องค์การบริหารส่วนต�าบล	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	
มหาวิทยาลัย	เทศบาล	ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้น�าทางศาสนา	เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	ซึ่ง
การด�าเนินงานของทกุเครอืข่าจะใช้หลกัธรรมของศาสนามาเป็นเกณฑ์ในการจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนบรรลุ
ตามเป้าหมาย	5	ด้านของ	สสส.
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	 นอกจากนีท้กุโรงเรยีนในเครอืข่ายมกีารจดัตัง้นกัเรยีนแกนน�า	ชมุชนแกนน�าในการช่วยขยาย
ผลการด�าเนนิงานโรงเรยีนและชมุชน	และทกุเครอืข่ายมหีน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมด�าเนนิงานและ
มาสอนอาชีพให้นักเรียนและชุมชน	เช่น	เครือข่ายจังหวัดสตูล	วิทยาลัยการอาชีพละงู	มาสอนการท�า
ผ้าติก	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ	 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส	 มาสอนการท�าผ้าบาติกให้ทั้ง
นกัเรยีนและชมุชน	ส่งผลให้คนในชมุชนรูจ้กัใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และมรีายได้	ส่งผลให้นกัเรียน
และเยาวชนไม่หันไปเสพบุหรี	่ยาเสพตดิ	และไม่ไปม่ัวสมุทางเพศ	ช่วยลดปัญหาทางเพศและบหุรีต่ลอด
จนสารเสพติดในชุมชนให้ลดลง
		 จากการด�าเนินงานในเครือข่ายโรงเรียนแต่ละเครือข่าย	 ส่งผลให้เกิดส่ิงดีดีหลายประการ	 
ที่เห็นเด่นชัดเป็นประการแรกคือ	ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนที่ประสบความส�าเร็จมีภาวะผู้น�าสูง	สามารถ
ประสานความร่วมมอืและสานสมัพนัธ์กบัชมุชนให้เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนได้เป็นอย่างดี	การขับเคล่ือน
การด�าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากทุกโรงเรียนรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ	
นอกจากน้ีเกอืบทกุโรงเรยีนในเครอืข่ายมผีูเ้รยีนเข้ามาเรยีนเพิม่มากขึน้	เช่น	โรงเรยีนสวนพระยาวทิยา	
โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ	 โรงเรียนบูเกะตา	 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง	 โรงเรียนผดุงมาตร	 โรงเรียนบ้าน 
ป่าม่วง	เป็นต้น	ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผูป้กครองไว้ใจและเช่ือมัน่ในการบรหิารจดัการของโรงเรยีน	และหลาย
โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยเฉพาะผลการสอบ	o-net	และ	NT	เช่น	เครือข่ายโรงเรียน
บ้านพร้าว	เครือข่ายสตูล	มีผลการทดสอบ	o-net	สูงกว่าระดับประเทศและระดับจังหวัด	การรวมตัว
แบบเครือข่ายโรงเรียนของภาคใต้ไม่มีการแบ่งแยกสังกัด	 จะเห็นได้จากบางเครือข่ายมีการรวมตัวกัน
ระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษากับโรงเรียนประถมศึกษา	 เช่นเครือข่ายศรีวารินทร์	 เครือข่ายโรงเรียน
สวนพระยาวิทยา	ส่วนเครือข่ายบางปอประชารักษ์ฯ	มีการรวมตัวกันระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษากับ
โรงเรียนประถมศึกษา	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและตาดีกา	 เครือข่ายบ้านตะโละ	จังหวัดยะลา	มีการรวม
ตัวกันระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนเทศบาล	เช่น	เครือข่ายสายบุรี	ท�าให้มีการประสาน
สัมพันธ์การด�าเนินงานร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งแยกสังกัด	โรงเรียนสวนพระยาวิทยา	และโรงเรียนบาง
ปอประชารักษ์ฯ	 ฝึกให้ผู้เรียนไปสอนด้านคุณธรรมตามหลักศาสนาเช่น	 การอ่านอัลกุรอ่านให้ผู้เรียน
โรงเรียนตาดีกา	(ศูนย์อบรมอิสลามประจ�ามัสยิด)	ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างโรงเรียน
กับมัสยิดเพ่ิมมากข้ึน	 และการรวมตัวแบบเครือข่ายโรงเรียนมีสุขภาวะที่ดีจ�านวนมากเช่น	 คู่มือคร	ู 
แผนการจดัการเรยีนรู	้หนงัสอืเล่มเลก็	แบบฝึกอ่านเขยีน	แบบฝึกทกัษะการคดิ	วดีโีอ	VTR	ภาพยนตร์สัน้	
เป็นต้น	แล้วน�าไปใช้ในทุกเครือข่ายทุกโรงเรียนร่วมกันในการพัฒนาผู้เรียน
		 จะเห็นว่า	 การด�าเนินงานโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยมีการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 ช่วยเสริมให้โรงเรียนใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการบริหารจัดการของโรงเรียน	ท�าให้ผู้ปกครองและชุมชนเกิดความไว้วางใจ	การจัดการ
ศึกษาในโรงเรียนของรัฐมากขึ้น	 ซึ่งเห็นได้จากแต่ละโรงเรียนมีจ�านวนผู้เรียนเพิ่มมากข้ึน	 นอกจากนี้	
การทีชุ่มชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการจดัการเรยีนรูก้บัโรงเรยีนช่วยลดช่องว่างในการเป็นโรงเรยีนของรฐั 
ให้มาเป็นโรงเรียนของชุมชนผู้ปกครองเข้าใจการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมากขึ้น	 ช่วยให้โรงเรียน
มีอิสระในการด�าเนินงานด้านการจัดการศึกษาสามารถขับเคลื่อนการด�าเนินงานได้รวดเร็ว	 และการ
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ที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมท�าให้ผู้บริหารและครูต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่	 เพราะถ้าโรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนไม่มีคุณภาพนักเรียนอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้	ผู้ปกครองและชุมชนย้ายนักเรียนออกจาก
โรงเรียนทั้งหมด	เช่น	โรงเรียนวัดโพธาราม	ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเมืองนาหม่อม	ที่ครูต้องจัดการ
เรยีนการสอนให้นกัเรยีนทุกคนอ่านออกเขยีนได้	โดยผู้ปกครองเข้ามามส่ีวนร่วมในการสอนนกัเรียนด้วย	
ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนสงูขึน้และทีส่�าคญัทีส่ดุ	พบว่า	ทกุโรงเรยีนในเครอืข่ายทกุ
เครือข่ายมีการเฝ้าระวงัระหว่างบ้าน	โรงเรยีน	ชมุชน	วดั	มสัยดิ	ช่วยให้นกัเรยีนปลอดสารเสพตดิ	เหล้า	
บหุรี	่พืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบโรงเรยีนมคีวามมัน่คงปลอดภยัเพิม่มากขึน้	ทรพัย์สนิของโรงเรยีนไม่สญูหาย
และไม่ถกูท�าลาย	โรงเรยีนไม่ถกูเผา	ทัง้นีเ้นือ่งจากผู้ปกครองและชมุชนเป็นร้ัวและเกาะก�าบงัทีดี่ให้แก่
โรงเรียน	ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นสุข	เนื่องจากมีสุขภาวะที่ดี	ครูเป็นสุข	เนื่องจากมีขวัญก�าลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน	โรงเรียนเป็นสุขเนื่องจากมีความปลอดภัย	ชุมชนเป็นสุข	เนื่องจากมีเยาวชนที่ดี	ปลอดสาร
เสพตดิ	ปัญหาทางเพศ	มสีขุภาวะทีด่	ีมคีวามพร้อมในการเรยีนอ่านออก	เขยีนได้	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการที่ก�าหนดไว้
		 จากการด�าเนินงานของทุกเครือข่ายโรงเรียนในภาคใต้	 ช่วยให้ผู้เขียนในฐานะผู้ทรงคุณวุฒ	ิ
เกิดความภาคภูมิใจที่ทุกเครือข่ายโรงเรียนประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	 เกิดนิมิตรหมายที่ดี
หลายประการ	 ซึ่งส่งผลต่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนในภาคใต้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัย
ในการด�าเนินงานของโรงเรียน	เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายระหว่างเครือข่าย	เกิด
การขยายเครอืข่ายเพิม่มากข้ึน	ท้ังนีเ้นือ่งมาจากการด�าเนินงานแบบเครอืข่ายโดยมส่ีวนร่วมของชุมชน
นั่นเอง
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	 ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณ	 และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้ร่วม
โครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุข
ภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื	จากวทิยาลยัครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์	
และ	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ	 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ท�าหน้าที่นิเทศ	ติดตาม	และสนับสนุนการด�าเนินโครงการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	รวม	3	เครือข่าย	คือ	จังหวัดอุดรธานี	2	เครือข่าย
และจังหวัดสกลนคร	 1	 เครือข่าย	 และได้มีโอกาสร่วมนิเทศติดตามเครือข่ายของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	 และสุรินทร์ในบางโอกาส 
ตามบทบาทของผู้ทรงคุณวฒุท่ีิมุ่งเน้นการท�างานร่วมกนั	และช่วยเหลอืกนัเป็นส�าคัญ
	 การปฏิบัติงานในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการท�าให้ได้เรียนรู้หลักการ	
รูปแบบแนวคิดในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่น่าสนใจของโครงการ	 โดยเฉพาะความกล้า
ที่น�าเอาความคิดการปฏิรูปการศึกษาที่กล่าวว่า	 “การศึกษาไม่ใช่เรื่องของรัฐแต่
เพียงผู้เดียว แต่เป็นเรื่องของคนทุกคน”	ทุกภาคส่วน	ที่ควรเข้ามารับผิดชอบ	การ
จดัการศกึษา	เป็นการศกึษาเพือ่ทกุคน	และทกุคนเพ่ือการศกึษา	ไปสู่การปฏบิติัจริงได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ	และได้เรยีนรูว้ธิกีารคดิ	การบริหารงาน	และการปฏิบติังานของ
แต่ละเครือข่าย	ได้เห็นผลงาน	นวัตกรรม	วิธีการ	ตลอดจนเห็นผลส�าเร็จของผลผลิต
และผลลพัธ์	ยทุธศาสตร์การบรหิารโครงการของแต่ละเครอืข่าย	ซึง่สะท้อนให้เหน็ถึง
ความส�าเร็จที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง	
	 ปัจจัยที่ส่งผลสู่ความส�าเร็จตามโครงการ	 มีหลายปัจจัยท่ีปฏิเสธไม่ได้	 คือ	
ความมุ่งมั่นตั้งใจของสมาชิกในเครือข่าย	 ระบบการบริหารติดตามของผู้ทรงคุณวุฒิ	
ระบบการประเมิน	 ตรวจสอบผลการปฏิบัติ	 และรายงานอย่างต่อเนื่อง	 ระบบการ
ประเมินความเสี่ยง	 เวทีแสดงผลงาน	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และที่ส�าคัญกิจกรรม
ต่อยอดความรู้	เวทีสัมมนาของวิชาการโดยวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้า	

บทเรียน การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาไทย

ปรีชา	ศิริมาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



60

ของวงการศึกษาในปัจจบุนั	โดย	สสส.	เจ้าของงบประมาณ	ทีโ่รงแรมเซ็นทารา	ศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ	
ระหว่างวันที่	20	–	21	สิงหาคม	2559	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์	ประเวศ	วะสี	ได้ให้แง่คิด 
ที่เวที	 “วิถีโรงเรียนคุณภาพเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน”	 ใจความตอนหนึ่งที่น่าสนใจ	และน่าน�าไป 
ต่อยอดความคิด	คือ	“การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน	ต้องให้ความส�าคัญ
กบั	3	องค์ประกอบในการบริหารจดัการ	ได้แก่	การก�าหนดความมุง่หวงัทีจ่ะไป	(purpose)	การก�าหนด
หลกัการทีจ่ะท�า	(principle)	และการร่วมพลังปฏบิติั (participate)”	และ	“การพัฒนาเด็กและเยาวชน
เป็นสะพานของการพัฒนาประเทศชาติท้ังหมด”	ดร.	 ไกรยส	ภัทราวาท	 จาก	 สสส.	 ในเวทีเดียวกัน	 
ได้กล่าวว่า	 “โรงเรียนคือจุดยุทธศาสตร์ของการปฏิรูป”	 นั้น	 การปฏิรูปการศึกษาคือ	 การยกระดับ 
คุณภาพของเด็กและเยาวชนเป็นส�าคัญ	 ความส�าเร็จต้องอยู่ท่ีโรงเรียน	 โรงเรียนต้องเป็นโรงเรียน
คุณภาพมีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	 โดยเฉพาะการเพิ่มบทบาทของชุมชนในท้องถิ่นให้
เป็นโรงเรียนของประชาชน	โดยประชาชน	และเพื่อประชาชน	อย่างแท้จริง
 ผู้เขียนมีชีวิตอยู่ในวงการศึกษามาโดยตลอด	เป็นข้าราชการครู	และศึกษานิเทศก์ตลอดชีวิต
ราชการ	40	ปี	 เคยเป็นกรรมการที่ปรึกษากรมสามัญศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ	หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์	กรมสามัญศึกษา	เขตการศึกษา	9	และ	10	ในอดีต	
ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ�านาญ	 อายุ	 70	 ปี	 และยังช่วยงานการศึกษากับสถาบันต่าง	 ๆ	 แบบอิสระ	
และไม่ผูกมัดตัวเอง	อย่างมีความสุข	ซึ่งคิดว่าจะท�าต่อไปเรื่อยๆ	เพราะอยากเห็นการปฏิรูปการศึกษา
ของไทย	ประสบความส�าเรจ็	เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตแิละบุตรหลานของเราในอนาคต	ทัง้นี	้จาก
ประสบการณ์ในอดีต	 และได้เรียนรู้จากการร่วมปฏิบัติงานโครงการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ	 จึงขอฝาก
ความรู้	ความคิด	ที่สังเคราะห์ได้ในประเด็น	“การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโครงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน	เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	ภาคปฏิบัติท�าอย่างไร”	มีสาระส�าคัญ	ดังนี้
	 1.	 เริ่มท่ีปัญหาเป็นฐานของการเรียนรู้	 (Problem	 Based	 Learning)	 ถ้าเริ่มที่ปัญหาหรือ 
ความต้องการที่แท้จริง	ก็ย่อมมีคุณค่ายิ่งต่อการเรียนรู้	และพัฒนา
	 2.	ความพยายามและความจริงใจของทุกฝ่าย	เป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญของการมีส่วนร่วม
	 3.	การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมต้องเป็นขั้นตอน	และมีระบบ	เช่น	ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	 
ร่วมตัดสินใจ	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมติดตาม	ร่วมชื่นชม	ผลส�าเร็จเบื้องต้น	 
ตามหลักการของโครงการ	เป็นต้น	
	 4.	ความส�าเรจ็และความยัง่ยนืของการจดัการ	การเรยีนรูแ้บบเครอืข่าย	โดยการมส่ีวนร่วมของ
ชุมชน	วัดได้จากความรู้สึกที่ดีของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียจากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาใน	
4	องค์ประกอบ	คือ
	 	 4.1	ความรู้สึกว่ามีส่วนร่วม
	 	 4.2	ความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ
	 	 4.3	ความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบ
	 	 4.4	ความรู้สึกว่าตนมีส่วนได้รับประโยชน์
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	 ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวนี้จะเกิดได้ก็อยู ่ที่การบูรณาการหรือจัดการ	 การมีส่วนร่วมให้กับ 
ผู้เกี่ยวข้องตามบทบาทในแต่ละขั้นตอนได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง
	 สุดท้ายเป็นที่น่าเสียดายที่โครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วม 
ของชมุชน	เพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนืต้องปิดตัวลงตามช่วงเวลา	และถอืได้ว่ากระบวนการ
วิจัย	 พัฒนาด�าเนินไปได้ครบตามกระบวนการ	 ค�าตอบคือ	 การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 เน้นรูปแบบการเรียนรู้ที่สนองแนวคิด
การปฏริปูการศกึษาปัจจบัุน	และมปีระสทิธภิาพยิง่	ในการจัดการเรียนการสอน	โดยเฉพาะการเรียนรู้
เร่ืองสุขภาวะ	ซึง่เป็นปัญหาใกล้ตวัเรามากในขณะนี	้จงึขอให้ทกุเครือข่ายทีท่�ามาแล้ว	ได้ท�าและพฒันา
ต่อ	และขยายผลการด�าเนนิงาน	ส่งต่อแนวความคิดนีต่้อไป	กว็าดหวงัว่าจะเกดิประโยชน์กบัสงัคมและ
ประเทศชาติได้อย่างมากต่อไป
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บทน�า 
	 กระแสสังคมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการศึกษา	 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาที่ตกต�่า	 คุณภาพการศึกษาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของคนในชาติ	 ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วเริ่มการพัฒนาประเทศด้วยการให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	 ประเทศไทยของเรา 
ได้ตระหนักในเรื่องนี้มานาน	 โดยได้ท�าการปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ตราเป็น 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 มีการปฏิรูปโครงสร้างระบบบริหาร	
ปฏิรูปหลักสูตร	 ปฏิรูปครู	 ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้	 รวมท้ังวางระบบการ
ติดตามประเมินผลทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา	เรียกว่าสังคายนาใหม่ทั้งระบบ	มี
การวางแผนกลยุทธ์รองรับทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ทั้งในระดับนโยบายและระดับ
สถานศึกษา	
	 ในขณะเดยีวกนั	รฐับาลกไ็ด้ให้ความส�าคญัจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุด้าน
การศกึษา	ในล�าดบัต้นๆเพือ่ต้องการผลส�าเร็จ	ยิง่ในระยะ	3	–	4	ปีทีผ่่านมารัฐบาลได้
จดังบประมาณด้านการศกึษาสงูขึน้เป็นล�าดับหนึง่ของงบการพัฒนาประเทศทัง้หมด	
แต่ผลผลติและผลลพัธ์ทีอ่อกมา	คณุภาพการศกึษาไทยกไ็ม่ดีขึน้ตามทีสั่งคมคาดหวงั	
สะท้อนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กต�่าลงในวิชาหลักๆ	ทุกวิชาตลอดระยะ	
10	ปี	ที่ผ่านมา	มีการเปรียบเทียบการลงทุนทางการศึกษากับนานาประเทศทั่วโลก	
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ทีใ่ช้ลงทนุเพือ่การศกึษาสงูสดุในระดับต้นๆของโลก	แต่
ผลลัพธ์ทางการศกึษากลบัอยูใ่นกลุม่ท้ายๆสดุของโลก	รวมทัง้ในกลุ่มประเทศอาเซยีน
ด้วยกัน	 สังคมพยายามตั้งค�าถามให้กระทรวงศึกษาธิการหาค�าตอบเพ่ือน�าไปสู่การ 
แก้ปัญหาท่ีมีเป้ามากกว่าการวังวนอยู่กับปัญหาเดิมๆเหมือนคนที่ไม่รู้ปัญหาของ
ตนเอง	เปรยีบเสมอืนคนป่วยกินยาไม่ตรงโรค	ย่อมรักษาไม่หายฉนัใดการศกึษาไทยก็
ฉันนั้น	 ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่เข้าตลาดมหาชนไปแล้ว

การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน

 นวัตกรรมใหม่ในการปฏิรูปการศึกษาไทย

บุญจันทร์		บัวหุ่ง

ผู้ทรงคุณวุฒิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ส�าหรับสังคมไทย	 มีหลายภาคส่วนท่ีให้ความสนใจเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักเห็นความ
ส�าคัญด้านการศึกษาเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนไทย	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นพ.ประเวศ	วะสี	
เป็นปราชญ์แผ่นดนิท่านหนึง่ท่ีได้ให้ความส�าคญัในการพฒันาการศกึษามาตลอด	ภายใต้กรอบแนวคดิ	
“การศึกษาต้องเอาชีวิตผู้เรียนเป็นตัวตั้ง”	ได้มอบหมายให้	รศ.ดร.วราภรณ์	สามโกเศศ	และ	ผศ.ดร.
พณิสดุา	สริธิรงัศร	ีท�าการวจิยัเรือ่ง	การน�าเสนอระบบการศกึษาทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบัสขุภาวะคนไทย	
ด้วยหวงัว่าระบบการศกึษาดงักล่าวจะเป็นทางเลอืกส�าหรบัคนไทยทีจ่ะน�าไปสูส่ขุภาวะทัง้ด้านกาย	จติ
สงัคมและสติปัญญา	ซึง่เป็นวสิยัทัศน์และพนัธกจิหลกัของ	สสส.	ผลการวจิยัได้เสนอรปูแบบการบรหิาร
จดัการโครงการจดัการศึกษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชมุชน	โดยการสนบัสนนุงบประมาณของ	สสส.	 
ให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 วิจัยปฏิบัติการร่วมกับสถานศึกษาในระดับพื้นฐานมา	 4	 ระยะๆ	 ละ 
1	-	2	ปี	และได้ด�าเนินการมา	6	ปีเศษ	มีโรงเรียนเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศกว่า	450	
โรงเรียน	
	 การบริหารจัดการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน	 ที่จัดท�าโดยทีมงานของ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	ที่ใช้รูปแบบ	(model)	กระบวนการ	8	ร่วม	ได้แก่	ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	
ร่วมตดัสนิใจ	ร่วมด�าเนนิการ	ร่วมรบัผดิชอบ	ร่วมติดตามประเมนิผล	ร่วมแก้ปัญหา	และร่วมชืน่ชม	โดย
กระบวนการแต่ละร่วมมคีวามชดัเจนในทางปฏบิตั	ิโรงเรยีนมคีวามสขุกบักระบวนการดงักล่าว	สงัเกต
จากการปฏิบัติงานที่โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้	นวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้น	การภาคภูมิใจของชุมชนที่
ได้มโีอกาสเข้ามาร่วมจดัการศกึษา	สะท้อนให้เหน็ทศิทางการจดัการศกึษาในมติใิหม่ท่ีโรงเรยีนอยากท�า 
จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมีสถานศึกษาประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมากแม้จะได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับงบประมาณจากต้นสังกัด	 แต่โรงเรียนก็มีความสุขเมื่อ
เห็นผลผลิตผลลัพธ์จากโครงการอย่างเป็นรูปธรรมและสัมผัสได้	 โดยสามารถแก้ปัญหาด้านคุณภาพ
การศึกษาร่วมกันกับชุมชนได้อย่างมีความสุขภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกัน	 คิดค้นหาปัญหาของ
สถานศึกษาร่วมกนั	วางแผนการท�างานร่วมกนั	มเีวทปีฏบิตักิารโยงเป็นเครอืข่าย	ผลตินวัตกรรมใหม่ๆ
มากมายเช่น	หลกัสตูร	คูมื่อคร	ูแผนการเรยีนรู้	โดยเปล่ียนกรอบความคดิจากโรงเรียนเป็นของครูมาเป็น
โรงเรยีนเป็นของชมุชน	จบัมอืกนัคดิจบัมอืกนัท�าร่วมกนัพัฒนาเด็กและเยาวชนในพ้ืนทีข่องตนท�าลาย
รั้วการเรียนรู้ท่ีเป็นม่านมืดปิดสายตามายาวนานออก	 เพื่อบรรยากาศแห่งมิติใหม่คือความสุขของครู
และผู้เรียนโดยความรับผิดชอบร่วมกันกับชุมชน	
	 ข้อสังเกตหนึ่งท่ีผู้เขียนตั้งข้อสังเกตและมีค�าถามท่ีหาค�าตอบมานาน	 เร่ิมแรกของโครงการ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการใหม่ๆยังไม่มั่นใจกับผู้บริหารโครงการมากนักเพราะเพิ่งท�างานร่วมกัน	 พอ
ท�างานผ่านไป	1	ปี	มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมากเป็นทวีคูณ	บางแห่งจองเข้าร่วม
โครงการล่วงหน้าเป็นปี	ผู้เขียนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสถานศึกษา	ทั้งๆที่มันก็คือการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ปกติที่เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาอยู่แล้ว	 เมื่อได้รับค�าตอบก็ถึงบางอ้อ	 คือโรงเรียนขาด
งบประมาณทีม่อีสิระในการแก้ปัญหาร่วมกบัชมุชน	และขาดการส่งเสริมและสนบัสนนุทีม่ปีระสิทธภิาพ
จากหน่วยเหนือในเชิงระบบ	 ถ้าเป็นงบประมาณประจ�าปีที่ส่งผ่านจากหน่วยเหนือมักจะตามมาด้วย
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โครงการและแบบรายงาน	เมือ่ถงึโรงเรยีนโครงการจะถกูมอบหมายให้ครแูละทมีงานเป็นรายโครงการ
พอเป็นพิธ	ีแต่ในทางปฏบัิติไม่มีกจิกรรมมส่ีวนร่วมทีเ่ป็นรปูธรรมอะไร	ต่างคนต่างท�าถงึเวลากร็ายงาน
ผลส�าเร็จให้หน่วยเหนือทราบตามแบบท่ีก�าหนดมาให้	 ถือว่าส�าเร็จแล้ว	 ส่วนจะมีผลผลิตผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมทั้งความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่นั้น	 ระบบการศึกษาไทยขณะนี้ยัง
ไปไม่ถึงและยังไม่มีความพยายามที่จะไปถึงจุดนั้น	
	 ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้นิเทศติดตามและประเมินผล	 โรงเรียน/แหล่งเรียนรู้เพ่ือสุขภาวะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ในพื้นที่	 5	 จังหวัด	 ได้แก่	 อุดรธานี	 สกลนคร	มหาสารคาม	สุรินทร์	 และ
ศรีสะเกษ	มีโรงเรียน/ศูนย์เรียนรู้แม่ข่าย	15	แห่ง	โรงเรียน/ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย	69	แห่ง	ลองไปดูว่า
เขาท�างานกนัอย่างไร	ประสบผลส�าเรจ็อะไรทีเ่ด่นๆพอเป็นแบบอย่างได้บ้าง	ทกุแห่งด�าเนนิการภายใต้
กรอบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน	ประกอบด้วย	วัด	บ้าน	โรงเรียน	แหล่งเรียนรู้	ศูนย์ศิลป
วฒันธรรม	ภมูปัิญญาท้องถิน่	ภมูปัิญญาชาวบ้าน	ศนูย์สขุภาพและกฬีา	ผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐั/เอกชน	
รฐัวสิาหกจิ	ร่วมกนัจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นการสร้างความตระหนกั	ลดละเลกิบหุรี	่เหล้า	รบัประทานอาหาร
ถกูหลกัโภชนาการ	ลดปัญหาสขุภาวะเพศ	ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม	และเพิม่คณุภาพการศกึษา	โดย
การศึกษา	 วิเคราะห์	 เพื่อก�าหนดปัญหาและความต้องการของพื้นที่	 การจัดท�าเคร่ืองมือเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการขบัเคลือ่นกจิกรรมสูก่ารปฏบัิต	ิได้แก่	หลกัสตูร	คูม่อืคร	ูแผนการเรียนรู	้กจิกรรมทีต่อบ
สนองต่อการแก้ปัญหา	และการถอดบทเรียน	จากการเรียนรู้เพื่อน�าไปขยายผลต่อไป
	 จากการตดิตามและประเมนิโครงการทีผ่่านมาพบว่า	โรงเรยีน/แหล่งเรยีนรูส้ามารถด�าเนนิงาน
ให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ภายใต้หลัก	8	ร่วม	คือ	ร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมวางแผน	
ร่วมตัดสินใจ	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมติดตามประเมินผล	และร่วมชื่นชมผลส�าเร็จ	อย่างมี
ความสุข	สามารถน�ากิจกรรมโครงการบูรณาการกับหลักสูตรแกนหลักของสถานศึกษาได้ทุกชั้นเรียน 
น�าไปจัดการเรียนการสอน	 โดยไม่เป็นการเพ่ิมภาระงาน	 สนองนโยบายลดเวลาเรียน	 เพ่ิมเวลารู้
ของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างลงตัว	 เนื่องจากกิจกรรมของโครงการเป็นกิจกรรมเพ่ือพัฒนาด้าน 
สขุภาวะผูเ้รยีน	ซึง่สามารถต่อยอดจากฐานการเรยีนทีโ่รงเรยีนด�าเนนิการตามปกตอิยูแ่ล้ว	เช่นโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ	 โครงการอาหารกลางวัน	 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	 โครงการโรงเรียนคุณธรรม	
และโรงเรียนวิถีพุทธ	เป็นต้น

 เครือข่ายโรงเรียนและแหล่งเรยีนรูท่ี้มีผลผลิตและผลลพัธ์โดดเด่น
เป็นต้นแบบได้ตามเป้าหมายหลักของโครงการแต่ละด้านมีดังนี้
 1. ด้านการสร้างความตระหนักในการรับประทานอาหาร	 ถูกหลักโภชนาการและการละ
ภาวะโรคอ้วน	ทกุเครอืข่ายยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพียง	เป็นฐานเชือ่มโยงไปสู่การจัดกจิกรรมการเรียนรู้
ตามหลักโภชนาการ	 เด็กเยาวชนทุกคนมีความรู้และได้รับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ	 โดยการ
จัดกิจกรรมร่วมกันของปราชญ์ชาวบ้าน	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ผู้แทนภาครัฐเช่น	ส�านักงานเกษตร	และ
ส�านักงานสาธารณสุข	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเข้ามาร่วมจัดการถ่ายทอดความรู้	 จัดท�าหลักสูตร	
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คู่มือครู	 คู่มือนักเรียน	จัดอบรมปฏิบัติการฐานความรู้	 เครือข่ายโรงเรียนที่เด่นๆ	 ในจังหวัดศรีสะเกษ	
ได้แก่	เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านโนนจกิท่ีเข้าถึงแกนหลกัชมุชนน�าชาวบ้านปลกูผกัปลอดสารพษิบรโิภคเอง
ทั้งหมู่บ้าน	เครือข่ายโรงเรียนบ้านเทิน	ที่จับมือกับชุมชน	จัดโครงการอยู่ดีมีแฮง	สุขภาพแข็งแรง	ตาม
วถิชีมุชนได้อย่างเข้มแข็ง	เครอืข่ายโรงเรียนบ้านพงสมิ	ทีน่�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมาประยกุต์
ใช้กับวิถชีาวบ้านได้อย่างลงตวั	และเครอืข่ายโรงเรยีนบ้านสวสัดวีทิยาทีร่่วมมอืกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต�าบล	 ลดความอ้วนของนักเรียนให้มีน�้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานอายุของกรมอนามัย	 มีการ
ชั่งน�้าหนักนักเรียนตามช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด	เครือข่ายกุดเรือค�า	จังหวัดสกลนคร	ร่วมกับโรงเรียน
ในเครือข่ายทั้ง	 4	 โรงเรียน	 สร้างทักษะชีวิต	 ด้านอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	 สร้างทักษะอาชีพให้
กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพยั่งยืน	เครือข่ายโรงเรียนบ้านหนองไฮ	โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ	โรงเรียน
บ้านนาเลา	จังหวัดมหาสารคาม	ได้น�าแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตาม
โครงการ	และเชิญศิษย์เก่าของโรงเรียนมาร่วมกิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่	เพาะเห็ดนางฟ้า	เลี้ยงปลา	โดย
การขุดบ่อเลี้ยงปลา	 เพื่อสนับสนุนโครงการ	 รวมทั้งโรงเรียนชาวนาของแหล่งเรียนรู้ของชุมชนปู่ทวด
ครสูงิห์ทีอ่ทุศิตนเป็นฐานหลกัให้ชมุชนทีม่คีวามเข้มแขง็	และความพร้อมทุกๆ	ด้านในการพฒันา	สร้าง
ทกัษะชวีติทีห่ลากหลายด้าน/กลุม่/ประเภท/อาชพีท่ียัง่ยนื	และเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแรด	(จินดา
วิทยาคาร)	จังหวัดสุรินทร์	ที่มีชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมได้ดีมาก	กอปรกับมีภูมิปัญญา
ท้องถิน่หลากหลายสาขาอาชพี/ด้าน	เป็นเครอืข่ายทีใ่ห้ความส�าคัญกบัการศกึษาของบตุรหลานสูงมาก
และเป็นมาอย่างต่อเนื่อง
 2. ด้านความตระหนักและลดอัตราการสูบบุหรี	่เครือข่ายทุกเครือข่ายได้ด�าเนินการภายใต้
หลักการมีส่วนร่วมของภาคส่วน	 การสร้างและพัฒนานักเรียนแกนน�า	 ชุมชนแกนน�าและผู้ปกครอง
แกนน�าในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อแก้ปัญหาในกลุ่มเสี่ยง	การให้ความรู้หล่อหลอมคุณธรรม	ยึดมั่น
ในธรรมเนยีมประเพณทีีด่งีามของครอบครวั	ชมุชน	เพ่ือเป็นภมูคิุม้กนัในการพัฒนาตนเอง	เพ่ือน	และ
ชุมชนให้มีวิชาการ	 วิชาชีพสร้างงาน	 สร้างอาชีพ	 เพื่ออนาคตที่สดใส	 ตามความต้องการของตนเอง	
ครอบครัว	 สังคม	 เครือข่ายโรงเรียนที่ด�าเนินงานได้โดดเด่นได้แก่	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านอีเซ	 จังหวัด
ศรีสะเกษ	ที่สร้างนักเรียนแกนน�าให้มีความรู้ในการสร้างเครื่องมือ	 เข้าไปศึกษา	สอบถาม	สัมภาษณ์	
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ครู	นักเรียน	ภูมิปัญญา	ชุมชน	ด้านเหล้าบุหรี่	โดยใช้กระบวนการ	5	ขั้นตอน	น�าสาระความรู้ที่ได้จาก
การศกึษา	ค้นหา	ด้วยตนเอง	มาร่วมสรปุ	วเิคราะห์เรยีบเรยีงเป็นองค์ความรูใ้หม่	น�าเข้าสูก่จิกรรมสร้าง
ความตระหนักให้นักเรียนทุกคนรู้เข้าใจพัฒนากลุ่มผู้สูบบุหร่ีให้เลิกโดยเด็ดขาดทุกคน	 โรงเรียนบ้าน
ตาโกนมีกิจกรรมที่ต่างและโดดเด่นเป็นการเฉพาะด้านทักษะชีวิต	โดยประกอบกิจกรรมอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม	ด้วยการน�าเศษไม้	ตอไม้	รากไม้	ปีกไม้	ท่ีเจ้าของไม่ต้องการตามท้องถ่ิน	ชมุชน	ทุ่งนา	และใน
ป่าสาธารณะ	รวบรวม	ออกแบบ	ประดษิฐ์ตกแต่งเป็นสิง่ของเครือ่งใช้ในครวัเรอืน	เช่น	แจกนั	โต๊ะ	เก้าอี้	
ตู้	เตียง	แท่นพระ	และอื่นๆ	ที่หลากหลาย	ที่มีความสวยงาม	คุณภาพเป็นที่ยอมรับ	เป็นสินค้า	OTOP	
ของท้องถิ่น	ชุมชน	สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน	และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นภูมิคุ้มกัน	การติดเหล้าและ
บุหรี่	 โรงเรียนบ้านเพียมาต	 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านห้วยเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีกิจกรรมสืบทอด
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน	โดยภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีจิตอาสา	ฝึกสอนปฏิบัติตามขั้นตอน	การทอเสื่อกก	
ซึง่ต้นกกมอียูม่ากมายตามห้วยหนองในเขตใกล้ชมุชน	การย้อมผ้าไหมด้วยมะเกลอื	ผลงานของนกัเรยีน
สวยงามมคีณุภาพ	เป็น	OTOP	และเป็นทีต้่องการของท้องถิน่	ร้านค้า	มกีารสัง่ของ	ซึง่ผลผลติยงัไม่พอ
กับความต้องการ	เป็นวิถีอาชีพของชุมชน	ครอบครัว	เพิ่มรายได้แก่นักเรียน/ครอบครัวอย่างน่าชื่นชม	
และยังมีการสืบสานสืบต่อการเรียนรู้การประดิษฐ์และการแสดงหนังตะลุง	 ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านของ
ชุมชนนี้มายาวนาน	สร้างความบันเทิงและสร้างรายได้ให้แก่นักแสดงหนังตะลุงที่มั่นคงยั่งยืน	ที่ส�าคัญ
ยิ่งกว่าเป็นกิจกรรมท่ีต่อต้านและเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เด็กเยาวชนใช้เวลาว่างใฝ่หาสิ่งเสพติด	 เครือข่าย
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์จังหวัดมหาสารคามมีการคัดเลือกแกนน�าผู้ปกครองของนักเรียนที่เลิก
สูบบุหรี่	มาบอกเล่าถ่ายทอดลักษณะอาการพฤติกรรม	ความสูญเสียทรัพย์/เงินจากการซื้อบุหรี่สูบใน
แต่ละวนั	พษิภยับุหรีท่ี่ให้โทษแก่ร่างกาย	อารมณ์	จติใจ	และโรคร้ายจากพษิภยับหุรี	่ให้แก่กลุม่นกัเรยีน
แกนน�า	 และกลุ่มนักเรียนที่ติดบุหร่ี	 จัดท�า	Mind	Mapping	 ออกแบบกิจกรรมเลิกสูบบุหรี่และจัด
ท�า	 homeroom	มีการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายเดือนน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
ละเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างเด็ดขาด
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 3. ด้านความตระหนักและลดปัญหาด้านสุขภาวะเพศ	 ทุกเครือข่ายได้ด�าเนินการภายใต้
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	การสร้างนักเรียนแกนน�า	ผู้ปกครองแกนน�า	ชุมชนแกนน�า	การสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้	หลักสูตร	คู่มือครู	แผนการเรียนรู้	สื่อ	โรงเรียนที่ด�าเนินงานมีผลโดดเด่น	ได้แก่	
เครอืข่ายโรงเรยีนเกิง้วทิยานกุลู	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	ทีพ่ฒันานกัเรยีนแกนน�า	
50	 คน	 จัดกิจกรรมเสียงตามสาย	 สรุปสาระจากกิจกรรมเสียงตามสาย	 มาจัดท�า	Mind	Mapping	 
ตัง้เป็นชมรมเพศศกึษาขึน้ในโรงเรยีน	โรงเรยีนพรานวบิลูย์วทิยา	องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ	
พฒันานกัเรยีนแกนน�า	20	คน	จดัท�ากจิกรรมเพือ่นช่วยเพือ่น	เพือ่นเพือ่เพือ่น	เพือ่นเตือนเพือ่นร่วมมือ
กับแกนน�าผู้ปกครอง	แกนน�าท้องถิ่นชุมชน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	แสวงหาข้อมูล
เชิงลึก	 กลุ่มเสี่ยง	 จัดกิจกรรมคลินิกปรึกษา	 ให้ก�าลังใจ	 ขจัดปัญหาเด็กท้องก่อนวัยอันควร	 ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม	โรงเรียนบ้านผึ้ง	(มธุลีห์ประชาสรรค์)	กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านเทิน	เชิญผู้น�าชุมชนที่มี
จิตอาสา	ที่รู้	เข้าใจ	เข้าถึงปัญหา	จิตใจ	ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน	เยาวชน	ที่มีความเสี่ยงต่อการมี
เพศสมัพนัธ์	โดยปฏบิตัตินเป็นเสมอืนแม่	ญาติผู้ใหญ่	ทีม่จิีตอาสา	ใช้สติปัญญา	ให้ค�าปรึกษาช่วยเหลอื
แก้ไขปัญหาที่ถูกทาง	ถูกต้อง	เข้าใจถึงผลเสียในปัจจุบัน	อนาคต	มีสุขทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างน่าชื่นชม	
ขจัดปัญหาด้านสุขภาวะเพศในโรงเรียนบ้านผึ้ง	(มธุลีห์ประชาสรรค์)	ได้อย่างยั่งยืน
 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ทุกเครือข่ายยึดเป็นหน้าที่และภารกิจส�าคัญที่จะต้องใส่ใจในการ
เพาะบ่ม	อบรม	ขดัเกลา	ให้เดก็เยาวชนมสีขุภาวะทีพึ่งประสงค์	ทัง้กริิยามารยาท	วาจาทีสุ่ภาพไพเราะ	
อ่อนน้อมถ่อมตน	จิตสะอาด	มีสติควบคุมการประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง	ต่อเพื่อน	สังคม	รู้จักบทบาท
หน้าที่	ที่ตนเองรับผิดชอบ	ทั้งด้านส่วนตน	ส่วนรวม	ซื่อสัตย์	ซื่อตรง	สามัคคี	 เครือข่ายทุกเครือข่าย
ได้ด�าเนินการตามกิจกรรมนี้และมีผลงานที่โดดเด่น	ได้แก่	เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณ	ร่วมกับ
เครือข่ายวัดป่าค�าเจริญ	จังหวัดอุดรธานี	จัดกิจกรรมบวชสามเณร/ชีภาคฤดูร้อน	จ�านวน	150	รูป/คน
ร่วมกันศึกษาอบรมปฏิบัติธรรม	15	วัน	(28	มีนาคม-13	เมษายน	2559)	มีการพัฒนาแกนน�านักเรียน
ด้านสุขภาวะ	 50	 คน	 แกนน�าชุมชน	 50	 คน	 เพื่อท�าหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะชีวิต	 โดย
กระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนร่วมกนัวดักบัพระราม	9	กาญจนาภเิษก	ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้
น�าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	เครือข่ายโรงเรียนบ้านยางกุดนาค�า	จังหวัดศรีสะเกษ	
ได้น�านักเรียนแกนน�าทั้ง	5	โรงเรียนในเครือข่าย	เข้าค่ายคนดีวิถีพุทธ	ที่พุทธเมตตาธรรมสถาน	สร้าง
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แกนน�านักเรียน	 แกนน�าผู้ปกครองของแต่ละโรงเรียน	 ไปขับเคลื่อนในการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในโรงเรียน	ใช้กรอบการประพฤติปฏิบัติ	ตามข้อบัญญัติของศีล	5	สร้างคนดีวิถีพุทธสู่สังคม	
โรงเรียนคอนเงินพิทยาคาร	จังหวัดมหาสารคาม	ที่เน้นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	สร้างเด็กดี
วิถีชุมชน	ภายใต้อัตตลักษณ์บทสารภัญญะ	“เด็กดีของชุมชน”ที่นักเรียนทุกคนต้องร้องได้และน�าไปสู่
การปฏิบัติอย่างเกิดผลเพื่อชุมชนที่ดี

 5. ด้านคุณภาพการศึกษา	ทุกเครือข่ายถือเป็น
หน้าที่ส�าคัญและจ�าเป็นจะต้องพัฒนากิจกรรม	
ด้านการจัดการเรียนการสอนทั้งในเวลาปกติ	และ
นอกเวลา	ทีม่คีวามหลากหลายกจิกรรม	เพ่ือให้เด็ก
เยาวชน	มคีวามสขุ	สนกุเพลดิเพลนิไปกบับทเรยีน	
โดยมเีป้าหมายปลายทางคอืคณุภาพการศกึษาของ
เด็กและ	เยาวชน	โรงเรียนเครือข่ายท่ีด�าเนนิการได้
โดดเด่น	ได้แก่	โรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม	สงักดั
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	ซึง่ได้ช่วย
เหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติ
ปัญญาให้สามารถเรียนร่วมและด�ารงชวีติกบัเพือ่น

ได้อย่างมคีวามสขุ	มกีารคดักรองนกัเรยีนจดักลุม่เป้าหมายทีอ่่านไม่คล่อง	เขยีนไม่คล่อง	จดัท�าหนงัสอื
นิทานก้อม	ควบภาษาไทย-อังกฤษ	การแสดงบทบาทสมมติและการถอดบทเรียน	จากพี่สู่น้อง	มีความ 
หลากหลายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท�าให้เด็กกลุ่มดังกล่าวอ่านได้คล่องเขียนได้คล่องและมี 
ความสขุกบัการเรยีน	โรงเรียนบ้านโปร่งสามคัค	ีเครอืข่ายโรงเรยีนบ้านพงสมิ	จงัหวดัศรสีะเกษ	เป็นอกี
แห่งหนึง่ทีข่จดัการอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้โดยใช้กระบวนการ	BBl	(Brain	Base	Learning)	เป็นเคร่ืองมอื
ส�าคัญในการขับเคลื่อน	มี	กิจกรรมให้เด็กอ่านออกเสียงผ่านเครื่องขยายเสียงในภาคเช้าก่อนเข้าเรียน	
ส่งผลให้เด็ก	เยาวชน	อ่านออกเขียนได้ทุกคนในโรงเรียน	โรงเรียนบ้านขะยุง	(ขะยุงศิลป์ศึกษา)	กลุ่ม
เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านพงสมิ	มกีจิกรรมพฒันาคณุภาพส่งเสริมการอ่านออกเขยีนได้ทีห่ลากหลาย	เช่น	
พี่สอนน้อง	 เพื่อนช่วยเพื่อน	 รุ่นพี่ท่ีจบการศึกษาในชุมชนมีจิตอาสาช่วยสอนเสริมในวันเสาร์-อาทิตย	์
และเวลาว่างทัง้ทีโ่รงเรยีนและในชมุชน	กจิกรรมประกวดแข่งขนั	ทกัษะวชิาการ	ความรู	้ทัง้พูด	ร้อยแก้ว	
ร้อยกรอง	เรียงความ	บทความ	ตอบปัญหา	มุ่งส่งเสริมพัฒนาการอ่าน	เขียน	คล่อง	เพื่อคุณภาพของ
นักเรียน	นักเรียนทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่องส่วนมากเกินมาตรฐานตามช่วงชั้น
 6. กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา	 ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการนี้เป็น 
ครัง้แรก	ม	ี4	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีนหนองขุน่วทิยา	จงัหวดัอบุลราชธาน	ี(เครอืข่ายโรงเรียนบ้านโนนจกิ)	
โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา	 (เครือข่ายโรงเรียนบ้านอีเซ)	 โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา	 (เครือข่ายโรงเรียนสวัสดี
วิทยา)	จงัหวดัศรสีะเกษ	ทีจ่ดัการเรยีนรูเ้พือ่แก้ปัญหาสขุภาวะสามเณรทีข่าดความรูด้้านโภชนาการใน
การดแูลสขุภาพ	มนี�า้หนกัและส่วนสงูไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานช่วงวัย	เป็นโรคอ้วนท�าให้สามเณร
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับเด็กไทย
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กลุม่อืน่ๆ	นอกจากนัน้ทางโครงการยงัได้จดังบประมาณสนบัสนนุอกีส่วนหนึง่เป็นการเฉพาะในการจดั
กจิกรรมน�ากลวิธ	ี6	ด	ีชวีสีดใส	ซึง่ประกอบด้วย	กฏุพัิกดี	เคร่ืองนุง่ห่มดี	ภตัตาหารดี	ห้องเรียนดี	ห้องน�า้/
ห้องสุขาดี	กิจวัตรดีเข้าไปขับเคลื่อนโดยใช้สามเณรแกนน�า	50	รูป	จัดกิจกรรมตามแบบบันทึกความดี	
ผนวกกบัการให้ความรูค้วามเข้าใจในการจดัภตัตาหารพระภิกษุสามเณรให้แก่ไวยาวจักร	ทายกทายกิา
ท้องถิ่นและชุมชนที่จัดภัตตาหารถวายมีความรู้ความเข้าใจในหลักโภชนาการด้วยเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงด้านสุขภาวะของพระภิกษุสามเณรด้วย	เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวต้องใช้เวลาในการประเมินผล	 
คาดว่าจะเกิดผลดีต่อสุขภาวะของพระภิกษุสามเณรในระยะยาวอย่างแน่นอน

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
	 จากบทเรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงตามโครงการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 มากว่า	 6	 ปี	 สามารถสัมผัสผลการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากวิธีการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายโรงเรียนกับชุมชนว่าเป็น
นวัตกรรมที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่การสร้างคุณภาพการศึกษากับผู้เรียนและสถานศึกษาได้อย่างเป็น
รปูธรรม	เพยีงแต่กระทรวงศกึษาธกิารปรบัเปล่ียนวิธกีารจัดสรรงบประมาณให้เน้นผลผลิตและผลลัพธ์
ภายใต้สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนอย่างแท้จริง	 โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
จะต้องปฏริปูระบบงบประมาณแบบล�าซ�า	ลงไปยงัจงัหวดัแล้วให้สถานศกึษาจดัท�าแผนพฒันาคณุภาพ
การศึกษาตามความจ�าเป็นต้องการของแต่ละแห่งมีการติดตามผลผลิตผลลัพธ์และความคุ้มค่าอย่าง
เป็นรูปธรรมซึง่จะน�าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้อย่างแท้จรงิ	การจดัสรรงบประมาณตามแนวทางดงักล่าวจะ
เป็นการส่งเสริมและกระตุน้ให้สถานศกึษาร่วมกบัและชมุชนมกีารศกึษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา
การศึกษาลูกหลานของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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	 “การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”	 เป็นหลักในการจัดการศึกษาที่ส�าคัญ
ประการหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต	
สอดคล้องกับหลักในการจัดการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนในมาตราที่	8	(นิภา	แย้มวจี,	2542)	ว่า	
“การจัดการศึกษาต้องยึดหลักดังนี้	 1)	 เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส�าหรับประชาชน 
2)	ให้สงัคมมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา	3)	การพฒันาสาระและกระบวนการเรยีนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง”	 ซึ่งหลักประการที่สองก็คือหลักการของ	 “All	 for	
Education”	 หรือหลักการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม	 ที่องค์กร	 ชุมชนต่างๆ	 ใน
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานั่นเอง
	 จากหลักการจัดการศึกษาดังกล่าว	 สะท้อนให้เห็นเป็นภาพได้อย่างชัดเจน
จากทฤษฎสีูแ่นวทางการปฏบิตัจิากการท่ีผู้เขยีนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ของผู้ทรงคณุวฒุ ิ
ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ	 “การจัดการเรียนรู้แบบ
เครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน”	 ซึ่ง
เป็นโครงการทีจ่ดัขึน้ระหว่างศนูย์วจิยั	และฝึกอบรมทางการศกึษา	วทิยาลยัครศุาสตร์	
มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์กบัส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ	หรือ	
สสส.	 เพื่อด�าเนินโครงการด้านสุขภาวะตามเป้าหมายเฉพาะ	 10	 ปีของส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 โดยโครงการนี้วัตถุประสงค์ในสี่ประการคือ	 
1)	เกิดการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็ก
และเยาวชนโดยใช้โรงเรยีนเป็นแม่ข่าย	2)	เสริมสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนฐานราก
ด้วยพลังการจัดการเรียนรู้แบบมีเครือข่ายความร่วมมือกันของโรงเรียนและแหล่ง 
เรียนรู ้ที่มีอยู ่ในชุมชน3)	 เกิดการเรียนรู ้สุขภาวะตามเป้าหมายเฉพาะ	 10	 ปี	 

การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ดร.พัชราภา	ตันติชูเวช
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ที่บูรณาการระหว่างโรงเรียน	บ้าน	สถาบันศาสนาและชุมชน	4)	 เกิดการบูรณาการองค์ความรู้	 คู่มือ	 
ที่ลดปัจจัยเสี่ยง	และเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพของภาคีเครือข่าย	สสส.
	 ทัง้นีโ้ครงการมเีป้าหมายสาระทีส่�าคญัห้าประการทีโ่รงเรยีนจะต้องร่วมมอืกบัครอบครวั	และ
ชุมชนของผู้เรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว	 ซ่ึงเป้าหมายทั้งห้าด้านนั้นประกอบ
ด้วย	1)	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	2)	ด้านความตระหนักและการรับประทาน
อาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	 3)	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทาง
เพศ	4)	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะและความมั่นคง	ซึ่ง
จากเป้าหมายของโครงการจะพบว่า	เน้นการพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	และ 
คณุธรรมจรยิธรรม	สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการจดัการศกึษามาตราที	่6	ซึง่กล่าวไว้ว่า	“การจดัการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา	 ความรู้	
และคุณธรรม	มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต	สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”	
(นิภา	แย้มวจี,	2542)	
	 การลงพื้นท่ีของผู้เขียนเพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการด�าเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการท�าให้เห็น	 “การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม”	 ในรูปแบบของ	 “การลงมือปฏิบัติ”	 อย่าง
แท้จรงิ	โดยมแีนวคดิในการจดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมทีส่�าคญั	8	ร่วม	(พณิสดุา	สริธิรงัศร,ี	2558)	คอื	 
1)	ร่วมคิด	2)	ร่วมตัดสินใจ	3)	ร่วมวางแผน	4)	ร่วมด�าเนินการ	5)	ร่วมรับผิดชอบ	6)	ร่วมแก้ปัญหา	 
7)	ร่วมติดตามประเมินผล	และ	8)	ร่วมชื่นชมผลส�าเร็จ
	 ทั้งนี้	 ผู้เขียนมีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจจากโรงเรียนในเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ	ที่แสดง 
ให้เห็นถึงภาพ	“การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม:	จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”	ที่ชัดเจน	ดังนี้

 เครือข่ายโรงเรียนจอมทอง
	 ตั้งอยู่ที่อ�าเภอจอมทอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่ายอีกจ�านวน	 4	
โรงเรียน	คือ	โรงเรียนจอมทอง	โรงเรียนสองแคววิทยาคม	โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ	โรงเรียนชุมชนบ้าน
เปาเหนือ
	 กิจกรรมที่น่าสนใจของโรงเรียน	คือ	 โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์	ชุมชนป้องกัน	สายใยต้าน
ภัยยาเสพติด	 โดยการจัดกิจกรรมจะเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวผ่านบุตรหลานซึ่งเป็นนักเรียน
ในโรงเรียน	 ตัวอย่างกิจกรรม	 เช่น	 การจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว	 ป้องกันการติดเกมและยาเสพติด
ของนักเรียน	 ผ่านการรณรงค์ให้ครอบครัว	 และชุมชนได้เห็นโทษของยาเสพติด	 การท�ากิจกรรมสมุด
บันทึกสายใยให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้จดบันทึกและรับรู้ร่วมกัน	กิจกรรมออมสินออมรัก	เป็นกิจกรรมที่
ให้นักเรียนท�ากระปุกออมสินด้วยตนเองและน�าไปให้ผู้ปกครองที่จะน�าเงินไปซื้อเหล้า	บุหรี่	มาหยอด
กระปุกดังกล่าวแทน	เป็นต้น
	 การให้นกัเรียนมส่ีวนร่วมในฐานะบุตรหลานของคนในครอบครวั	และชมุชนส่งผลให้กจิกรรม
ดังกล่าวประสบผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนี้เครือข่ายยังเน้นหลักการ	 “ร่วม”	 ซึ่งกันและกัน
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ระหว่างบ้าน	ชมุชน	และโรงเรียน	กล่าวคอื	ร่วมก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายร่วมกนัอย่างชัดเจน	
พจิารณาจดุเด่นและจดุด้อยของโรงเรยีนเครอืข่ายร่วมกนัท้ังชมุชน	ร่วมกนัประเมินความเส่ียงกจิกรรม
ในโครงการ	 สมาชิกในเครือข่ายและชุมชนด�าเนินงานร่วมกัน	 โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน 
แลกเปลี่ยนและทัศนศึกษาระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายร่วมกัน	เป็นต้น
	 จากกิจกรรม	และการท�างาน	“ร่วม”	กันทั้งในทางทฤษฎี	และปฏิบัติดังกล่าว	จึงเป็นสาเหตุ
ส�าคัญของความส�าเร็จในการด�าเนินงานของเครือข่ายจอมทองในครั้งนี้

 ศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณ 
	 ตั้งอยู่ที่อ�าเภอบ้านดุง	 จังหวัดอุดรธานี	 ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มนี้เกิดจากการรวมตัวของกลุ่ม
แม่บ้านสองกลุ่มคือ	 กลุ่มสภาแม่บ้านเกษตรต�าบลบ้านดุง	 กลุ่มสตรีวังทอง	 มีการแลกเปล่ียนความรู ้
ซึ่งกันและกัน	 ต่อมาท่านเจ้าคุณปิยโสภณ	 (พระราชญาณกวี)	 ได้จัดสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน 
ให้กับชุมชน	
	 ภายหลังการเข้าโครงการ	 ศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณ	 (พระราชญาณกวี)	 ได้จัดกิจกรรมเพื่อ 
แก้ปัญหาด้านสุขภาวะของคนในชุมชน	4	ด้านด้วยกันคือ	ปัญหาการสูบบุหรี่	ปัญหาสุขภาวะทางเพศ	
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม	และปัญหาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ	ซึ่งการแก้ปัญหาด้านต่างๆ	ที่
เกิดขึ้นในชุมชนใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนในสังคมทั้งสิ้น	 ไม่ว่าจะเป็นผู้น�าชุมชน	หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	วัด	โรงเรียน	กศน.	อบต.	ส�านักงานเกษตร	พัฒนาชุมชน	เป็นต้น	โดยบุคคลในชุมชน
จะร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 เน้นการท�างานแบบมีส่วนร่วม	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ	
กลุ่มแม่บ้านจ�านวน	50	คน	และกลุ่มเยาวชนจ�านวน	50	คนเป็นแกนน�า
	 ตัวอย่างการท�ากิจกรรมตามปัญหาสุขภาวะที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน	ได้แก่	ปัญหาการ
สูบบุหรี่ในชุมชน	 ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักและรณรงค์เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ใน
ชุมชนโดยจัดวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่	 วิธีการ	ลด	ละ	 เลิกบุหรี่จากส�านักงาน
เกษตรกรมาบรรยายให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแกนน�า	มีการประชาสัมพันธ์ในชุมชน	รวมทั้ง
ติดตามผลภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
	 ตัวอย่างท่ีสองของศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณ	 ได้แก่	 การพัฒนาอาชีพการนวดสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ	กลุ่มเป้าหมายคือ	กลุ่มแม่ลูกผูกพัน	ครอบครัวที่มีลูกอยู่ในช่วงวัยรุ่น	จัดกิจกรรมโดยการให้
วทิยากรจากกรงุเทพมหานครมาให้ความรูก้บักลุม่แม่บ้านในเรือ่งการนวดประคบสมนุไพร	ซึง่เป้าหมาย
ของการท�ากจิกรรมนีน้อกจากจะเพือ่เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในครอบครวัแล้ว	ยงัเป็นการ
สร้างรายได้ที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ในอนาคตอีกด้วย
	 ตัวอย่างสุดท้ายคือ	 กิจกรรมการสร้างความตระหนักและรณรงค์ลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	
รปูแบบการจดักิจกรรมคอื	การให้เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานสาธารณสุขอ�าเภอให้ความรู้เกีย่วกับปัญหา
สุขภาวะทางเพศ	 เช่น	 การตั้งครรภ์ไม่พร้อม	 รวมถึงการแนะน�าวิธีแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างชุมชน	 
ผูป้กครอง	โรงเรยีน	และเดก็	เยาวชน	ส�าหรบัการติดตามผลภายหลังการเข้าร่วมกจิกรรมนี	้ติดตามผล
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โดยกลุ่มแม่บ้านที่เป็นแกนน�าและอสม.	ประจ�าหมู่บ้าน	เป็นต้น
	 จากตัวอย่างกิจกรรมของศูนย์ปิยโสภณ	แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่าง
ทุกภาคส่วน	 ตั้งแต่ร่วมคิด	 และวางแผนแก้ไขปัญหา	 จนถึงร่วมท�า	 และติดตามผลความส�าเร็จหรือ 
ไม่ส�าเรจ็ในกจิกรรมส่งผลให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการมสุีขภาวะท่ีดีข้ึน	มคีวามรู้ความสามารถ	มคีวามสามารถ
ในการท�างานเป็นทีม	กล้าแสดงออก	และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้
 

 เครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จังหวัดสิงห์บุรี
	 เครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส	 ประกอบด้วยโรงเรียนในเครือข่ายจ�านวน	 6	 โรงเรียน	 มี
พื้นที่อยู่ในสองอ�าเภอคือ	อ�าเภอเมือง	และอ�าเภออินทร์บุรี	ทั้ง	6	โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนิน
งานที่ส�าคัญคือ	เน้นการเรียนรู้สุขภาวะที่บูรณาการระหว่างโรงเรียน	บ้าน	และศาสนา	เพื่อบูรณาการ
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านออกเขียนได้	และความสามารถในการคิด
	 เครอืข่ายฯ	จดักจิกรรมในโครงการรวมทัง้สิน้	5	กจิกรรม	โดยทกุกิจกรรมใช้หลกักระบวนการ
ท�างานแบบมส่ีวนร่วมมาใช้ในการพฒันากจิกรรม	โดยกจิกรรมทีโ่ดดเด่นและน่าสนใจทีส่ดุคือ	กจิกรรม
สุขภาวะโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนหลักในการด�าเนินการ	 ซ่ึงที่มาในการจัด
กจิกรรมนีเ้กดิขึน้จากการร่วมประชมุผูบ้รหิาร	คณะครูทกุโรงเรียนในเครือข่ายเพ่ือประเมนิความเส่ียง
ก่อนด�าเนินการ	ภายหลงัการประชมุพบว่านกัเรยีนมปัีญหาด้านสขุภาวะน�า้หนกัเกนิเกณฑ์	หรอื	ภาวะ
โรคอ้วน	จากนั้นโรงเรียนในเครือข่ายจึงได้ร่วมกันวางแผนแก้ปัญหา	และประเมินความเสี่ยงภายหลัง
การเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง
	 ส�าหรบัการจัดกจิกรรมเริม่ต้นโดยการจดัท�าคูม่อืการใช้ฐานการเรยีนรู้	13	ฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกิดความตระหนักในการเรียนรู้	 จากนั้นให้นักเรียนและครูมีส่วนร่วมในการ
เรยีนรู	้มนีกัเรยีนแกนน�าในโรงเรียนเป็นวทิยากร	ซ่ึงระหว่างด�าเนนิกจิกรรมจะมชีมุชน	และหน่วยงาน
ต่างๆ	เข้ามามีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรม	เช่น	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	ธนาคาร	TMB	
บริษัทเจริญ	โภคภัณฑ์	ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
	 ผลทีไ่ด้จากการด�าเนนิงานส่งผลต่อสขุภาวะของนกัเรยีนในเรือ่งการรบัประทานอาหารปลอด
สารพษิ	และการบรโิภคอาหารทีถู่กสขุลกัษณะอนามยัมากยิง่ขึน้	นอกจากนีย้งัก่อให้เกดิรายได้ระหว่าง
เรยีน	รวมถงึท�าให้คนในชมุชนมรีายได้และสขุภาวะทีดี่	เกดิความสัมพันธ์ทีดี่ระหว่างบ้าน	วดั	โรงเรียน
ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
	 ความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้ของเครอืข่ายวดัสังฆราชาวาส	เป็นอกีหนึง่ตวัอย่างทีส่ะท้อนให้เหน็การน�า	
“แนวคดิจากทฤษฎีสูก่ารปฏิบัต”ิ	ดงัจะเห็นได้จากการเริม่ต้นก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายในการ
ท�าโครงการร่วมกันจนน�าไปสู่การมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเร่ืองภาวะโรคอ้วนของนักเรียนอย่างชัดเจน	 มี
การพิจารณาจุดเด่น	 จุดด้อยของโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนใกล้เคียง	 ร่วมกัน
ประเมินความเสี่ยงจากกิจกรรมของโครงการทั้ง	5	โครงการ	จนถึงการด�าเนินงานร่วมกันของสมาชิก
ในเครอืข่ายและชมุชนทีท่�างานร่วมกนัแบบพึง่พาซ่ึงกนัและกนั	โดยโรงเรียนแม่ข่ายจะเกือ้หนนุโรงเรียน
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เครือข่ายให้มาศึกษาดูงาน	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน	 เมื่อเกิดปัญหามีการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆ	อย่างเป็นระบบ	ร่วมวเิคราะห์ข้อดี	ข้อเสยี	จนถงึการร่วมสรปุผลการด�าเนนิงานในเครอืข่ายและ
เผยแพร่ความรู้

 เครือข่ายโรงเรียนบ้านบูเกะบากง จังหวัดนราธิวาส
	 เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านบเูกะบากง	ประกอบด้วยสถานศกึษาท้ัง	5	แห่ง	ต้ังอยูท่ี่อ�าเภอยีง่อ	และ
อ�าเภอรือเสาะ	จังหวัดนราธิวาส	ประกอบด้วยชุมชน	3	ต�าบล	10	หมู่บ้าน	และจ�านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการทั้งสิ้น	1,221	คน	
	 โครงการท่ีเครือข่ายจดัข้ึนเกิดจากการศกึษาสภาพปัญหาของชมุชน	ซ่ึงพบว่ามพีฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม	เกิดโรคอ้วน	นอกจากนี้ยังพบปัญหาพฤติกรรมทางเพศ	การใช้ยาเสพติด	
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชุมชนต�่า	จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่
ท�าให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการวางแผนแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้	โดยเครอืข่ายบเูกะบากงได้ร่วมมอืกบั
ชุมชนจัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจหลายประการเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	 และใช้หลักศาสนาอิสลามเข้า
มามีบทบาทในการเปลี่ยนพฤติกรรม	ตัวอย่างกิจกรรม	 เช่น	กีฬาดี	 ชีวีมีสุข	กิจกรรมทูตน้อยรณรงค์
เพื่อชุมชนเข้มแข็ง	กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม	กิจกรรมอาสาเยี่ยมบ้านด้วยการอ่านซูเราะห์ยาซีน	และ
กิจกรรม	ICU	ROOM	เพิ่มความเข้มแข็งในการต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม	เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาสถานศึกษา	ดูแลสังคม	บ้านเกิดตนเองได้
	 กจิกรรมข้างต้น	ผูป้กครอง	คร	ูและสถานศกึษาเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานต้ังแต่เสนอ
อนุมัติโครงการ	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	 ประชุมคณะท�างาน	 ด�าเนินงาน	 และประเมินผลการท�างาน	
นอกจากนี้ยังมีองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการท�ากิจกรรม	 อาทิ	 วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	
เป็นวิทยากรเรื่องโภชนาการ	 ครูแดร์	 (ทหาร)	 เป็นวิทยากรเรื่องบุหร่ีและยาเสพติด	 และผู้น�าศาสนา	
เป็นวิทยากรในเรื่องเพศศึกษา	 และกิจกรรมอ่านยาซีน	 วิทยากรจากครูภาษาไทยในเครือข่ายเพื่อท�า
กิจกรรม	 ICU	 ROOM	ท�าหน้าท่ีคัดกรองและพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการอ่านและพัฒนาผู้เรียน
ร่วมกัน
	 ถงึแม้ว่าเครอืข่ายบูเกะบากงจะมข้ีอจ�ากดัในเรือ่งความไม่สงบในพืน้ท่ีอยูบ่่อยครัง้	มคีวามเสีย่ง
ในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตครูและผู้เรียน	 และอุปสรรคด้านการใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษากลาง 
ในการสื่อสาร	 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนด้านการเขียน	 การอ่านของนักเรียน	 แต่เครือข่าย 
บูเกะบากงก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้	 โดยมีแนวคิดและหลักการที่ส�าคัญที่น่าสนใจที่ผู้เขียน
น�าเสนอ	คือ	หลกัการท�างานตามวฒันธรรมองค์กร	5T	อนัได้แก่	Teamwork	หมายถึง	การท�างานเป็น
ทมีอย่างมคีณุภาพและใส่ใจในการท�างาน	มกีารประสานงานกบัเจ้าหน้าที	่เช่น	ต�ารวจ	ทหาร	เพ่ือดูแล
ด้านความปลอดภยัของคร	ูและผูเ้รยีน	Technology	หมายถงึ	การน�าเทคโนโลยมีาใช้ให้เกดิประโยชน์
สูงสุดในการท�ากิจกรรม	Time	หมายถึง	การท�างานอย่างเต็มเวลาและทุ่มเทให้งานเต็มความสามารถ	
Test	 หมายถึง	 การตรวจประเมิน	 และติดตามงานอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนด�าเนินงาน	 ขณะด�าเนินงาน	
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และหลังด�าเนินงาน	และ	Tip	คือ	การสร้างแรงจูงใจที่ดีเพื่อให้เกิดก�าลังใจในการท�างานส่งผลให้งาน
มีประสิทธิภาพ	ครูเน้นย�้าเรื่องการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร	และให้ผู้เรียนฝึกพูดและออกเสียงภาษา
ไทยในชีวิตประจ�าวัน	เป็นต้น

	 จากกรณตัีวอย่างข้างต้นทัง้	4	เครอืข่าย	แสดงให้เหน็ถงึหลักในการจัดการศกึษาทีส่�าคญัตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	ทีมุ่ง่เน้นในเร่ืองของการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ	
และการให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการด�าเนินงานของเครือข่ายทั้งหมดที่ 
ผู้เขียนน�าเสนอน้ัน	 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการ	 อาทิ	 แกนน�าเด็กและเยาวชน	 ผู้ปกครอง	
สถาบนัศาสนา	ชมุชน	องค์กร	หน่วยงานต่างๆ	ล้วนมบีทบาทส�าคญัในการขับเคล่ือนและผลักดันให้การ
ด�าเนนิงานเกดิขึน้จนส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้โดยด	ีโดยใช้หลกัการมส่ีวนร่วมทัง้การร่วมคดิ	ร่วมวางแผน	ร่วม
ตดัสนิใจ	ร่วมรบัผดิชอบ	ร่วมตดิตามประเมนิ	ร่วมแก้ปัญหา	และร่วมชืน่ชม	ซ่ึงประโยชน์สูงสุดท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัการเข้าโครงการกย่็อมเกดิขึน้กบันกัเรียนทีเ่ป็นบตุรหลานของบคุคลในชุมชน	ทีจ่ะมสุีขภาวะ
ทีด่	ีปลอดสารเสพตดิ	และปัญหาเรือ่งเพศ	มคีณุธรรม	จรยิธรรม	รวมถงึการมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดี
ขึ้น	และเมื่อบุตรหลานของครอบครัว	ชุมชนมีคุณภาพ	ก็ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพ
ในระยะยาวต่อไปในอนาคตเช่นกัน

ภาพกิจกรรมเครือข่ายจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพประกอบกิจกรรมเครือข่ายวัดสังฆราชาวาส จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพประกอบกิจกรรมเครือข่ายบูเกะบากง จังหวัดนราธิวาส
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	 การด�าเนนิงานโครงการในรปูของเครอืข่ายในภาคเหนอื	7	เครอืข่าย	จ�านวน
โรงเรียนทั้งหมด	 31	 โรงเรียน	 ประกอบด้วย	 จังหวัดเชียงใหม่	 มี	 1	 เครือข่าย	 คือ
เครือข่ายโรงเรียนจอมทอง	 มีโรงเรียนท้ังหมด	 4	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนจอมทอง	
โรงเรียนสองแคววิทยาคม	 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ย	 โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ
จงัหวดัล�าพนูม	ี3	เครอืข่าย	ได้แก่	เครือข่ายโรงเรียนบ้านศรีเต้ีย	มโีรงเรียนในเครือข่าย	
4	 โรงเรียน	 ได้แก่โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย	 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่	 โรงเรียนวัดหนองยวง	 
โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว	 เครือข่ายโรงเรียนวัดบ้านดง	 มีโรงเรียนในเครือข่าย	 4 
โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีนวดับ้านดง	โรงเรยีนวดัวงัสะแกง	โรงเรยีนวดับ้านเวียงหนองล่อง
โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย	และเครือข่ายโรงเรียนบ้านโป่งแดง	มีโรงเรียนในเครือข่าย	
4	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียนบ้านโป่งแดง	โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง	โรงเรียนบ้านห้วยไร่	
โรงเรียนบ้านแม่บอน	 เครือข่ายโรงเรียนแม่พริกวิทยา	มีจ�านวนโรงเรียน	5	 โรงเรียน	
ได้แก่โรงเรียนแม่พริกวิทยา	 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก	 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง	 โรงเรียน
บ้านแม่พริกบน	 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ	 จังหวัดน่าน	 มี	 1	 เครือข่าย	 คือเครือข่าย
โรงเรียนบ้านป่าหัด	 มีจ�านวนโรงเรียนในเครือข่าย	 5	 โรงเรียน	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้าน
ป่าหัด	โรงเรียนบ้านร้อง	โรงเรียนจอมแจ้งวิทยา	โรงเรียนบ้านขอน	โรงเรียนบ้านป่า
ลาน	และจังหวัดนครสวรรค์	มี	1	เครือข่าย	คือเครือข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	
มีจ�านวนโรงเรียนในเครือข่าย	5	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	โรงเรียน
วัดสว่างวงษ์	 โรงเรียนปรียาโชติ	 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ	 โรงเรียนบ้านหนองสระ	จาก
การนิเทศติดตามสรุปได้ดังนี้
 

โครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่าย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนที่ยั่งยืน ภาคเหนือ

มนัส	ข�าอ่อน
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเหนือ
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  การด�าเนินงาน
		 การด�าเนินกิจกรรมของแต่ละเครือข่าย	 ส่วนใหญ่จะมีการด�าเนินงานคล้ายๆกัน	 กล่าวคือ
โรงเรียนแม่ข่ายจะเป็นหลักในการประชุมชี้แจงแนวทางการด�าเนินงาน	 การจัดกิจกรรม	 ตลอกจน
การจัดสรรงบประมาณ	 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของโรงเรียนเครือข่าย	 องค์กรอ่ืนๆในชุมชน	
ด้านความร่วมมือ	ร่วมวางแผน	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมรับผิดชอบและร่วม
เข้ามามีบทบาทในการชื่นชมผลงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ	
 

 เครือข่ายที่จัดกิจกรรมเด่น 
 เครอืข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ได้รบัรางวลัการการจดัการความรูโ้ดยการจดันทิรรศการ
ดเีด่นระดบัภาค	และนวตักรรมการด�าเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรม	อย่างเช่น	หลกัสตูรการอบรมวถิเีพศศกึษา
ในวัยรุ่น	คู่มือครูด้านสุขภาวะที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน	มีแกนน�านักเรียน
สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาวะทางเพศ	 แกนน�าเพื่อนช่วยเพ่ือน	 (อย่างกัลยาณมิตร)	 จัดท�าแผ่นพับการรับ
ประทานอาหารให้เหมาะสมกบัวยั	ส่งเสรมิการออกก�าลงักายเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพ	ทัง้นีจ้ดัด้านคณุธรรม
จริยธรรม	 เช่น	 กิจกรรมจูงลูกศิษย์เข้าวัดกิจกรรมเรียนธรรมะกับครูสอนศีลธรรม	 และกิจกรรมค่าย
คุณธรรมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นต้น	เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บูรณาการ
ด้านสุขภาวะ	ด้านการพัฒนากระบวนการคิดควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม	ทุกโรงเรียนด�าเนินกิจกรรม
ด้วยตนเอง	ด้วยกระบวนการมีส่วน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างน้อยเดือนครั้ง	ร่วมกันคิด	ร่วมแก้
ปัญหา	ท�าให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการทุกคนและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุภาคส่วน	เกดิความส�าเรจ็และช่ืนชมร่วม
กัน	และเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน	ท�าให้โครงการประสบผลส�าเร็จและเป็นที่ชื่นชมของชุมชนมาก	
 เครือข่ายโรงเรียนจอมทอง	ได้รับรางวัล	การบริหารจัดการเครือข่ายดีเด่นตามกระบวนการ
มีส่วนร่วมและเป้าหมายสุขภาวะ	 กิจกรรมเด่นของโครงการคือโรงเรียนในเครือข่ายจอมทองทั้ง	 4	
โรงเรียน	 และชุมชนร่วมด�าเนินโครงการในปณิธานเดียวกันคือเพ่ือลดปัญหาส่ิงเสพติด	 และป้องกัน
โดยการสร้างองค์ความรู้	 และดึงเอาผู้ท่ีเคยทดลองใช้หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ามาเป็นแกนน�าในการ
เผยแพร่ถึงพิษภัยและการด�าเนินป้องกันเพื่อไม่ให้เพิ่มปริมาณอีกต่อไปในสถานศึกษาและชุมชนที ่
ทุกคนอาศัยอยู	่ สะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายใช้หลักและวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชน	ตลอดจนสามารถ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะของคนในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน	
  เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านศรเีตีย้	ได้รับรางวลั	การบรหิารจดัการแบบมส่ีวนร่วมของชุมชนดีเด่น	
กจิกรรมทีโ่ดดเด่น	คอืกระบวนการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนของสังคม	ชมุชน	บ้าน	วดั	โรงเรียน	และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ขณะเดียวดัน	ใช้กระบวนการท�างานแบบวงจรคุณภาพ	(Plan	Do	Check	Action	:	
PDCA)	เพื่อใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมไปพร้อมกันในทุกโรงเรียน	กลไกการมีส่วนร่วมและกลไกการด�าเนิน
งาน	PDCA	ดังกล่าวนั้น	ท�าให้ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนชัดเจนเป็นรูปธรรม	เกิดผลผลิต	ผลลัพธ์	โดยตรง
ต่อต่อผู้เรียน	โรงเรียน	และชุมชน	
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 เครือข่ายโรงเรียนบ้านโป่งแดง	 ได้รับรางวัล	 การจัดการการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่ส่งผลต่อ
คณุธรรมจรยิธรรมดเีด่น	ความโดดเด่นของเครอืข่ายคอื	ในท่ามกลางความแตกต่างทางวฒันธรรม	ภาษา	
การหาเลีย้งชพี	และการด�ารงชวีติของคนในชมุชน	แต่เครอืข่ายและชมุชนได้ผสานทกัษะการการด�ารง
ตน	 และทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมตามบริบทของตนบนพ้ืนฐานพอเพียง	 และความมีคุณธรรมจริยธรรม	
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปฏิบัตติามแนววถิพีอเพยีง	และยดึเป็นหลกัปฏบิติัในการด�าเนนิชีวติประจ�า
วนั	นกัเรยีนมจีติส�านกึในการรกัษ์ป่า	รกัษ์น�า้	อยูก่บัธรรมชาติแบบพ่ึงพาโดยการดึงเครือข่ายผู้ปกครอง
และชุมชนมามีส่วนร่วม

	 อย่างไรก็ตาม	การด�าเนินงานของเครือข่ายทั้ง	7	เครือข่ายนั้น	ล้วนใช้รูปแบบและกลไกการ
พฒันาคณุภาพผูเ้รียน	โรงเรยีน	บ้าน	วดั	ชมุชน	ทัง้สิน้	ทัง้ในด้านการพฒันาวชิาการ	ด้านสขุภาวะ	และ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไป	 และดึงเอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในและนอก
พืน้ที	่เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	คดิวเิคราะห์	และแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชมุชนให้สอดคล้องกบั
สภาพและบรบิทของชมุชนของตนเอง	ทกุภาคส่วนมคีวามเป็นเจ้าของและส�านกึรักษ์ในชมุชนของตน	
ส่งผลให้ทุกเครือข่ายสามารถบริหารจัดการโครงการให้เกิดผลส�าเร็จเป็นรูปธรรมได้	
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ความน�า
	 การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพื่อสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนที่ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ด�าเนินงานโดยศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา	
วิทยาลัยครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 มาตั้งแต่วันที่	 1	สิงหาคม	2558	–	
15	ธันวาคม	2559	ผลการด�าเนินโครงการนอกจากจะท�าให้พบว่า	วัตุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการท่ีก�าหนดไว้	 อันได้แก่	 ความตระหนักและการลดอัตราการ 
สบูบุหรี	่การรับประทานอาหารถกูสขุลกัษณะ	การลดปัญหาสขุภาวะทางเพศ	นกัเรยีน
และเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม	 มีการเช่ือมโยง
สุขภาวะกับคุณภาพการศึกษาและความมั่นคงจะบรรลุผลค่อนข้างสูงแล้ว	 บทเรียน
ส�าคญัในกระบวนการบรหิารและการจัดการโครงกค็อื	การค้นพบพัฒนาการและพลัง
ชมุชนกบัการขบัเคลือ่นการจดัการเรยีนรู้แบบเครือข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน	
ซึง่สามารถสะท้อนให้เหน็องค์ความรู	้ทีเ่ป็นนวตักรรมของการจดัการเครอืข่ายแบบมี
ส่วนร่วมที่ค่อนข้างชัดเจน

แบบแผนของการจัดการเครอืข่ายและกระบวนการขบัเคลือ่น
	 การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตามโครงการ	
มีแนวปฏิบัติของพลังการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมของ
เครือข่าย	แบ่งเป็น	3	รูปแบบดังนี้

พัฒนาการและพลังขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

รศ.ดร.กล้า	ทองขาว	
ผู้อ�านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาการจัดการการศึกษา	วิทยาลัยครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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 รูปแบบที่ 1	 แบบการรวมกลุ่มเครือข่ายด้วยการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมเดิมขององค์กร
ต้นแบบ	 เป็นรูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่าย	 โดยมีองค์กรการเรียนรู้	 (โรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้)
ต้นแบบ	มกีารขยายผลของกจิกรรมการเรยีนรูท้ีอ่งค์กรต้นแบบจดัอยูเ่ดมิ	ให้ครอบคลมุเป้	าหมายและ
วัตถุประสงค์ใหม่ของโครงการ	ด้วยการยอมรับและการเข้าร่วมของสมาชิกเครือข่ายใหม่	(ประมาณ	5	
–	11	องค์กร)	เหตุผลเพราะองค์กรต้นแบบมีประสบการณ์การท�างานที่ประสบความส�าเร็จ	มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับ	จึงได้รับเลือกให้เป็นองค์กรต้นแบบและเป็นแม่ข่าย	แนวปฏิบัติในการพัฒนาเครือข่าย
และการขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายรูปแบบนี้มีลักษณะดังนี้

1.1)	 การริเริ่มกิจกรรมจะใช้กิจกรรมเดิมที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 
ท่ีองค์กรต้นแบบท�าส�าเร็จมาก่อน	 เช่น	 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียน	 กิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด	 กิจกรรมการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหาทางเพศ	 และกิจกรรมอื่น	 มาผนวกกับกิจกรรมใหม่ในการสร้าง
เสริมสุขภาวะ	 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้	 โดยก�าหนดเป็นสาระส�าคัญของการ
จัดการเรียนรู้ในเบื้องต้น

1.2)		 กลุม่มกีารประชมุก�าหนดกจิกรรม	โดยโรงเรยีนแม่ข่ายจะท�าหน้าทีน่ดัหมายการประชมุ
ร่วมกัน	 มีการจัดท�าแผน	 ก�าหนดปฏิทินการท�างาน	 มอบหมายและกระจายความ 
รับผิดชอบ	ติดตามงานประสานการท�างานตามกิจกรรมที่ร่วมกันก�าหนด

1.3)		 ประเภทกิจกรรมที่จัดท�าแบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	ประเภทแรก	ให้ทุกโรงเรียนใน
เครอืข่ายเลือกจดักจิกรรมคล้ายกนั	เพือ่ให้ทกุโรงเรยีนมกีารบรรลเุป้าหมาย	5	ประการ
เหมือนๆกัน	 กับอีกประเภทหนึ่ง	 คือ	 ให้สมาชิกเลือกจัดกิจกรรมตามความถนัดและ
ความสนใจ	ภายใต้กรอบของเป้	าหมายท่ีโครงการก�าหนด	เช่นโรงเรียนแม่ข่ายจัดเพียง	
2	 กิจกรรม	 เช่น	 กิจกรรมสุขภาวะด้านโภชนาการและสุขภาวะทางเพศส่วนโรงเรียน
ลูกข่ายอาจจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสารเสพติด	และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	
เป็นต้น

1.4)		 วิธีการบริหารการจัดกิจกรรมที่ก�าหนดในโครงการ	 มีการกระจายอ�านาจและความ
รับผิดชอบมีการประเมินความเส่ียงในการด�าเนินกิจกรรม	 โดยอาศัยความรู้และ
ประสบการณ์จากออกการนเิทศและการก�ากบัตดิตามของผูท้รงคณุวฒุใินส่วนภมูภิาค

1.5)	 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ปัญหาและการแลกเปล่ียนประสบการณ์ภายในกลุ่ม
เครือข่าย	มีการรายงานผลการด�าเนินกิจกรรมและการบริหารโครงการตามข้อตกลง
ที่ก�าหนดไว้

1.6)		 วิธีการจัดท�ากิจกรรมทุกข้ันตอนจะแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของการท�างานใน
รูปแบบเครือข่ายทั้งในแนวตั้ง	 (ภายในชุมชนในเขตบริการของแต่ละโรงเรียน)	 และ
ในแนวนอน	 (ระหว่างชุมชนในเขตบริการของทุกโรงเรียนที่เข้าร่วม)	 ในลักษณะของ
พฒันาการการขบัเคลือ่นจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปบคุคลในระดับน�าของชมุชนและ
องค์กรในพืน้ท่ีจะค่อย	ๆ 	ผนกึก�าลงักนัหนาแน่นขึน้ๆ	ท�าให้เหน็แนวโน้มทีจ่ะก่อให้เกิด
ความเข้มแข็งด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง
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1.7)		 สมาชิกเครือข่ายร่วมกันค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี	(Good	Practice)	จากสมาชิกเครือข่าย	
เพื่อน�าไปเสนอและจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค	ตามข้อก�าหนด
ของโครงการร่วมกัน

 รูปแบบที่ 2	 แบบรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายใหม่ท้ังหมด	 พัฒนาการของเครือข่ายประเภทนี	้ 
ทกุโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการ	ยงัไม่มปีระสบการณ์การท�างานในเรือ่งการจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายมา
ก่อน	การรวมกลุม่เป็นเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเกดิขึน้เนือ่งจากได้รบัการชกัชวน	หรือการ
ค้นหาสถานศึกษาที่น่าสนใจของผู้ทรงคุณวุฒิในภูมิภาค	โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอาจตั้งอยู่ในพื้นที่
ต่อเนือ่งใกล้เคยีงกนั	หรอือาจอยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลกนั	แต่มคีวามสนใจเข้าร่วมโครงการ	ร่วมจัดกจิกรรม
เพื่อสุขภาวะและบริหารจัดการโครงการแบบเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนอื่น	ๆ	แนวปฏิบัติกิจกรรมของ
เครือข่ายประเภทนี้	มีดังนี้

2.1)		 สมาชิกเครือข่ายมีการเลือกสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งท�าหน้าที่เป็นแม่ข่าย	สมาชิก
ร่วมเรยีนรู	้เป้าหมาย	วตัถปุระสงค์และภารกจิของโครงการ	มกีารประชมุปรึกษาหารือ
ท�าความเข้าใจแนวปฏิบัติและเงื่อนไขของงานร่วมกัน

2.2)		 ร่วมกนัจดัท�าแผนปฏบัิติการ	ก�าหนดกจิกรรมตามความสนใจของสมาชิกในเครือข่าย	
ก�าหนดงบประมาณและปฏิทินหารท�างานร่วมกัน

2.3)		 มีการมอบหมายงาน	 เช่น	 สมาชิกเครือข่ายใดเป็นผู้จัดท�าหลักสูตรการเรียนเรื่องใด	
ท�าสื่อเรื่องใด	 จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร	 มีการบูรณาการการกิจกรรมสุขภาวะ	
5	ประการกับแผนการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนอย่างไร	มีแนวทางการ
ก�ากับติดตามการจัดการเรียนรู้อย่างไร	ผลเป็นอย่างไร	พบปัญหาอะไร	จะร่วมกันแก้
ปัญหาอย่างไร	สมาชกิเครอืข่ายจะท�าการส่ือสารถงึกนัสม�า่เสมอ	และผู้น�าของโรงเรียน
ในกลุม่เครอืข่ายจะมกีารพบปะกนัเป็นประจ�าทกุเดอืน	เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์
และปัญหาในการท�างาน

2.4)		 สมาชิกเครือข่ายร่วมกันค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี	 เพื่อน�าไปเสนอและจัดนิทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค	ตามข้อก�าหนดของโครงการร่วมกัน

 รูปแบบที่ 3	แบบการร่วมกลุ่มเครือข่ายบูรณาการการเรียนรู้คู่ขนาน	การจัดการเรียนรู้แบบ
เครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนืประเภทเครอืข่ายคูข่นาน	
มีแนวปฏิบัติกิจกรรมของเครือข่ายดังนี้

3.1)	 เป็นการจับคู่ขนานระหว่างกลุ่มเครือข่ายประเภทต่อยอดกับกลุ่มเครือข่ายเร่ิมต้น	
(ริเริ่มโครงการใหม่)	 อย่างไม่เป็นทางการ	 เพียงแต่ผู้น�าของกลุ่มเครือข่ายทั้ง	 2	 กลุ่ม
มีข้อตกลงร่วมกันที่จะช่วยเหลือแนะน�าการด�าเนินกิจกรรมกันและกัน	 แต่กิจกรรมที่
เลอืกท�าจะก�าหนดตามบรบิทของแต่ละเครอืข่ายและแต่ละโรงเรยีน	ซึง่อาจจะเหมอืน
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หรือแตกต่างกันก็ได้	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม	ความถนัดความสนใจและปัจจัยอื่นๆ	
ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา	 ภายใต้กรอบของการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาวะของ
เด็กและเยาวชน

3.2)		ทัง้	2	กลุม่เครอืข่ายจะร่วมประชมุปรกึษาหารือกนัในการจดัท�าแผนงาน	เลอืกกจิกรรม	
ก�าหนดหลักสูตร	สื่อการเรียนรู้	แนวทางการประเมินและแก้ไขปัญหาความเสี่ยงและ
อื่น	ๆ	ร่วมกัน

3.3)	 ผู้น�าเครือข่ายจะท�าหน้าที่ประสานการท�างาน	 ก�ากับติดตามให้ค�าปรึกษาปัญหา
ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภูมิภาคสม�่าเสมอ

3.4)	 แต่ละเครือข่ายมีอิสระในการบริหารจัดการการเรียนรู้	 ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และบูรณาการกิจกรรมไปจัดท�าแผนการเรียนการสอนของครู	 ในโรงเรียน
ที่เป็นสมาชิกของทั้ง	2	เครือข่าย

3.5)	 แต่ละเครือข่ายมีอิสระในการน�าเสนอผลงาน	 และการจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับภูมิภาคตามข้อก�าหนดของโครงการ

3.6)		วธิกีารบริหารการจดัการกจิกรรมตามความรบัผดิชอบ	จะสะท้อนให้เหน็ความสมัพนัธ์
ของการท�างานของทัง้	2	กลุม่เครอืข่าย	ทัง้ภายในและภายนอกเครอืข่าย	ทีม่พีฒันาการ
และความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไป	 เป็นที่น่าเชื่อถือได้	 ตามผลการนิเทศติดตาม
ของผู้ทรงคุณวุฒิระดับภูมิภาค	และสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมที่จัดจะมีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน

สรุป 
	 พัฒนาการและพลังการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนพบว่า	มีรูปแบบการจัดการเครือข่ายอยู่	3	รูปแบบ	คือ	
รูปแบบเครือข่ายประเภทพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรมแม่ข่ายต้นแบบ	 รูปแบบเครือข่ายใหม่สนใจรวม
ตัวริเริ่มกิจกรรมและรูปแบบเครือข่ายบูรณาการการเรียนรู้คู่ขนาน	 โดยพลังขับเคลื่อนกิจกรรมของ
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาดังกล่าว	มีแนวโน้มว่าจะมีความยั่งยืนต่อไป
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 ของชุมชุน เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน.	ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการศึกษา		
	 วิทยาลัยครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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กำรถอดบทเรียนเครือข่ำยภำคเหนือ

	 เครอืข่ายภาคเหนอื	ประกอบไปด้วย	สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีมบีริบทและสภาพปัญหาที่ 
คล้ายกัน	 โดยสภาพปัญหาส่วนใหญ่คือ	ปัญหาการใช้สารเสพติดของเยาชน	ปัญหาโภชนาการ	
ปัญหาการมเีพศสมัพันธ์ก่อนวยัอันควร	ปัญหาคุณธรรม	จรยิธรรม	และปัญหาผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน	
	 ในปี	 2558	 สถานศึกษาในภาคเหนือได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพ่ือจัดท�าโครงการให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	 เพื่อแก้ปัญหาเยาวชน	 ในประเด็นดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการ
ลดอัตราการสูบบุหรี่	 เหล้าและสารเสพติด	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	
4)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง
	 อย่างไรก็ดี	 จุดเน้นในการจัดท�าโครงการของเครือข่ายแต่ละแห่ง	 พิจารณาจากสภาพ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน	 โดยจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการเข้าไปในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้	และให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	ผลการด�าเนินการ	พบว่า	เครือข่ายทุกแห่งได้
รับความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากทกุภาคส่วน	ผลผลติและผลลพัธ์ทีไ่ด้สอดคล้องกบัเป้าหมายและ
ตวัช้ีวัดของโครงการตามประเด็นด้านต่างๆ	โดยมจีดุเด่นในการด�าเนนิงานคอื	เครอืข่ายโรงเรียน
บ้านโป่งแดง	มกีารสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพยีงในหลกัสตูรและสาระการเรยีนรูเ้พือ่พฒันา
ผูเ้รยีนทัง้ในและนอกสถานศกึษา	ส�าหรับนวตักรรมทีไ่ด้จากการด�าเนนิงานคอื	เครอืข่ายโรงเรียน
บ้านศรเีตีย้ใช้หลกัการบรหิารโดยกระบวนการท�างานวงจร	PDCA	และเครอืข่ายโรงเรยีนจอมทอง	
ผู้เรียนจัดท�าบทเพลงที่มีภาพประกอบขึ้น
	 ส�าหรบัอปุสรรคและปัญหาทีพ่บคอื	งบประมาณและระยะเวลาในการด�าเนินงานทีจ่�ากัด	
และการรบัรูข้องผูป้กครองในเรือ่งการศกึษาของบตุรหลาน	สถานศกึษาเครือข่ายจึงด�าเนนิการ
แก้ไขโดยการติดสือ่สาร	และชีแ้จงเพือ่ร่วมมอืกนัแก้ปัญหาดังกล่าวและเพือ่ให้เกดิการมส่ีวนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมสถานศึกษา	
	 ทั้งน้ี	 เครือข่ายภาคเหนือทุกแห่ง	 เห็นควรให้มีการด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ
การพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไป
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เครือข่ายโรงเรียนแม่พริกร่วมใจ 
สร้างวินัยสุขภาวะ

เครือข่ายโรงเรียนแม่พริกวิทยา อ�าเภอแม่พริก จังหวัดล�าปาง

ความน�า    
	 เครือข่ายโรงเรียนแม่พริกวิทยา		ประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่ายคือ		โรงเรียน
แม่พริกร่วมใจ	 และโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก	 โรงเรียนบ้าน
แม่พริกบน	โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง	และโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ	สถานศึกษาในเครือข่าย
แม่พริกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในชุมชน	ในการจัดท�าโครงการเครือข่ายแม่พริกร่วมใจ	สร้าง
วินัยสุขภาวะ	ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	ได้แก่	เครือข่ายผู้ปกครอง	
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ�าเภอแม่พริก	เจ้าหน้า
โรงพยาบาลแม่พริก		สถานีต�ารวจ	และพระสงฆ์	ได้ร่วมกันสนับสนุนโครงการฯ	เพื่อ
ให้ผู้เรียนมีความรู้	 และมีทักษะในการด�าเนินชีวิต	 น�าไปเผยแพร่ในสถานศึกษาและ
ขยายผลสู่ชุมชนเพื่อให้ได้ชุมชนไม่สูบบุหรี่	 ไม่ดื่มสุรา	 ปลอดออบายมุข	 ปลอดสาร
เสพติด	ชุมชนสุขภาพ	และชุมชนสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนเป็น
สังคมที่มีคุณภาพต่อไป
	 โรงเรยีนแม่พรกิวทิยาเป็นโรงเรยีนศนูย์การเรยีนรูต้ามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง	
เพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมีความพอประมาณ	มเีหตผุล	มภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่	ีภายใต้เงือ่นไข
ความรู ้คู ่คุณธรรม	 สถานศึกษาในเครือข่ายฯ	 มีบริบทคล้ายกันคือ	 ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่รายได้ปานกลาง	 มีอาชีพเกษตรกรรม	 ย้ายไปประกอบอาชีพที่อ่ืน	 ผู้เรียน
อาศัยอยู ่กับญาติที่ไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลานในวัยเรียน	 ดังนั้น	 เครือข่าย
แม่พริก	 จึงได้ร่วมมือกันวางนโยบายในการปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรมของผู้เรียน
ผ่านกิจกรรมส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิด	 เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ	 ทั้งด้านโภชนาการ	
การออกก�าลังกาย	 การต้ังครรภ์ในวัยเรียน	 และการเสพสิ่งเสพติด	 โดยได้จัดท�า
กจิกรรมทีม่ปีระเดน็การด�าเนนิงาน	ดังนี	้1)	ด้านความตระหนกัและการลดอตัราการ
สูบบุหรี่	ได้แก่	กิจกรรมรวมพลังลด	ละ	เลิก	บุหรี่	เหล้าและสารเสพติด	2)	ด้านความ

ณรงค์ศักดิ์		อาจหอม
ประธานเครือข่ายโรงเรียนแม่พริกวิทยา
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ตระหนกัและการรับประทานอาหารถกูหลกัโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	ได้แก่	กจิกรรมสขุภาพดี	
ชวี	ีสดใจ	3)	ด้านความตระหนักและลดปัญหาสขุภาวะทางเพศ	4)	ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	ได้แก่	ธรรมะ
เพื่อสุขภาวะที่พอเพียง	และ	5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครอืข่ายโรงเรยีนแม่พริกวทิยา	ได้ด�าเนนิโครงการเครอืข่ายแม่พรกิร่วมใจ	สร้างวนิยัสขุภาวะ	
โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กิจกรรมที่ 1 รวมพลัง ลด ละ เลิกสารเสพติดและเพศ	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	ประชุม
คณะกรรมการด�าเนินโครงการเพื่อก�าหนดแนวทางในการท�ากิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	
2)	แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินโครงการรับผิดชอบแต่ละโรงเรียนในเครือข่าย	3)	จัดกิจกรรมพัฒนา
ศกัยภาพนกัเรยีนแกนน�าในการจดักจิกรรม	เร่ือง	บหุรี	่สารเสพติด	เพศศกึษา	ของโรงเรียน	4)	มอบส่ือ
รณรงค์ให้แต่ละโรงเรียนในเครือข่ายกลับไป	เผยแพร่ความรู้และรณรงค์ในโรงเรียนและในชุมชน	เช่น	
วันงดสูบบุหรี่โลก	วันต่อต้านยาเสพติดโลก	กิจกรรมต่างๆ	5)	โรงเรียนแม่พริกวิทยา	โรงเรียนแม่ข่าย	
ด�าเนินการคัดกรองนักเรียน	ครู	และผู้ปกครอง	/ประชาชน	/หน่วยงาน	และ	5)ส่งเสริมให้นักเรียนใน
การส�ารวจแผ่นที่เสี่ยงที่อาจมีการกระท�าผิด	เช่นแหล่งมั่วสุ่ม	ในชุมชน	หรือกระท�าผิดกฎหมายยาสูบ	
สารเสพติด	ชุมชนรอบโรงเรียน	
 กิจกรรมที่ 2 สุขภาพดี ชีวี สดใส มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	ประชุมคณะกรรมการด�าเนิน
โครงการเพือ่ก�าหนดแนวทางในการท�ากจิกรรมตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ	2)	แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด�าเนินโครงการจัดอบรมให้ความรู้	 3)	 โรงเรียนเครือข่ายแต่ละโรง	คัดกรองนักเรียนที่มีภาวะน�้าหนัก
เกินเกณฑ์	และ	4)	ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมประชุมชี้แจงนักเรียนที่มีภาวะน�้าหนักเกณฑ์	และนักเรียน
ในโรงเรียนทั้งหมด	
 กจิกรรมที ่3 ธรรมะเพือ่สขุภาวะทีพ่อเพียง	มวีธีิการด�าเนนิงาน	ดังนี	้1)	ประชมุคณะกรรมการ
วางแผนการด�าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	2)	โรงเรียนเครือข่ายแต่ละโรงเรียนด�าเนิน
กิจกรรมชวนกันเข้าวัด	 ร่วมถึงการเรียนธรรมะกับครูพระ	 3)	 แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินโครงการ
รับผิดชอบแต่ละโรงเรียนในเครือข่าย	 ด�าเนินกิจกรรมค่ายคุณธรรมสร้างสรรค์สุขภาวะ	น้อมน�าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 และ4)	 นักเรียนในเครือข่ายโรงเรียนแม่พริก	 อบรมคุณธรรม	 และ
ถอดบทเรียน	โดยใช้กระบวนการทักษะชีวิต	ณ	หอประชุมโรงเรียนแม่พริกวิทยา

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม 
		 ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมในโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างย่ังยืน:	 เครือข่ายแม่พริกร่วมใจ	 สร้างวินัยสุขภาวะ	 ได้แก	่
โรงพยาบาลแม่พรกิ	สาธารณสขุอ�าเภอแม่พรกิ	สาธารณสขุจงัหวดัล�าปาง	กลุม่งานการคุม้ครองผูบ้รโิภค	
สถานตี�ารวจ	พระสงฆ์	และผูป้กครอง	ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการวางแผนในการจดักิจกรรม	แก้ไขปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและคนในชุมชน	โดยจัดให้มีกิจกรรม	3	กิจกรรม	คือ



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน :  บทเรียนจากการปฏิบัติ
89

	 1.	กิจกรรมรวมพลัง	ลด	ละเลิกสารเสพติดและเพศ
	 2.	กิจกรรสุขภาพดี	ชีวีสดใส
	 3.	กิจกรรมธรรมมะเพื่อสุขภาวะที่พอเพียง
	 ในการด�าเนนิกจิกรรม	สถานศึกษาในเครอืข่ายได้จดัให้นกัเรยีนแกนน�าแต่ละเครอืข่ายเข้ารบั
การอบรม	 เพื่อน�าไปขยายผลกิจกรรมให้สอดคล้องตามริบทของสถานศึกษา	 โดยบูรณาการกิจกรรม
ด้านสุขภาวะเข้ากับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 เพ่ือให้นักเรียนแกนน�ามีทักษะกระบวนการท�างาน	 และ
น้อมน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นหลักคดิในการท�างาน	ตลอดจนสามารถถอดบทเรียน
จากกิจกรรมต่างๆได้

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานคือ	 เครือข่ายโรงเรียนแม่พริก	 เป็นเครือข่ายท่ีจัดต้ัง
ขึ้นใหม่	 ท�าให้ขาดความรู้	 ความเข้าใจในการบริหารจัดการเครือข่าย	 การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่มี
การด�าเนินงานที่โรงเรียนแม่ข่าย	ท�าให้ขาดการมีส่วนร่วม	บางภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมน้อย	รวมถึง
สถานศึกษาในเครือข่ายแต่ละแห่ง	 มีระดับชั้น/ช่วงชั้นการศึกษาที่แตกต่างกัน	ดังนั้นเนื้อหากิจกรรม	
ต้องสามารถน�ามาบูรณาการในทุกช่วงชั้น/ระดับชั้นการศึกษาได้	 ส�าหรับครูผู้รับผิดชอบโครงการใน
สถานศึกษาแต่ละแห่ง	 มีเวลาการท�างานไม่ตรงกัน	 ประกอบกับภาระงานมาก	 ส่งผลให้ไม่มีเวลาใน
การร่วมจัดกิจกรรม	อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยน	โยกย้ายบุคลากรการศึกษา	ส่งผลให้ครูที่รับงานต่อ	ขาด
ความรู	้ความเข้าใจในการด�าเนนิกจิกรรม	รวมถงึปัญหาผูบ้รหิารไม่มบีทบาทในการเข้าร่วมกจิกรรมของ
โครงการ	ดังนั้น	ในการแก้ปัญหาดังกล่าว	ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ	จึงต้องประสานงาน	ติดตามงาน	
ร่วมประชมุปรกึษาหารอืในการทีจ่ะด�าเนนิกจิกรรม	และน�าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเครือข่ายร่วมกนั

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 
	 จากการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ	 ท�าให้เกิดนวัตกรรมที่ส่งต่อผลผู้เรียน	 ท�าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพ	ผู้เรียนตระหนักและให้ความส�าคัญกับการออกก�าลังกายเพื่อ
ลดพุงลดโรค	 โดยจัดกิจกรรมการแกว่งแขนและหมุนฮูลาฮูปข้ึน	 ส�าหรับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การบรโิภคอาหารของผูเ้รยีนทีม่ภีาวะน�า้หนกัเกนิเกณฑ์	สถานศกึษาด�าเนนิการโดยจดัให้มสีมดุบนัทกึ
สุขภาพ	เพื่อบันทึกการปฎิบัติกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์	และทักษะการท�างาน	

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
	 ปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงานโครงการฯ	คือ	
	 1.	 ผู้บริหาร	 ครูผู้รับผิดชอบ	 และคณะกรรมการด�าเนินกิจกรรมได้ร่วมกันท�างาน	 ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาตามบริบทของพื้นท่ี	 ร่วมกันแก้ปัญหา	 ท�าให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้สุขภาวะ
เข้ากับงานโครงการฯ	ขึ้น	
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	 2.	หลายหน่วยงานและภาคส่วน	ได้แก่	พระสงฆ์	ต�ารวจ	แพทย์	พยาบาล	เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ	
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ผู้ปกครอง	 และผู้น�าท้องถิ่น	 เข้ามามีบทบาทในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อที่จะสร้าง
ผู้เรียนและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตดี	มีทักษะชีวิตที่จะน�าพาให้รอดจากปัญหาได้	
	 3.	ผูเ้รยีน	มทีกัษะการเป็นผูน้�า	สามารถน�าเอาความรู้ไปเผยแพร่ขยายผลในโรงเรียน	ครอบครัว	
ชุมชนได้
	 4.	ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษาต่าง	ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	
	 ส�าหรับจุดเด่นคือ	 ครูผู้รับผิดชอบ	 ผู้บริหาร	 ผู้ปกครอง	 ชุมชน	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	
มีการบูรณาการกิจกรรมด้านสุขภาวะของสถานศึกษาไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ	 และจัด
กิจกรรมเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้
	 ทั้งนี้	สิ่งส�าคัญที่ส่งผลส�าเร็จในการด�าเนินงานโครงการฯ	คือ	การเสริมสร้างความตระหนักรู้
ด้วยตนเอง	ท้ังตวัผู้เรียน	สถานศกึษาในเครอืข่าย	และชมุชนให้เกดิการมีส่วนร่วมในการท�างาน	ร่วมคดิ	
ร่วมท�า	ร่วมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมและประสานการท�างานกับหน่วยงานร่วมกัน

  สรปุ เครอืข่ายโรงเรยีนแม่พรกิวทิยา	ประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่ายคอื	โรงเรียนแม่พริกร่วมใจ	
และโรงเรยีนเครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรยีนอนบุาลแม่พริก	โรงเรยีนบ้านแม่พรกิบน	โรงเรยีนบ้านแม่ตัง๋	และ
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ	 รวมตัวกันข้ึนเพื่อจัดท�าโครงการเครือข่ายแม่พริกร่วมใจ	 สร้างวินัยสุขภาวะ
โดยใช้หลักการการมีส่วนร่วม	ตามประเด็น	ดังนี้	1)	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่
และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ได้แก่	กจิกรรมรวมพลงัลด	ละ	เลกิ	บหุรี	่เหล้าและสารเสพตดิ	2)	ด้านความ
ตระหนกัและการรับประทานอาหารถกูหลกัโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	ได้แก่	กจิกรรมสขุภาพดี	
ชีวี	 สดใจ	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ผู้เรียน
ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการออกก�าลังกายเพื่อลดพุงลดโรค	 และมีสมุดบันทึกสุขภาพ	 เพื่อ
บนัทกึการปฏบัิตกิจิกรรมในแต่ละสปัดาห์	และทกัษะการท�างาน	3)	ด้านความตระหนกัและลดปัญหา
สขุภาวะทางเพศ	4)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ได้แก่	ธรรมะเพือ่สขุภาวะทีพ่อเพยีง	และ	5)	ด้านคุณภาพ
การศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	
	 จากการด�าเนินงานโครงการฯ	 พบว่าจุดเด่นที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการคือ	 ครู
ผู้รับผิดชอบ	ผู้บริหาร	ผู้ปกครอง	ชุมชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีการบูรณาการกิจกรรมด้านสุข
ภาวะของสถานศึกษาไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ	 และจัดกิจกรรมเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
อื่นได้

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558).	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

เครือข่ายโรงเรียนวัดบ้านดง อ�าเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดล�าพูน

ความน�า    
	 เครือข่ายโรงเรียนวัดบ้านดง	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ขายคือ	 โรงเรียน
โรงเรียนวัดบ้านดง	และโรงเรียนเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนวัดวังสะแกง	โรงเรียนบ้าน
ห้วยปันจ๊อย	และโรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่องรวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ชุมชนในเครือข่ายวัดบ้านดง	 โดยได้ร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาของเครือข่าย	 ดังน้ี	
ผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านทุพโภชนาการ	 โรคอ้วน	 และบริโภคผักผลไม้ที่มี
สารเคมีปนเปื้อน	 ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้เรียน	 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	
ดังนั้น	เครือข่ายฯ	เห็นควรให้มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ	ดังนี้	ด้านความ
ตระหนักและการลดอัตราสารเสพติด	สุรา	และการสูบบุหรี่	ด้านความตระหนักและ
การรบัประทานอาหารถกูหลกัโภชนาการ	และการลดภาวะโรคอ้วน	และด้านคณุภาพ
การศึกษา	 ได้แก่	 พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัยโดยได้จัดท�ากิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ	ดังนี้	1)	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	
ได้แก่	กิจกรรม	ลด	ละ	เลิก	บุหรี่	 เหล้าและสารเสพติด	2)	ด้านความตระหนักและ
การรบัประทานอาหารถูกหลกัโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนกั
และลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 4)	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 และ	 5)	 ด้านคุณภาพ
การศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 กิจกรรมที่สถานศึกษาในเครือข่ายวัดบ้านดงด�าเนินการ	ได้แก่	
 1. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ 

สกุณา		นันธะชัยเดชากุล	
กรรมการและเลขานุการเครือข่ายโรงเรียนวัดบ้านดง



92

  กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพาะเห็ดนางฟ้า เล้ียงปลาดุก เล้ียงกบ ด�าเนินการ
จัดกิจกรรมที่โรงเรียนวัดบ้านดง	(ศูนย์เครือข่าย)	โรงเรียนวัดวังสะแกง	โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย	และ
โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง	 โดยมอบหมายให้ครูงานการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ	 โดยการแบ่ง
กลุ่มผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	1–มัธยมศึกษาปีที่	3	ให้เป็นผู้ด�าเนินการกิจกรรมการเกษตรดังกล่าว	
ระยะเวลาในการด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน	2558	-	ตุลาคม	2559	ทัง้นีผ้ลผลิตทีไ่ด้จากกจิกรรม	
สถานศึกษาได้น�าไปประกอบอาหารกลางวัน	เพื่อให้ผู้เรียนได้บริโภคอาหารที่มีโยชน์ต่อร่างกาย	และ
ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน	และมีทักษะ	ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรแบบพอเพียงอีกด้วย
 2. กจิกรรมส่งเสรมิการสร้างพฤตกิรรมและค่านยิมการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภัยและถกูหลกั
โภชนาการในโรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 
  กจิกรรมอบรมให้ความรูด้้านโภชนาการ	ด�าเนนิการโดยการจดัอบรมให้ความรูแ้ละทกัษะใน
การบรโิภคอาหารกบัผูเ้รยีน	ส่งเสรมิการสร้างพฤตกิรรมและค่านยิมการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยัและ
ถกูหลกัโภชนาการในโรงเรยีนบ้านห้วยปันจ๊อย	โดยเชญิวทิยากรจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล
หนองยวง	และสาธารณสุขอ�าเภอเวียงหนองล่องมาให้ความรู้	และขยายผลไปสู่เครือข่ายวัดบ้านดง	
  กิจกรรม อย.น้อย ตะลุย ตลาด	ผู้เรียนน�าความรู้และทักษะในการตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหาร	ไปใช้ประโยชน์กับตัวเอง	ผู้ปกครอง	และชุมชน
 3.  กิจกรรมพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาให้
กับเด็กและเยาวชน กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อชีวีสดใส ห่างไกลยาเสพติด
	 	 ด�าเนนิการโดยจดัอบรมให้ความรู้และทกัษะในการจัดค่ายคณุธรรม	จริยธรรม	เพ่ือชีวีสดใส	
ห่างไกลยาเสพติดในโรงเรียนวัดบ้านดง	โรงเรียนวัดวังสะแกง	โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย	และโรงเรียน
วดับ้านเวยีงหนองล่อง	ทีว่ดัดอยหลงัถ�า้	โดยได้นมินต์เจ้าอาวาสวดัดอยหลังถ�า้มาให้ความรู้กบัผู้เข้ารับ
การอบรม	ผลการด�าเนนิงาน	พบว่า	ผูเ้รยีนน�าความรู้และทกัษะในการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม	
คุณธรรมและศีลธรรม	 ไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ท้ังต่อตนเอง	 ผู้ปกครอง	 และชุมชนเพ่ือชีวีสดใส	
ห่างไกลยาเสพติด
 4. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้
	 	 สถานศึกษาในเครือข่ายวัดบ้านดง	ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมการอ่านและเขียนค�าพื้นฐาน	
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	และเขียนค�าตามค�าบอก	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	และบูรณาการ
เข้ากบัการจดัการเรยีนการสอนในทุกกลุม่สาระ	ทัง้นี	้สถานศกึษาในเครอืข่ายทกุแห่ง	ได้รบัเกยีรติบตัร
การปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้	จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าพูนเขต	2
 5. กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – Net)
	 	 สถานศึกษาในเครอืข่ายวดับ้านดง	ได้ด�าเนนิการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนการทดสอบ
ข้อสอบ	O	 –	 Net	 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้	 5	 กลุ่มสาระหลัก	 ทั้งนี้	 สถานศึกษาในเครือข่ายทุกแห่ง	
ได้รับเกียรติบัตร	 จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 เนื่องจาก	 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	
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ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงานโครงการฯ	คอื	ระยะเวลาในการด�าเนนิงานทีจ่�ากดั	และ
การรับโอนงบประมาณ	เนื่องจากครูมีภาระงานมาก	ท�าให้การด�าเนินการบางช่วงล่าช้า	ไม่เป็นไปตาม
ก�าหนดการ	ส�าหรบัการรบัโอนงบประมาณในบางครัง้มคีวามล่าช้า	สถานศกึษาจงึต้องส�ารองเงนิจ่ายก่อน	
อีกทั้ง	สถานศึกษาในเครือข่ายเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก	มีงบประมาณจ�ากัด	จึงมีความล�าบากในการ
หางบประมาณมาส�ารองจ่าย

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน
	 นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงานที่สามารถเป็นต้นแบบส�าหรับบุคคล	 หน่วยงานหรือ
โครงการอื่น	คือ	กิจกรรมโภชนาการ	อย.น้อย	ตะลุย	ตลาด	ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร	โดยผู้เรียน
ได้น�าความรู้และทักษะในการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร	 ไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง	
ผูป้กครอง	และชุมชน	ท�าให้ผูเ้รยีน	ผูป้กครอง	และชุมชนเข้าใจวธิป้ีองกนั	และปฏบิตัตินได้ถกูต้องตาม
หลักการโภชนาการ	

รูปแบบการบริหารจัดการ และกระบวนการมีส่วนร่วม 
	 กระบวนการมีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการฯ	ของเครือข่ายวัดบ้านดง	มีดังนี้	เชิญวิทยากร
จากท้องถิ่นมาให้ความรู้	 และเชิญผู้มีความรู้ความสามารถในหน่วยงานองค์กรต่างๆ	 มาเป็นวิทยากร
ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ตลอดจนร่วมประชุม	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมท�างาน	ร่วมแก้ปัญหา	และร่วม
ชื่นชมในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการด�าเนินการ

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม 
	 เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลวังผาง	ต�าบลหนองยวง	และต�าบลหนองล่อง	สนับสนุน
วิทยากรอบรม	อย.น้อย
	 2.	กองทุนหมู่บ้าน	 และคณะกรรมการหมู่บ้าน	 สนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการด�าเนิน
กิจกรรมตามโครงการฯ	และสนับสนุนวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น	
	 3.	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 เทศบาลต�าบลวังผาง	 เทศบาลต�าบลหนองยวง	และเทศบาล
ต�าบลหนองล่อง	สนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการด�าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
	 4.	โรงเรียนน�้าดิบวิทยาคม	สนับสนุนครู	ในการติวเข้ม	ค่าย	O	–	NET
	 5.	วัดในอ�าเภอเวียงหนองล่อง	 และวัดดอยหลังถ�้า	 อนุเคราะห์วิทยากร	 และสถานที่ใน	
การเข้าค่ายคุณธรรม	จริยธรรม	ในทุกวันพระ
	 6.	สถานีต�ารวจอ�าเภอเวียงหนองล่อง	 สนับสนุนวิทยากร	 ในการเข้าค่ายคุณธรรม	จริยธรรม	
ชีวิตสดใส	 ห่างไกลยาเสพติด	 และจัดกิจกรรมต�ารวนแดร์	 เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	
และในชุมชน
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จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
 จุดเด่นของโครงการฯ	 คือ	 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนอนุเคราะห์
วิทยากร	 ตลอดจนการร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 เป็นอย่างดี	 ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไป
ด้วยความราบรื่น	ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ	ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง	ชัดเจน	และ
เชิงประจักษ์
	 ส�าหรบัจดุด้อยของโครงการฯ	คอื	ระยะเวลาในการด�าเนินโครงการ	เน่ืองจากครูมภีาระงานมาก	
ท�าให้การด�าเนนิการบางช่วงล่าช้า	ไม่เป็นไปตามก�าหนดการ	อกีทัง้	ครอบครวัส่วนใหญ่มฐีานะยากจน	
ไม่มีความพร้อมในการส่งเสริมบุตรหลานด้านการศึกษา	แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ	สร้าง
ความตระหนกัในเรือ่งการศกึษาและอาชพี	ฝึกทกัษะอาชพีเพ่ือให้มรีายได้ระหว่างเรียน	ส่งเสริมอาชพี
ในชุมชนท้องถิ่น	และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

 ปัจจัยความส�าเร็จ
	 ปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงานโครงการฯ	 ในครั้งนี้คือ	 ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การสนับสนุนอนุเคราะห์วิทยากร	ตลอดจนการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ท�าให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วย
ความราบรื่น	ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์จากโครงการฯอย่างแท้จริง	ชัดเจน	และเชิงประจักษ์

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน 
	 ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงานโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	กจิกรรมเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั	เพาะเหด็นางฟ้า	เลีย้งปลาดกุ	เลีย้งกบ	ผลผลติทีไ่ด้จาก
โครงการฯ	สถานศึกษาได้น�าไปประกอบอาหารกลางวัน	เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีโยชน์
ต่อร่างกาย	มีรายได้ระหว่างเรียน	และมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร	แบบพอเพียง
	 2.	กจิกรรมส่งเสรมิการสร้างพฤตกิรรมและค่านยิมการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยัและถกูหลกั
โภชนาการ	 โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย	 ผู้เรียนที่ได้รับการอบรมการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมและ
ค่านิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย	 ได้น�าความรู้ท่ีได้ไปขยายผลสู่สถานศึกษาในเครือข่าย	 ส�าหรับ
กิจกรรม	 อย.น้อย	 ตะลุย	 ตลาด	 ผู้เรียนได้น�าความรู้และทักษะในการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร	
ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง	ผูป้กครอง	และชมุชน	ท�าให้รู้จักวธิป้ีองกนั	และต้นเหตุของการเกดิโรคต่างๆ
ที่มากับสารปนเปื้อนในอาหาร
	 3.	กจิกรรมพฒันาจติและปลกูฝังจริยธรรม	คณุธรรมและศลีธรรม	ตามหลักพุทธศาสนาให้กบั
เดก็และเยาวชน	กจิกรรมค่ายคณุธรรม	จรยิธรรม	เพ่ือชวีสีดใส	ห่างไกลยาเสพติด	ผู้เรียนน�าความรู้และ
ทักษะในการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม	 คุณธรรมและศีลธรรม	 ไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเอง	ผู้ปกครอง	และชุมชนเพื่อชีวีสดใส	ห่างไกลยาเสพติด
	 4.	กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้	 หลังกิจกรรมส้ินสุดลง	 ผู้เรียนอ่านออก	 เขียนได	้
และสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้	 จากหน่วยงานต้นสังกัด	
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าพูนเขต	2
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	 5.	กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O	 –	 Net)	
สถานศึกษาในเครือข่ายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการทดสอบข้อสอบ	O	 –	 Net	 ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้	 5	 กลุ ่มสาระหลัก	 ส่งผลให้สถานศึกษาในเครือข่ายได้รับเกียรติบัตรจากส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 เนื่องจากผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิเฉลี่ยระดับ
ประเทศ	ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	

กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต
	 ในการด�าเนินการเพื่อสานต่อโครงการฯ	 เครือข่ายบ้านวัดดง	 เห็นควรให้มีการประชุม
สัมมนาผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการรุ่นใหม่	 และหลอมรวมสมาชิกทุกรุ่นให้มีการตระหนัก	 และเข้าใจใน
เป้าหมาย	 และวิธีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความราบร่ืน	 และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในโครงการฯ	 สามารถ
น�าไปต่อยอด	และขยายผลสู่สถานศึกษาและเครือข่ายอื่นได้ต่อไป

สรุป 
	 เครือข่ายโรงเรียนวัดบ้านดง	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ขายคือ	 โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านดง	
และโรงเรยีนเครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรยีนวัดวงัสะแกง	โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย	และโรงเรยีนวดับ้านเวยีง
หนองล่อง	รวมตัวกันเพื่อจัดท�าโครงการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน	เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
อาเซียนขึ้น	จัดกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาในประเด็น	ต่อไปนี้	
	 1.	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสบูบหุรีแ่ละเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	โดยจดักจิกรรม	
ได้แก่	กิจกรรมพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม	คุณธรรมและศีลธรรม	ตามหลักพุทธศาสนาให้กับเด็ก
และเยาวชน	กิจกรรมค่ายคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อชีวีสดใส	ห่างไกลยาเสพติด	ทั้งนี้	การจัดกิจกรรม
มีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	
	 2.	ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
โดยจัดกิจกรรม	 ได้แก่	 ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและ
ถูกหลักโภชนาการ	ทั้งนี้	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิต
ทีไ่ด้คอื	ผู้เรยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะในการบรโิภคอาหาร	และผู้เรยีนเข้าร่วมกจิกรรมด้านความตระหนกั
และรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	 ผู ้เรียนน�าความรู้และทักษะ
ในการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร	ไปใช้ประโยชน์กับตัวเอง	ผู้ปกครอง	และชุมชน
	 3.	ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	
	 4.	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 โดยจัดกิจกรรม	 ได้แก่	 กิจกรรมพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม	
คุณธรรมและศีลธรรม	 ตามหลักพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชน	 ทั้งนี้	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จ
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ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนน�าความรู้และทักษะในการพัฒนาจิต
และปลูกฝังจริยธรรม	คุณธรรมและศีลธรรม	
	 5.	 ด้านคณุภาพการศกึษาทีเ่ช่ือมกบัสขุภาวะและความมัน่คง	โดยจดักจิกรรม	ได้แก่	กจิกรรม
ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้	 และกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
ขัน้พืน้ฐาน	(O	–	Net)	ท้ังนี	้การจดักจิกรรมมผีลส�าเรจ็ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมตัีวชีวั้ดผลผลติ
ที่ได้คือ	 ผู้เรียนร้อยละ	 100	 อ่านออกเขียนได้	 และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	
	 การด�าเนินโครงการฯ	 ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องจากเครือข่ายวัดบ้านดงได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนส่วนในการสนับสนุนอนุเคราะห์วิทยากร	 ตลอดจนการร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรม
ต่างๆ	อย่างไรกด็	ีปัญหาท่ีพบคอื	ระยะเวลาในการด�าเนนิการทีจ่�ากดั	และครูมภีาระงานมาก	แนวทาง
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ	สร้างความตระหนักในการศึกษาและอาชีพของบุตรหลาน	ส่งเสริมอาชีพ
ในชุมชนท้องถิ่น	และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558).	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนในด้านอาหาร 
คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพการศึกษา

เครือข่ายโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน

ความน�า    
	 ในการแก้ป ัญหาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน	 ปัจจัยต่างๆ	 เช ่น	
สภาพแวดล้อมทางสงัคม	ชมุชน	ครอบครัว	บคุคล	การปลกูฝังทกัษะชวีติในการสัง่สอน	
และการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด	เป็นต้น	เป็นปัจจัยส่งเสริมในการพัฒนาคุณธรรม	
จริยธรรมของเยาวชนเพื่อแก้ปัญหา	 เช่น	 ปัญหาอบายมุข	 ปัญหาครอบครัว	
ปัญหาสิ่งเสพติด	 ปัญหาโรคเอดส์	 และปัญหาที่เป็นคดีเยาวชน	 ถูกสถานพินิจ
คุมความประพฤติตลอดจนต้องโทษในเรือนจ�า	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ในปัจจุบัน	 สังคมมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 จ�าเป็นต้องเร่งให้มีการปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรมให้
เยาวชนได้เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีณุภาพ	ทีจ่ะช่วยสร้างความเจริญรุ่งเรือง	ความมัน่คง
ให้กบัประเทศชาติสบืไป	โดยผูม้ส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษา	(คณะกรรมการการศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน	 ผู้น�าชุมชน	 และผู้ปกครอง)	 ได้ร่วมสรุปประเด็นปัญหาของผู้เรียนใน
ประเด็นต่างๆ	ดังนี้	
	 1.	ด้านความตระหนกัและการลดอตัราการสูบบหุรีแ่ละเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ไม่เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 2.	ด้านความตระหนกัและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลด
ภาวะโรคอ้วน	ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ไม่เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
	 3.	ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์	 ไม่เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

อภิชาติ	แสนเรือน
ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย
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	 4.	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	เยาวชนมีปัญหาทางด้านจิตใจ	มีความเสื่อมในเรื่องคุณธรรมและ
จรยิธรรม	ขาดการปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมทีดี่พอ	การแก้ปัญหาขาดความต่อเนือ่งขาดความเอาใจใส่
อย่างจริงจัง	และหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบ	ขาดการร่วมท�า	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมกันสร้างองค์
ความรู้	 และเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้เยาวชนมีความประพฤติท่ีดีงามและเป็นแบบอย่างของสังคมอย่าง
แท้จริง
	 5.	ด้านคุณภาพการศกึษาท่ีเชือ่มกบัสขุภาวะและความมัน่คง	ผูเ้รยีนมผีลการเรยีนในกลุม่สาระ
คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	ภาษาไทย	ภาษาต่างประเทศ	และสังคมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต�่า	และการอ่าน	
การเขียน	การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต�่า

	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านศรีเต้ีย	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียนบ้านศรีเต้ีย	 และ
โรงเรียนเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านเหล่าดู่	โรงเรียนวัดหนองยวง	และโรงเรียนบ้านล้อง	รวมตัวกัน
เพือ่จดัท�าโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพนกัเรยีนในด้านอาหาร	คณุธรรมจริยธรรมและคณุภาพการศกึษา	
โดยได้จัดท�ากิจกรรมตามประเด็น	ดังนี้ณธรรมจริยธรรมและคุณภาพการศึกษา	โดยได้จัดท�ากิจกรรม
ตามประเด็น	ดังนี้	1)	ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะ
โรคอ้วน	2)	ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	และ	3)	ด้านคณุภาพการศกึษาทีเ่ชือ่มกบัสุขภาวะและความมัน่คง		

การด�าเนินงานกิจกรรม
	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย	 ได้ด�าเนินโครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมสุข
ภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กิจกรรมที่ 1	 การประชุมคณะท�างาน	เพื่อจัดท�าโครงการ	การวางแผน	และการด�าเนินงาน
ตามโครงการจ�านวน	4	ครั้ง	การด�าเนินงานกิจกรรม	
 กิจกรรมที่ 2	 กจิกรรมการหลกีเลีย่งการบรโิภคอาหารทีม่สีารปนเป้ือนและ	ขนมกรบุกรอบ
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	จัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร
ภายนอก	2)	การทดสอบอาหาร	3)	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	และ	4)	การประชาสัมพันธ์	เผยแพร่ให้
ความรู้กับชุมชน
 กิจกรรมที่ 3	 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวัน	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	
1)	การปลูกผักปลอดสารพิษ	2)	การเพาะเห็ดนางฟ้า	3)	การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์	3)	การเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อซีเมนต์	4)	การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน	และ5)	การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
 กิจกรรมที่ 4	 การพฒันาศกัยภาพนกัเรยีนและเยาวชน	ให้มคีวามรูแ้ละทกัษะในการจัดการ
อาหารและโภชนาการ
 กิจกรรมที่  5	 การจัดกิจกรรมอบรมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพในโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย
 กิจกรรมที่ 6	 การเข้าค่ายอบรมคุณธรรม	 จริยธรรมของนักเรียนและค่ายกิจกรรมรณรงค์
ต้านภัยยาเสพติด	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 1)	 มีการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม	 จริยรรม	 2)	 ประกวด



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน :  บทเรียนจากการปฏิบัติ
99

การสวดมนต์สรภณัญะ	และ	3)	ให้นกัเรยีนเข้าวัดทกุวนัธรรมสวนะ-ส่งเสริมให้มพีระสงฆ์สอนศลีธรรม
ในโรงเรียนสัปดาห์ละ	3	ชั่วโมง
 กิจกรรมที่ 7	 การศึกษาแหล่งอารยธรรมล้านนาในจังหวัดลาพูนและทาบุญ	9	วัด
 กิจกรรมที่ 8	 ค่ายกิจกรรมบูรณาการภาษาพาเพลินเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 กิจกรรมที่ 9	 โครงการวอค์แรลล่ี	 วิชาการ	 6	 ฐาน	 เรียนรู้	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี	้
1)	ฐานคณิตศาสตร์	2)	ฐานภาษาไทย	3)	ฐานวิทยาศาสตร์	4)	ฐานภาษาต่างประเทศ	5)	ฐานอาเซียน
ศึกษา	และ	6)	ฐานศิลปศึกษา
 กิจกรรมที่ 10	กิจกรรมสุดยอดนักอ่าน	 นักเขียนและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน	(O-Net)	
 กิจกรรมที่ 11	การประชมุสมัมนาการถอดบทเรยีนโครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน
ด้านอาหาร	คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพวิชาการ
	 โดยมีเป้าหมายผลผลิตและผลลัพธ์	ดังนี้
	 ส�าหรบัการจดักจิกรรมตามโครงการพัฒนาศกัยภาพนกัเรียนในด้านอาหาร	คณุธรรมจริยธรรม	
และคุณภาพการศึกษา	ท�าให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความต้องการของชุมชน	ดังนี้
 ด้านอาหาร
	 1.	ผู้เรียนหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหาร	ผักสด	และผลไม้ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร
	 2.	ผู้เรียนบริโภคผักและผลไม้ในมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
	 3.	ผู้เรียนไม่บริโภคขนมกรุบกรอบและน�้าอัดลม
	 4.	สถานศึกษาเป็นพื้นที่ตัวอย่างในด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับชุมชน
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
	 1.	ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีและมีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น
	 2.	สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายโรงเรียนบ้านศรีเต้ียได้ร่วมคิด	 ร่วมท�า	
ร่วมวิเคราะห์	 ร่วมแก้ปัญหา	 ตลอดจนร่วมกันสร้างองค์ความรู ้ใหม่ให้กับผู ้เรียนได้เข้าใจและ
ฝึกทักษะปฏิบัติ	 สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 ตลอดจนร่วมมือเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชน
มีความประพฤติที่ดีงามและเป็นแบบอย่างของสังคมได้อย่างแท้จริง
 ด้านคุณภาพการศึกษา
	 1.	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานสูงขึ้น
	 2.	ผู้เรียนสอบ	O-net	 ได้ผลการประเมินท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
	 3.	ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน	การเขียน	และการคิดวิเคราะห์	อยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น
	 4.	ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ตามที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาของส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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 สถานศึกษาในเครือข่าย
	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านศรี	ประกอบด้วนสถานศึกษาที่เข้าร่วมเครือข่ายฯ	4	แห่ง	ได้แก่	
	 1.	โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย	นายอภิชาติ	แสนเรือน	ประธาน/ผู้ประสานงานโครงการฯ
	 2.	โรงเรียนบ้านเหล่าดู่	นางวัชรีย์ทิพวรรณ	กรรมการ	/ผู้ประสานงานโครงการฯ
	 3.	โรงเรียนวัดหนองยวง	นายประสิทธิ์	มั่นจรรยา	กรรมการ	/ผู้ประสานงานโครงการฯ
	 4.	โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาวนางสายสิน	เสวกวรรณ์	เลขานุการ/ผู้ประสานงานโครงการฯ

 กลุ่มเป้าหมาย
	 กลุ่มเป้าเหมายในการด�าเนินโครงการจ�านวนรวม	211	คน

 การด�าเนินงานโครงการ
	 เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านศรีเตีย้ได้จดัท�าโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมส่ีวน
ร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	 เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนในด้านอาหาร	
คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพการศึกษาขึ้น	 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามบริบทและความพร้อม
ของชุมชน	ประกอบด้วย	8	กิจกรรม	ได้แก่
 กิจกรรมที่ 1	 กิจกรรมการหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีสารปนเปื้อนและ	ขนมกรุบกรอบ
ของนกัเรยีนโรงเรียนบ้านล้องเครอืกวาว	โดยการจดัอบรมให้ความรูจ้ากวทิยากรภายนอก	การทดสอบ
อาหาร	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 และการประชาสัมพันธ์	 เผยแพร่ให้ความรู้กับชุมชน	 ผลผลิตที่ได้
จากการด�าเนนิงานคอื	ผูเ้รยีนโรงเรยีนบ้านล้องเครือกวาวจ�านวน	67คน	มภีาวะโภชนาการ	(ฟันผ	ุและ
โรคอ้วน)	ลดลง	
 กิจกรรมที่ 2	 การพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนและเยาวชนให้มคีวามรูแ้ละทกัษะในเร่ืองการจดัการ
อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	 โดยการเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนอง
ยวงจ�านวน	 2	 คน	 มาให้ความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ	 เชิญผู้มีความรู้และ
ช�านาญการเรื่องการท�าอาหารมาเป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติจ�านวน	 2	 คน	 และจัดสัปดาห์อาหาร
ไทย	โดยให้มีการจดัท�าบอร์ด	การแข่งขันท�าอาหารไทยและการประกวดวาดภาพเรียงความและค�าขวญั
เกี่ยวกับอาหารไทยมุ่งไกลสู่อาเซียน	ผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินงานคือ	ผู้เรียนในสถานศึกษาจ�านวน	
3	 แห่ง	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย	 โรงเรียนบ้านเหล่าดู่	 และโรงเรียนวัดหนองยวง	 รวม	 144	 คน	มี
ความรู้	ความเข้าใจในทักษะการท�าอาหารและโภชนาการที่ดี	สามารถน�าไปปฏิบัติจริงได้	และได้คู่มือ
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการเรื่องอาหารและโภชนาการจ�านวน	1	ชุด
 กิจกรรมที่ 3	 กจิกรรมส่งเสรมิ	การบรโิภคอาหารทีม่คีณุค่าทาง	โภชนาการและปลอดสารพษิ	
โดยการจัดท�าหลักสูตร/คู่มือส่งเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนให้มีนิสัยในการบริโภคอาหาร
ที่มีคุณค่า	 (เกษตรปลอดสารพิษ)	 เชิญเกษตรอ�าเภอเวียงหนองล่องมาเป็นวิทยากรมาให้ความรู้
เกีย่วกบัการท�าเกษตรอินทรย์ีเพือ่ขยายผลจากผูเ้รยีนสูช่มุชน	และลงสูก่ารปฏบิตัปิลกูผกัปลอดสารพษิ
ในสถานศกึษาและขยายสูช่มุชน	ได้แก่	การเพาะเหด็นางฟ้า	การเล้ียงกบในบ่อซีเมนต์	การเล้ียงปลาดุก
ในบ่อซเีมนต์	การเลีย้งปลาดกุในบ่อดนิ	และการเลีย้งปลานลิในบ่อดนิ	ผลผลติทีไ่ด้จากการด�าเนนิงาน
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คือ	ผู้เรียนในสถานศึกษาจ�านวน	3	แห่ง	ได้แก่	โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย	โรงเรียนบ้านเหล่าดู่	และโรงเรียน
วัดหนองยวง	รวม	144	คน	มีทักษะในการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดสารพิษ	
และได้หลักสูตรและวิธีการการปลูกผักปลอดสารพิษ	การเพาะเห็ดนางฟ้า	 การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต	์
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์	การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน	และการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
 กิจกรรมที่ 4	 การเข้าค่ายอบรมคณุธรรม	จริยธรรมของผู้เรียนและการอบรมการแก้ไขปัญหา
และต้านภัย	ยาเสพติดในสถานศึกษา	โดยการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม	จริยธรรม	2	วัน	2	คืน	เข้าค่าย
อบรมการแก้ไขปัญหาและต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา	 1	 วัน	 ประกวดการสวดมนต์สรภัณญะ	
เข้าวัดทุกวันธรรมสวนะ	 ฝึกปฏิบัติการเดินจงกรมและนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกวัน	 ส่งเสริมให้
พระสงฆ์สอนศลีธรรมในสถานศกึษาสัปดาห์ละ	3	ชัว่โมง	และจดักจิกรรมการรณรงค์ต้านภยัยาเสพตดิ	
อย่างต่อเนือ่ง	ตลอดปีการศกึษา	ผลผลติทีไ่ด้จากการด�าเนนิงานคอื	ผูเ้รยีนในสถานศกึษาจ�านวน	4	แห่ง	
โรงเรยีนบ้านศรเีตีย้	โรงเรยีนบ้านเหล่าดุ	่โรงเรียนวดัหนองยวง	และโรงเรียนล้านล้องเครือกวาว	ในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที	1	-	6	จ�านวน	จ�านวน	155	คน	มีทักษะในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	มีคุณธรรม	
จรยิธรรม	ศลีธรรม	ตามหลกัพทุธศาสนา	และสามารถหลีกเล่ียงยาเสพติดได้	และได้คูม่อืและแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องในการประพฤติตน	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าไปปฏิบัติได้
 กิจกรรมที่ 5	 การศึกษาแหล่งอารยธรรมล้านนาในจังหวัดล�าพูนและท�าบุญ	 9	 วัด	 โดย
การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและท�าบุญ	 9	 วัดของคณะครูและผู้เรียน	 เรียนรู้จากแหล่งอารยธรรม
ทั้ง	 9	 แห่ง	 และจัดกิจกรรมวันส�าคัญทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การท�าบุญเข้าวัด	 การร่วม
เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา	วันมาฆะบูชา	การร่วมประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา	ประเพณีตานก๋วย
สลากภัตร	และประเพณียี่เป็ง	 เป็นต้น	ผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินงานคือ	ผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัย	–	
ประถมศึกษาในสถานศึกษาจ�านวน	4	แห่ง	ได้แก่	โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย	โรงเรียนบ้านเหล่าดุ่	โรงเรียน
วัดหนองยวงและโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว	จ�านวน	211	คน	ได้เรียนรู้แหล่งอารยธรรมที่ส�าคัญใน
พุทธศาสนาของจังหวัดล�าพูน	 และได้ร่วมกันท�าบุญ	 ประพฤติตนตาม	 ตามหลักพุทธศาสนาได้อย่าง
ถูกต้อง	และได้บทเรียนและคู่มือการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมล้านนา	จ�านวน	1	ชุด
 กิจกรรมที่ 6	 ค่ายกิจกรรมบูรณาการภาษาพาเพลินเพ่ือพัฒนาการอ่านและการเขียน	 โดย
การจัดค่ายภาษาพาเพลินแบบบูรณาการ	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย	จ�านวน	4	ฐาน
การเรียนรู้	ดังนี้	ฐานที่	1	ไทย	อังกฤษ	สื่อสารอาเซียน	ฐานที่	2	วิทย์คณิต	คิดสนุก	ฐานที่	3	สังคม	พละ	
พาเรียนรู้	และ	ฐานที่	4	ศิลปะ	การงาน	สร้างรายได้	และจัดวิทยากรประจ�าฐานการเรียนรู้	ให้นักเรียน
ได้การฝึกปฏิบัติ	และจัดท�าเอกสารประกอบการเรียนรู้จ�านวน	60	ชุด	ผลผลิตที่ได้จากการด�าเนินการ
คือ	ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาจ�านวน	54	คน	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น	และได้คู่มือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกชั้นเรียน	จ�านวน	60	ชุด	
 กิจกรรมที่ 7	 โครงการวอร์คแรลลีว่ชิาการ	โดยการจดัท�าคูม่อืการจดัการอบรมการอ่านออก
เขยีนได้	จดัให้มกีารอบรมให้ความรูโ้ดยวทิยากรภายนอก	จดัให้มกีารฝึกปฏบิตัแิละประเมนิผลการจดั
กจิกรรม	ทัง้นี	้ผูเ้รยีนถกูแบ่งออกเป็นกลุม่จ�านวน	6	กลุ่ม	เพ่ือศกึษาหาความรู้ในฐานทีก่�าหนด	จ�านวน	
6	ฐานการเรียนรู้	ดังนี้
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	 ฐานท่ี	1	 ภาษาไทย	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สุภาษิต	 ค�าพังเพยของภาคเหนือและ
ภาคกลาง	 ให้ผู้เรียนตอบค�าถามโดยใช้ใบงาน	 และศึกษาค้นคว้า	 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละภาค
	 ฐานที่	2	 คณิตคิดเร็ว	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการคิดเลขเร็ว	 รวมทั้งกิจกรรมตามใบงาน
คณิตคิดเร็วตามระดับชั้น	
	 ฐานที่	3	 อาเซียน	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเล่นเกมบอกชื่อประเทศต่างๆ	 ในอาเซียน	
ทายชื่อตุ๊กตาอาเซียนของแต่ละประเทศ	ศึกษาใบความรู้ของแต่ละประเทศ	ร่วมกันอภิปรายความรู้ที่
ได้รับ	และน�าไปใช้ในการเรียนการสอนหรือชีวิตประจ�าวันของผู้เรียนได้
	 ฐานท่ี	4	 สุขศึกษา	 พลศึกษา	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การออกก�าลังกายและประโยชน์ของการออกก�าลังกาย	 นอกจากนี้	 ยังมีการเล่นเกมเลี้ยงลูกบอล
ข้ามสิ่งกีดขวาง	เพื่อฝึกทักษะของผู้เรียน
	 ฐานท่ี	5	 การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ไม้ไอติมหรรษา	 โดยครู
เตรียมอุปกรณ์ในการประดิษฐ์พร้อมท้ังสาธิต	 ขั้นตอนการประดิษฐ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติพร้อมท้ัง
ส่งตัวแทนมาน�าเสนอผลงาน
	 ฐานท่ี	6	 ศิลปศึกษา	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้	 โดยการระบายสีตามใบงาน	 ระบายสีตุ๊กตา
ปูนปลาสเตอร์	และวาดภาพตามความคิดความสร้างสรรค์	และตามจินตนาการ
	 ผลผลิตท่ีได้จากการด�าเนินการคือ	 ผู้เรียนจ�านวน	 61	 คน	 มี	 ความรู้และประสบการณ์ตรง	
ผู้เรียนจ�านวน	 48	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 80	 มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก�าหนด	
ผู้เรียนจ�านวน	 61	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 ได้เรียนรู้ร่วมกัน	 และได้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกฐาน	จ�านวน	1	ชุด
 กิจกรรมที่ 8	 กจิกรรมสดุยอดนักอ่าน	นกัเขยีนและการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	โดย
การจัดท�าและจดัหาสือ่นวตักรรมทีเ่หมาะสมต่อการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน	ประชุม
ครูทีมงานวิชาการเพื่อวิเคราะห์	ทบทวน	พัฒนาตัวชี้วัด	วางแผนการจัดท�าและจัดหาสื่อ/นวัตกรรมที่
เหมาะสม	และร่วมกนัคดัเลอืกแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียน	และแบบทดสอบ	NT	และ	O-Net	
ด�าเนนิการจดัท�าแบบฝึกเสรมิทักษะการอ่านการเขยีนแบบทดสอบ	NT	O-net	และแบบทดสอบ	O-net	
มอบหมายให้ครูประจ�ากลุ่มสาระเพื่อท�าการสอนซ่อมเสริมทักษะการอ่าน/การเขียน	 สอนเสริมเพื่อ
เตรยีมการทดสอบในระดบัต่างๆ	จดัท�าปฏทินิ/แผนการปฏิบัตงิาน	ด�าเนนิการสอนเสรมิทกัษะการอ่าน/
การเขียน	และการทดสอบระดับโรงเรียน	NTและ	O-Net	และประเมินผล	/	สรุปรายงาน	ผลผลิตที่
ได้จากการด�าเนินการคือ	ผู้เรียนจ�านวน	68	คน	มีการพัฒนาการอ่าน	การเขียน	และการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา	มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง	8	กลุ่มสาระสูงขึ้น	และผู้เรียนมีผลการสอบระดับจังหวัดและ
ประเทศ	ไม่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ
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ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	 ด้านการจัดการ	พบว่า	1)	บุคลากรด�าเนินงานมีน้อย	เนื่องจากโรงเรียนในเครือข่ายบ้าน
ศรเีตีย้	เป็นโรงเรยีนขนาดเลก็	จงึมบีคุลากรด�าเนนิงานน้อย	2)	บคุลากรทีม่คีวามรู้ความเชีย่วชาญด้าน
สุขภาพมีน้อย	และ	3)	บริบทและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาทั้ง	4	แห่ง	แตกต่างกันในด้านภาษา	
และฐานะทางครอบครัว
	 2.	 ด้านการเงิน	 พบว่า	 งบประมาณในการด�าเนินงานมีจ�านวนจ�ากัด	 ไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมที่มีผู้เรียนเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก
	 3.	 ด้านการจดักจิกรรม	พบว่า	1)	กจิกรรรมบางกจิกรรมไม่เอือ้ต่อผู้เรียนท่ีมคีวามหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์	 เช่น	การนับถือศาสนา	ความเชื่อ	ค่านิยม	และวัฒนธรรม	และ	2)	วัสดุอุปกรณ์ในบาง
กิจกรรมหายากในท้องถิ่นและมีราคาแพง
	 แนวทางในการแก้ปัญหา	มีดังนี้
	 1.	 ด้านการจัดการ	 ด�าเนินการโดยการเชิญวิทยากรภายนอกท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
สขุภาพจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพประจ�าต�าบล	สาธารณสขุอ�าเภอ	และโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ
มาให้ความรู้กับผู้เรียน
	 2.	 ด้านการเงิน	ด�าเนินการโดยการส�ารองจ่ายของสถานศึกษาในเครือข่าย
	 3.	 ด้านการจัดกิจกรรม	 ด�าเนินการโดยยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และขอความอนุเคราะห์วัสดุ
อุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 
	 การบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายโรงเรียนบ้านศรีเต้ียโดยใช้กระบวนการ
ท�างาน	วงจร	P	D	C	A	เป็นวงจรพัฒนาคณุภาพงาน	อาศยัหลกัของการพฒันาคณุภาพทัง้ระบบ	(Total	
Qaulity	Management	:	TQM)	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ดังต่อไปนี้	(Kankrao	Group,	ม.ป.ป.)	
 1. การวางแผน Plan = P	 การวางแผนเป็นการจัดอันดับความส�าคัญของเป้าหมาย	
ก�าหนดการด�าเนินงาน	 ก�าหนดระยะเวลาการด�าเนินงาน	 ก�าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด�าเนินการ	 และ
ก�าหนดงบประมาณ	 ทั้งนี้	 การวางแผนช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 และ
ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้	 ในการด�าเนินการวางแผนของเครือข่ายโรงเรียนบ้านศรีเต้ีย	
มีกระบวนการดังนี้	 1)	 เชิญผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายศรีเตี้ยเข้าร่วมประชุม	 วิเคราะห์ปัญหา
และสภาพความต้องการของโรงเรียนและชุมชนเพื่อวางแผนการด�าเนินงานส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ทั้งทางด้านการศึกษาและด้านสุขภาพอนามัย	 2)	 แต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนินงานตามโครงการ	
3)	แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการ	และ	4)	จัดท�าแผนการด�าเนินงานตามโครงการ
 2. การปฏิบัติ DO = D	 โดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน	 เป็นการลงมือปฏิบัติงาน	 ตามแผนที่
ก�าหนดไว้	



104

 3. การตรวจสอบ Check = C	 เป็นขั้นตอนการประเมินการท�างานว่าเป็นไปตามแผนที่
ก�าหนดหรือไม่	 การตรวจสอบท�าให้การด�าเนินโครงการประสบความส�าเร็จตามแผนที่วางไว้	 ทั้งนี้	
การประเมินแผน	ประกอบด้วย	 การประเมินโครงสร้างที่รองรับการด�าเนินการ	 การประเมินขั้นตอน
การด�าเนินงาน	และการประเมินผลของการด�าเนินงานตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้	
 4. การปรับปรุงแก้ไข Action = A	 เป็นขั้นตอนหลังการตรวจสอบ	 เมื่อพบปัญหา	
จึงด�าเนินการแก้ไขเพื่อปรับปรุงงานและให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม 
	 เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื:	เสริมสร้างศกัยภาพนกัเรียนในด้านอาหาร	คณุธรรมจริยธรรมและ
คุณภาพการศึกษา	แบ่งออกเป็น	2	ส่วนคือ	1)	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย	ได้แก่	 โรงเรียนบ้านศรี
เตี้ย	โรงเรียนบ้านเหล่าดู่	โรงเรียนบ้านหนองยวง	และ	โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว	และ	2)	เครือข่าย
สนบัสนนุ	ได้แก่	โรงพยาบาลเวยีงหนองล่อง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองยวง	สถานตี�ารวจ
ภูธรเวียงหนองล่อง	สถานีต�ารวจภูธรเวียงหนองล่อง	 เกษตรอ�าเภอเวียงหนองล่อง	มหาวิทยาลัยสงฆ์
จฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยัสงฆ์ล�าพนู	และกลุม่สตรแีม่บ้านเหล่าดู่,	ศรเีต้ีย,	หนองยวงและล้องเครอืกวาว	
ทั้งนี้	บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสนับสนุน	มีดังนี้	1)	ส่งเสริมสนับสนุนวิทยากรและให้ความรู้ในการ
อบรมเรื่องอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	2)	ส่งเสริมสนับสนุนวิทยากรและให้ความรู้ในการอบรมเรื่อง
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ	 3)	 ส่งเสริมให้ค�าแนะน�าในการท�าเกษตรอินทรีย์	 4)	 ส่งเสริมวิทยากรให้
ความรูอ้บรมพทุธบุตร	คณุธรรมจรยิธรรมผูเ้รียน	และ	5)	เป็นวทิยากรให้ความรูแ้ละสาธติการท�าอาหาร

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
 จดุเด่นของการด�าเนนิโครงการฯ	คอื	สามารถด�าเนนิกจิกรรมได้ตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ	
ผูเ้รยีนทกุคนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมส่งผลให้เกดิความตระหนกัถงึภยัอนัตรายของยาเสพตดิ	ผูเ้รยีนได้ฝึก
ปฏบิตั	ิมทีกัษะ	รูจ้กัการคดิ	วเิคราะห์	และมปีระสบการณ์จากการเข้าค่ายการอบรม	คณุธรรมจรยิธรรม	
ท�าให้ผู้เรียนมีจิตอาสา	จิตส�านึกที่ดี	และมีคุณธรรมจริยธรรม
	 ส�าหรับปัจจัยความส�าเร็จ	มีดังนี้	
	 1.	 ด้านบุคลากร	 (Man)	 ประกอบด้วย	 ผู ้บริหาร	 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา	
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้ปกครอง	ชุมชน	ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีส่วนร่วมใน
การวางแผนด้านก�าลงัคน	ร่วมมอื	ร่วมแรง	ร่วมใจ	ในการด�าเนนิโครงการฯ	เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ก�าหนดไว้	 และบุคลากรมีจ�านวนเพียงพอที่จะด�าเนินกิจกรรมให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ	
อีกทั้งผู้เรียนมีความพร้อมและสามารถด�าเนินกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี
	 2.	 ด้านงบประมาณ	(Money	)	การบริหารงบประมาณเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ	
ตลอดจนมกีารจดัสรรงบประมาณตามความเหมาะสม	ประหยดั	คุม้ค่า	โปร่งใส	และเกดิประโยชน์สงูสดุ
กับผู้เรียน	
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	 3.	 วัสดุอุปกรณ์	(Materials)	การบริหารวัสดุที่ดี	ลดความสิ้นเปลืองและเกิดประโยชน์สูงสุด	
สถานที่และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
	 4.	 การจัดการ	(Management)	เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน 
	 ความภาคภูมิใจในการด�าเนินโครงการฯ	มีดังนี้	
	 1.	 ผู้เรียนมีความรู้	 ความเข้าใจในการด�าเนินงานผักปลอดสารพิษ	 การเพาะเห็ดนางฟ้า	
การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์	การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์	และการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน	ตามหลักการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
	 2.	 ผู้เรียนได้เรียนรู้แหล่งอารยะธรรมของจังหวัดทั้ง	9	แห่ง
	 3.	 ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมและค่านยิมในการเลอืกบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยัและถกูหลกัโภชนาการ
	 4.	 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	มีน�้าหนักตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละช่วงวัย
	 5.	 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น	
	 6.	 ผู้เรียนได้รับความรู้ควบคู่คุณธรรม	มีคุณธรรมจริยธรรม	ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา	
	 7.	 สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
	 8.	 ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความส�าคัญ	 ให้การส่งเสริมสนับสนุนการเป็นวิทยากรร่วมและ
ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น

กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต
	 กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต	มีดังนี้
	 1.	 กิจกรรมอาหารกลางวันที่มีประโยชน์
	 2.	 กจิกรรมเพือ่ควบคมุการจ�าหน่ายอาหารในสถานศึกษา	ลดอาหารทีใ่ห้ความหวาน	มนั	และเคม็
	 3.	 กิจกรรมจัดสรรอาหารกลางวันให้เหมาะสมกับผู้เรียน
	 4.	 ควบคมุสขุาภบิาลอาหารให้ถูกหลกัอนามยั	เช่น	การตรวจมาตรฐานสถานประกอบอาหาร	
ตรวจสุขภาพแม่ครัว	และจัดสรรนักโภชนาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบมาตรฐาน

สรุป 
	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านศรีเตี้ยประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียนบ้านศรีเต้ีย	 และ
โรงเรียนเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านเหล่าดู่	โรงเรียนวัดหนองยวง	และโรงเรียนบ้านล้อง	รวมตัวกัน
เพือ่จดัท�าโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพนกัเรยีนในด้านอาหาร	คณุธรรมจริยธรรมและคณุภาพการศกึษา	
โดยได้จัดท�ากิจกรรมตามประเด็น	ดังนี้	
	 1.	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
การจดักจิกรรมมีผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมตัีวช้ีวัดผลผลติทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีนโรงเรยีนบ้าน
ล้องเครอืกวาวจ�านวน	67	คน	มภีาวะโภชนาการ	(ฟันผ	ุและโรคอ้วน)	ลดลง		ผูเ้รยีนในสถานศกึษา	3	แห่ง	
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ได้แก่	โรงเรยีนบ้านศรเีตีย้	โรงเรยีนบ้านเหล่าดู	่และโรงเรยีนวดัหนองยวง	รวม	144	คน	มคีวามรู	้ความ
เข้าใจในทักษะการท�าอาหารและโภชนาการทีด่	ีสามารถน�าไปปฏิบตัจิรงิได้	บรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน์	
และได้คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดการเรื่องอาหารและโภชนาการจ�านวน	1	ชุด
	 2.	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมี
ตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที	1	-	6	จ�านวน	จ�านวน	155		คน		มีทักษะ
ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ศีลธรรม	 ตามหลักพุทธศาสนา	 สามารถหลีกเลี่ยง
ยาเสพติดได้	และได้คู่มือและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการประพฤติตน	เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน�าไป
ปฏบัิตไิด้	ผูเ้รยีนระดบัชัน้ปฐมวยั	–	ประถมศกึษาจ�านวน	211	คน	ได้เรยีนรูแ้หล่งอารยธรรมทีส่�าคญัใน
พุทธศสานาของจังหวัดล�าพูน	ได้ร่วมกันท�าบุญ	ประพฤติตนตาม	ตามหลักพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง	
และได้บทเรียนและคู่มือการเรียนรู้แหล่งอารยธรรมล้านนา	จ�านวน		1	ชุด
	 3.	 ด้านคณุภาพการศกึษาทีเ่ช่ือมกบัสขุภาวะและความมัน่คง	การจดักจิกรรมมีผลส�าเรจ็ตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาจ�านวน	54		คน	มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน	 ผู้เรียนจ�านวน	 61	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 ได้เรียนรู้ร่วมกันและ
มีความรู้และประสบการณ์ตรงในฐานการเรียนรู้ทั้ง	6	ฐาน	(ภาษาไทย	คณิตคิดเร็ว	อาเซียน	สุขศึกษา	
และศิลปศึกษา)		ผู้เรียนจ�านวน	48	คน	คิดเป็นร้อยละ	80	มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายที่สถาน
ศึกษาก�าหนด		ผู้เรียนจ�านวน	68	คน	มีการพัฒนาการอ่าน		การเขียน	และการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา		
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง	 8	 กลุ่มสาระสูงขึ้น	 ผู้เรียนมีผลการสอบระดับจังหวัดและประเทศ	
ไม่ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ	 ได้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกฐาน	จ�านวน	1	ชุด	และได้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชั้นเรียน	จ�านวน	60	ชุด
	 ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบ	ได้แก่	บุคลากรด�าเนินงานมีจ�านวนน้อย	งบประมาณจ�ากัด	
และการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมไม่เอ้ือต่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์ของผู้เรียน	 ทั้งนี้	 ในการแก้
ปัญหาดังกล่าว	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านศรีเต้ีย	 ได้เนินการแก้ไขปัญหาโดยเชิญวิทยากรภายนอกมา
ให้ความรู้กับผู้เรียน	 เพื่อลดต้นทุนทางด้านงบประมาณและแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร	อีกทั้ง
จัดกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นส�าคัญ	และขอความอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินการ	 ได้แก่	 การบริหารเครือข่ายโรงเรียนบ้านศรีเต้ียโดยใช้
กระบวนการท�างานวงจร	PDCA

รายการอ้างอิง

Kankrao	Group.	(ม.ป.ป.)	.	กระบวนการท�างาน [PDCA].	เข้าถึงเมื่อ	พฤศจิกายน	02,	2559	จาก	
https://sites.google.com/site/kankraogroup/krabwnkar-kar-thangan.

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558)	. แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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เครือข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
กระท�าความดีเป็นศรีท้องถิ่น ถวายแด่ในหลวง 

เครือข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ อ�าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ความน�า
	 เครือข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	และโรงเรียนเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนปรียาโชติ	โรงเรียน
บ้านชอนเดื่อ	 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์	 และโรงเรียนบ้านหนองสระ	 โดยมีบริบทสถาน
ศึกษาดังนี้
	 โรงเรียนปรียาโชติ	 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงดี	 ผู้เรียนระดับ
มธัยมต้นส่วนใหญ่เสีย่งต่อการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร	เนือ่งจากผูเ้รยีนส่วนใหญ่
ไม่ใช่เด็กให้ความสนใจในด้านวิชาการ	 สถานศึกษาตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	 จึง
เข้าร่วมเครือข่ายฯเพื่อจัดท�ากิจกรรมด้านความตระหนักและสุขภาวะทางเพศ	 และ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	ได้แก่	กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน�าเพื่อนช่วยเพื่อนใน
ระดับอ�าเภออย่างต่อเนื่อง
	 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์	(ตาคลีประชานุกูล)	ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน	
ผูป้กครองไม่มเีวลาดแูลบุตรหลาน	สถานศึกษาตระหนกัถงึปัญหาดงักล่าว	จงึเข้าร่วม
เครอืข่ายฯเพือ่จดัท�ากจิกรรมด้านคณุธรรมจรยิธรรมโดยใช้วธิกีารทีห่ลากหลาย	ได้แก่	
กิจกรรมค่ายนักเรียนคุณธรรมจูงลูกศิษย์เข้าวัด	 เรียนธรรมะกับครูพระ	 และพบปะ
ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด
	 โรงเรียนบ ้านชอนเดื่อ	 ผู ้ปกครองส ่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงด	ี
อย่างไรกด็	ีผูป้กครองไม่มีเวลาเอาใจใส่โภชนาการของลกูหลาน	ผูเ้รยีนประสบปัญหา
เรือ่งโภชนาการ	(บรโิภคเกนิเกณฑ์หรือบรโิภคไม่ครบหลกั	5	หมู)่	สถานศกึษาตระหนกั
ถึงปัญหาดังกล่าว	 จึงเข้าร่วมเครือข่ายฯเพื่อจัดท�ากิจกรรมด้านความตระหนักและ
การรบัประทานอาหารให้ถกูหลกัโภชนาการและการลดภาวะโรคอ้วน	ได้แก่	กจิกรรม
ฮูลาฮุบ	และกล้วยลดพุงลดโรค

กมล		วงศ์สุทธิ์
ประธานเครือข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
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	 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	 ผู้ปกครองให้ความเชื่อถือส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา	
โดยผู้ปกครองมีฐานะยากจนถึงดี	 ผู้เรียนอาศัยอยู่กับญาติ	 ผู้เรียนอยู่ในวัยอยากรู้อยากลองและ
ไม่มีแบบอย่างหรือค�าแนะน�าจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด	 สถานศึกษาตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	
จึงเข้าร่วมเครือข่ายฯเพื่อจัดท�ากิจกรรมในด้านความตระหนักและการลดพฤติกรรมการเสพติดบุหรี่	
ได้แก	่ กิจกรรมแกนน�าเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างกัลยาณมิตร	 ชวนชิมน�้าสมุนไพรตัดความอาลัยจากบุหร่ี	
และเรามาเลิกพ่นควันกันดีกว่า	
	 โรงเรียนวัดหนองสระ	 ผู้ปกครองมีฐานะปานกลางถึงดี	 สถานศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการพัฒนาผู้เรียน	 จึงได้เข้าร่วมเครือข่ายฯ	 เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะและความมั่นคง	
รวมถงึกระบวนการคดิ	การตดัสนิใจ	โดยใช้กิจกรรมทีห่ลากหลาย	ได้แก่	กจิกรรมการบรูณาการสขุภาวะ	
พัฒนากระบวนการคิดชีวิตเป็นสุข	และช้าๆได้พร้าเล่มงาม	
	 การรวมตัวของสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	 เพ่ือจัดท�าโครงการเครือ
ข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	 กระท�าความดีเป็นศรีท้องถ่ิน	 ถวายแด่ในหลวง	 โดยมีวัตถุประสงค์
การด�าเนินงานตามประเด็น	ดังนี้	 1)	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	 2)	ด้านความ
ตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนัก
และลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	4)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับ
สุขภาวะและความมั่นคง	

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครือข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	 ได้ด�าเนินเครือข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	 กระท�า
ความดีเป็นศรีท้องถิ่น	ถวายแด่ในหลวง	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 ชื่อกิจกรรมที่ 1	มาลด	ละ	เลิกบุหรี่กันเถอะ	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	แกนน�าช่วยเพื่อน
(อย่างกัลยาณมิตร)	รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่	2	และ	ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่.	3	ที่มี
จิตอาสาเข้าอบรมเทคนคิวิธกีารแนะน�า	พดูคยุให้ก�าลงัใจและชกัชวนเพือ่นลด	ละ	เลกิการเสพตดิบหุรี่	
จัดอบรมในช่วงสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ	 แล้วนักเรียนปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย	 1	 ปีการศึกษา	
(2558	 –	 2559)	 2)	 ชวนชิมน�้าสมุนไพร....ตัดความอาลัยจากบุหรี่	 นักเรียนที่มีจิตอาสาบริการท�า
น�า้สมนุไพรรสเปรีย้ว	เช่น	มะนาว	มะม่วง	มะกรดู	อย่างน้อยสปัดาห์ละ	1	ครัง้	อย่างน้อย	1	ปีการศกึษา	
(	2558	–	2559)	 ไว้บริการที่มุมของชมรมลด	ละ	 เลิก	การเสพติดบุหรี่	และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 
ในงานถนนคนเดินอย่างน้อย	 3	 ครั้ง/1	 ภาคเรียน	 และ	 3)	 เรามาเลิกพ่นควันกันดีกว่า	 เชิญนักเรียน 
ที่เสพติดบุหรี่ท่ีผ่านการวิเคราะห์	 กลั่นกรอง	 สอบถามความสมัครใจว่าต้องการเลิกหรือยอมรับ
ค�าแนะน�าและอยากเลิก	 เข้ารับการอบรมเสริมความรู้เพ่ือปฏิบัติจริง	 จัดกิจกรรมประมาณ	 1-	 5	
มีนาคม	2559
 ชื่อกิจกรรมที่ 2	 สาวเอย	หนุ่มเอย	จะบอกให้	 มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	 1)	 สร้างภูมิคุ้มกัน
แบบพีส่อนน้อง	รบัสมคัรผูม้จีติอาสาทีเ่ป็นพีร่ะดับมธัยมศกึษาตอนต้น	เข้ารับการอบรมเร่ืองเพศศกึษา	
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แล้วตั้งกลุ่มเป็นที่ปรึกษาให้น้องโดยร่วมกันตั้งชมรมหรือตั้งกลุ่มเฟส	 ไลน์	 หรือกิจกรรมเสริมอื่นๆ	
ในการให้ค�าปรึกษาอย่างมีมิตรภาพ	 สุภาพ	 2)	 เพื่อนช่วยเพื่อน	 รับสมัครอาสาสมัครเรื่องเพศศึกษา
แต่ละห้องเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่	4	ถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่	6	เข้ารับการอบรมและน�า
ความรู้ไปถ่าย	 ทอดให้เพื่อนในห้องเรียนหรือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือจัดกิจกรรมหน้าเสาธง	
และ	3)	อดเปรี้ยวไว้กินหวาน	เป็นอาสาสมัครกลุ่มที่แนะน�าทางดี	ชี้ทางถูก	เรื่องเพศศึกษา	คัดกรอง
นักเรียนแกนน�าที่มีผลงานดีเข้ารับการอบรม	ความรู้/ทักษะการแก้ปัญหาเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
	 ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของโครงการเครือข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค	์ กระท�าความดีเป็นศรี
ท้องถิ่น	ถวายแด่ในหลวง	มีดังนี้
	 1.	 สถานศึกษาทุกแห่งด�าเนินกิจกรรมเด่นด้วยตัวเอง	 ท�าให้ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง	ดี	เก่ง	มีสุขภาวะทั้งกายและจิต	ตลอดจนมีพลังปัญญาที่ดี
	 2.	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ	 1	 ครั้ง	 ร่วมกันคิด	 ร่วมแก้ปัญหา	
ร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้และร่วมกนัเผยแพร่ผลงานสูช่มุชน	ท�าให้โครงการประสบผลส�าเรจ็เป็นท่ีชืน่ชม
ของชุมชน

โรงเรียนวัดสว่างวงษ์
	 โรงเรยีนวดัสว่างวงษ์	(ตาคลปีระชานกุลู)	ต้ังอยูต่�าบลตาคลี	จังหวัดนครสวรรค์	สังกดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์	 เขต	 3	 จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย	 ถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น	 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส	 มีผู้เรียนจ�านวน	 161	 คน	 บุคลากรการศึกษาจ�านวน	
16	คน	และห้องเรียน	11	ห้อง	นายไพทูรย์	เผือกพยงค์	เป็นผู้อ�านวยการโรงเรียน	จัดการศึกษาโดย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	ได้แก่	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	คณะครู	กรรมการสถานศึกษา	ผู้ปกครอง	
พระสงฆ์และชุมชน	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมน�าความรู้	 และเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ
ต่อไป
	 จากการส�ารวจสภาพปัญหาของสถานศกึษา	โดยการเยีย่มบ้านผู้เรียน	พบว่า	ผู้เรียนมภีาวะเส่ียง	
ดังนี้
	 1.	ร้อยละ	 80	 ของครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน	 บิดามารดาแยกทางกัน	 ผู้ปกครองไม่มีเวลา
อบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
	 2.	ร้อยละ	70	ของผู้เรียนส่วนใหญ่	อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด	ที่มีทั้งผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้า
ยาเสพติด
	 ผูเ้รยีนทีม่ภีาวะเสีย่งเหล่านี	้มคีณุภาพชวีติต�า่กว่าผู้เรียนคนอืน่	ท้ังนี	้จากการสังเกตพฤติกรรม
ผู้ปกครองส่วนใหญ่	พบว่า	มีนิสัยโกรธง่าย	อารมณ์เกรียวกราด	 ไม่ใช้เหตุผลในการเลี้ยงดูบุตรหลาน	
และใช้ค�าพูดไม่สุภาพ	ส่งผลให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์	ดังนี้
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	 1.	พฤติกรรมก้าวร้าว	ชอบแย่งชิง	ชอบทะเลาะ	พูดจาหยาบคาย	ขาดมารยาทที่ดี	ไม่มีสัมมา
คาราวะต่อผู้ใหญ่
	 2.	สมาธิสั้น	 ไม่ตั้งใจเรียน	 ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 เห็นแก่ตัว	 ไม่มีจิตสาธารณะ	
ไม่เข้าเรียน	ติดเกมส์	
	 3.	 ไม่มีระเบียบวินัย	แต่งกายไม่เรียบร้อย	เข้าเรียนสาย	ละเมิดสิทธิของบุคคลและสาธารณะ
สมบัติ
	 ทัง้นี	้สถานศกึษาตระหนกัถงึปัญหาทีต้่องแก้ไขอย่างเร่งด่วน	เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในด้านคณุธรรม
จริยธรรมควบคู่กันไป	 สถานศึกษาจึงได้จัดท�าโครงการคุณธรรมน�าความรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียงโดยมี
วัตถุประสงค์ตามตัวบ่งชี้	ดังนี้คือ
	 1.		เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
	 2.		เพื่อให้ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
	 3.	 เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
	 4.	 เพื่อให้ผู้เรียนตระหนัก	รู้คุณค่า	ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
	 ส�าหรับกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา	11	กิจกรรม	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

 กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมจูงลูกศิษย์เข้าวัด
	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	แบ่งผู้เรียนออกเป็น	2	ช่วงชั้น	 ได้แก่	 ช่วงชั้นที่	 1	 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-3)	ช่วง
ชั้นที่	2	(ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6)	ช่วงชั้นที่	3	(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1)	ช่วงชั้นที่	4	(ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2)	และ	ช่วงชั้นที่	5	(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3)	
	 2.	คณะครแูละผูเ้รยีนผลดัเปลีย่นกนัท�าบญุตกับาตร	สมาทานศลี	ฟังธรรมในทกุวันธรรมสวนะ
(วันพระ)	ตลอดปีการศึกษา

 กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมเรียนธรรมะกับครูพระสอนศีลธรรมโรงเรียน
	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	จัดให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	–	6	เรียนธรรมะในวันพุธ
	 2.	จัดให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	–	3	เรียนธรรมะในวันอังคาร
	 3.	จดัให้ผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	–	มธัยมศึกษาปีที	่3	เข้าสอบนกัธรรมตร	ีโท	และเอก

 กิจกรรมที่ 3	กิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา
	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.		จัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	 ได้แก่	 วันวิสาขบูชา	
วันมาฆบูชา	วันอาสาฬหบูชา	วันเข้าพรรษา	และวันออกพรรษา
	 2.		ผู้เรียนท�ากิจกรรมท�าบุญตักบาตร	 ฟังธรรม	 สวดมนต์ไหว้พระ	 (สวดมนต์หมู่	 สรรเสริญ
พระรัตนตรัย	และท�านองสรภัญญะ)	เจริญสมาธิภาวนา	และเวียนเทียน

 กิจกรรมที่ 4	กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
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	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	จดัให้ผูเ้รยีนระดบัปฐมวยั	ถงึมธัยมศกึษาชัน้ปีที	่3	สวดมนต์หมูท่�านองสรภญัญะ	ท�าสมาธิ
ภาวนา	อธิษฐานจิต	แผ่เมตตา	และอบรมคุณธรรมจริยธรรมจากคณะครูทุกวันศุกร์
	 2.	จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่ท�านองสรภัญญะ	 ในระดับประถมศึกษา	 และ
มัธยมศึกษากับสภาวัฒนธรรมอ�าเภอตาคลีและสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
	 3.	จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมประกวดบรรยายธรรมะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 -	 3	 ระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	–	6	และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	–	3	กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
	 4.	จัดให้ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	–	มัธยมศึกษาปีที่	3	 เข้าบรรพชาสามเณรและ
ศีลจาริณีในภาคฤดูร้อนของทุกปี

 กิจกรรมที่ 5	กิจกรรมวันส�าคัญของชาติ
	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	วนัแม่แห่งชาติ	และวนัพ่อแห่งชาต	ิจดัให้มกีจิกรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภูมิพลอดลุยเดชฯ	และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีาถ	เพือ่แสดงความจงรกั	ภกัด	ีและให้มี
การท�าบญุ	ฟังธรรม	ร่วมกนัระหว่างพระสงฆ์	คณะคร	ูผูป้กครอง	และผูเ้รยีน	เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล
การท�าพิธีไหว้แม่เพื่อให้ผู้เรียนมีความส�านึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาผู้ให้ก�าเนิด	 สร้าง
สายใยความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก	 คัดเลือกแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู	 พร้อมมอบของขวัญ
และเกียรติบัตร
	 2.	จัดให้มีพิธีไหว้ครูเพื่อให้ผู ้เรียนมีความส�านึกกตัญญู	 รักและเคารพต่อครู	 อาจารย์	
มีการประกวดพานไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาแก่ผู้เรียน	ในวันครู
	 3.	 วันข้ึนปีใหม่	 วันเด็กแห่งชาติ	 จัดกิจกรรมสังสรรค์	 แจกของขวัญและแลกของขวัญให้กับ
เด็กทุกคน

 กิจกรรมที่ 6	กิจกรรมเด็กดีศรีวัดสว่างวงษ์
	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	จัดท�าเอกสารประเมินคุณธรรมความดีและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อ	
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	8	ประการ
	 2.	ผูเ้รยีนตัง้แต่ระดบัชัน้ปฐมวยั	–	มธัยมศึกษาปีที	่3	ประเมนิคณุธรรมความดีและคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ของตัวเองทุกวัน	 ครูประจ�าชั้นคอยตรวจเช็คให้คะแนนเพื่อส่งครูหัวหน้าโครงการ
คุณธรรมน�าความรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียงทุกสิ้นเดือน	
	 3.	ภาคการศึกษาที่	1	และ	2	สรุปประเมินผลให้คะแนนกับผู้เรียน
	 	 ระดับคะแนนร้อยละ	 	 50	-	59		 อยู่ในเกณฑ์	ผ่าน
	 	 ระดับคะแนนร้อยละ		 	 60	-	69		 อยู่ในเกณฑ์	พอใช้
	 	 ระดับคะแนนร้อยละ		 	 70	-	79		 อยู่ในเกณฑ์	ดี
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	 	 ระดับคะแนนร้อยละ	 	 80	-	100		 อยู่ในเกณฑ์	ดีเยี่ยม
	 4.	คัดเลือกผู้เรียนท่ีมีความประพฤติดีเพ่ือสร้างขวัญและก�าลังใจในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
ท�าความดีตลอดปีการศึกษา	
	 5.	มอบรางวัลให้กับผู้เรียน	 โดยแบ่งออกเป็น	 3	 ระดับ	 คือ	 รางวัลเด็กดีศรีวัดสว่างวงษ	์
ระดับยอดเยี่ยมระดับดีเด่น	 และระดับดี	 และมอบเกียรติบัตรและป้ายชื่อ“เด็กดีศรีวัดสว่างวงษ์”	
เพื่อประกาศเกียรติคุณความดีให้กับผู้เรียน

 กิจกรรมที่ 7	กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	จัดตั้งสภานักเรียน
	 2.	จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียนเดือนละ	1	ครั้ง	เพื่อฝึกวิถีประชาธิปไตย
	 3.		จัดแบ่งสีและพื้นที่ในการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนของผู้เรียนบ�าเพ็ญประโยชน์

 กิจกรรมที่ 8	กิจกรรมออมทรัพย์กับเศรษฐกิจพอเพียง
	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.		ผู้เรียนออมทรัพย์ทุกวัน	 โดยสรุปยอดเงินฝาก	 และน�าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
ทุกสิ้นเดือน
	 2.	รณรงค์การน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิต

 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	จัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าและรับฝากเงินออมทรัพย์	
	 2.		ผูเ้รยีนทกุคนเป็นสมาชกิของสหกรณ์	อดุหนนุซือ้สนิค้าจากสหกรณ์ในราคาถกูและประหยดั	
และมีเงินปันผลแก่สมาชิกในทุกสิ้นปี

 กิจกรรมที่ 10	กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย
	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	วันสงกรานต์	วันลอยกระทง	วันเจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองตาคลี	วันแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดให้มี
การจัดประดับขบวนรถอย่างสวยงาม	
	 2.	ผูเ้รยีนร่วมขบวนแห่กับเทศบาลเมอืงตาคลี	และร่วมกนัท�ากระทงให้วดัสว่างวงษ์	(คณะกจิ)	
เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ	ขนบธรรมเนียม	และประเพณีไทยในทุกปี

 กิจกรรมที่ 11	กิจกรรมจิตสาธารณะและบ�าเพ็ญประโยชน์
	 ขั้นตอนการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	ผูเ้รยีนร่วมกจิกรรมจติสาธารณะในวนัส�าคญัต่างๆ	เช่น	วนัต่อต้านยาเสพตดิ	การป้องกนัโรค
ไข้เลือดออก	วันงดสูบบุหรี่โลก	วันรณรงค์รักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม	วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ	เป็นต้น
	 2.	ผู้เรียนร่วมเดินรณรงค์บ�าเพ็ญประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 วัด	 ชุมชน	 โรงเรียน	
หน่วยงานสาธารณสุข	และเทศบาลเมืองตาคลี	
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	 ทั้งนี้	 สถานศึกษาได้ด�าเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน	บูรณาการ
เข้ากับค่านิยม	 12	 ประการ	 ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามนโยบายของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ	 และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 โดยได้จัดท�า“โครงการเครือข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	 กระท�าดี	
เป็นศรีท้องถิ่น	 ถวายแด่ในหลวง”	 ขึ้น	 หรือ	 “	 ธรรมะ…เพื่อชีวิตที่พอเพียง”	 มีกิจกรรมดีเด่น	 ได้แก่	
1)	กจิกรรมจงูลกูศษิย์เข้าวดั	2)	กจิกรรมเรยีนธรรมะกบัครูพระสอนศลีธรรมโรงเรียน	3)	ค่ายคณุธรรม
น้อมน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	(กจิกรรมเสรมิพฒันาเข้าโครงการคณุธรรมน�าความรูคู้เ่ศรษฐกจิ
พอเพียง)	และ	4)	กิจกรรมเด็กดีศรีสว่างวงษ์
	 ผลจากด�าเนินโครงการฯ	ในปีการศึกษา	2558	พบว่า	ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ
คุณธรรมน�าความรู้คู่เศรษฐกิจพอเพียง	4	ตัวบ่งชี้	ร้อยละ	100	จาก	ทั้งนี้	มีผู้เรียนที่อยู่ในเกณฑ์ระดับ
ดีเยี่ยม	 ร้อยละ	 90.29	 โดยผู้เรียนได้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	 มีเหตุผล	 มีสัมมาคารวะ	 มีมารยาท	
มีระเบียบวินัย	มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน	ใฝ่การเรียนรู้	มีความเสียสละ	ซื่อสัตย์	
รู้จักประหยัด	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	 มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	 มีเมตตา	 บริจาคช่วยเหลือ
ผู้เดือนร้อน	 มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา	 ครูอาจารย์	 และผู้มีพระคุณ	 ประพฤติตนเป็นคนดี
ตามหลักพระพุทธศาสนา

 ปัจจัยน�าสู่ความส�าเร็จ	มีดังนี้
 1. ผู้บริหารตระหนัก	 นายไพฑูรย์	 เผือกพยงค์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จรยิธรรม	มีความเป็นผู้น�า	อุทศิตนและเวลาใหก้ับสถานศึกษาอยา่งเต็มที่	มุง่มัน่ในการท�างาน	มีความ
เป็นกัลยาณมิตร	คอยกระตุ้น	สร้างขวัญและก�าลังใจให้กับคณะครูและผู้เรียน	คอยก�ากับติดตามอย่าง
ใกล้ชิด	พชิิตปัญหาอย่างเข้มแขง็	โดยมเีป้าหมายส�าคญัคือ	ความเจรญิงอกงามทางจติใจและสตปัิญญา
ของผู้เรียนทุกคน
 2. คณะครูเอาใจใส	่คณะครูทุกคนมีความรักเมตตาต่อศิษย์	ดูแลเอาใจใส่	อุทิศตนและเวลา	
ให้ความรักและก�าลังใจกับศิษย์เสมอกัน	 ให้ความใกล้ชิดเป็นกันเอง	 สอบถามสุขทุกข์	 และช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาชีวิตของลูกศิษย์	รวมถึงอบรมสั่งสอนแก้ไขพฤติกรรมของลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม
 3. คณะกรรมการสถานศึกษาเข้มแข็ง	 คณะกรรมสถานศึกษามีความตั้งใจ	 จริงใจ	 มีความ
ปรารถนาดี	 ให้ความร่วมมือร่วมใจกับสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง	 คอยให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 วางแผน
นโยบาย	 ให้การศึกษากับผู้เรียน	 เป็นกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือ	 บริจาคและระดมทุนการศึกษา	
ให้ความร่วมมอืเข้าร่วมกจิกรรมต่างๆของสถานศกึษา	รวมถึงอทิุศเวลาแรงกายแรงใจให้กบัสถานศกึษา
 4. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ	ผู้ปกครองส่วนใหญ่ตระหนักต่อปัญหาของบุตรหลาน	เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา	บริจาคและระดมทุน	รวมถึงให้ทุนสนับสนุนอาหารกลางวันกับผู้เรียน
 5. พระสงฆ์ให้ความเมตตา พระครูนิพัทร์	สุธีราภรณ์	เจ้าคณะอ�าเภอตาคลีและเจ้าอาวาสวัด
สว่างวงษ์	(คณะกิจ)	พระอาจารย์มนัส	กนฺตฺสีโล	ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	ตลอดพระสงฆ์ทุกรูป
ให้ความเมตตาช่วยอบรมสั่งสอนผู้เรียน	บริจาคเงินอาหารกลางวัน	บริจาคทุนการศึกษา	สร้างห้องน�้า	
เข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญต่างๆ	และคอยเป็นขวัญก�าลังใจกับผู้บริหารและคณะครูเสมอมา
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 6. ชมุชนส่งเสรมิ	ทกุภาคส่วน	ได้แก่	ท่ีว่าการอ�าเภอตาคลี	ไปรษณย์ี	โรงพยาบาล	สถานตี�ารวจ	
เทศบาลเมืองตาคลี	 กองบิน	 4	 ร้านค้า	 องค์การบริหารส่วนต�าบลอ�าเภอตาคลี	 ห้องสมุดประชาชน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ	 คณะศิษย์เก่าและครู	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษาโดยการ
สนับสนุนอาหารกลางวันของผู้เรียน	 ร่วมบริจาคทุนการศึกษา	 เข้าร่วมกิจกรรมมาให้ความรู้ต่างๆกับ
ผู้เรียน	เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน	และสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาเสมอมา

 ผลที่ได้ จากการด�าเนินโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม	กล้าคิด	และกล้าตัดสินใจ	มีความเชื่อมั่น	
และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม	ร้อยละ	90
	 2.	 ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	 และ
ความสามารถในการแก้ปัญหา	ร้อยละ	94

 คุณธรรมจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน	มีดังนี้
	 1.	ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	8	ประการ	และค่านิยม	12	ประการ	ตามที่ก�าหนดไว้
ในหลักสูตรสถานศึกษา
	 2.	ผู้เรียนด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 นวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
	 ส�าหรับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการด�าเนินโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	คู่มือบันทึกคุณธรรมความดีและคุณลักษณะอันพึงประสงฆ์ของผู้เรียน
	 2.	สมุดธนาคารความดี

 ปัญหา/อุปสรรคในการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	ผูป้กครองบางส่วนไม่เหน็ความส�าคญัของการศกึษา	ดงันัน้	การตดิต่อสือ่สารเพือ่แก้ปัญหา
ต้องอาศัยการพูดคุยให้เข้าใจ
	 2.	ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
	 3.	การติดตามงานเอกสารล่าช้า

โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ 
	 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ	(ส�านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์	111)	มีบุคลากรการศึกษาจ�านวน	
5	 คน	 และผู้เรียนจ�านวน	 70	 คน	 เป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมด้านนโยบายและการสนับสนุนใน
การจัดให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 จึงได้จัดโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนไร้พุง	 เป็นการสร้าง
รูปแบบการให้บริการ	 ให้ค�าแนะน�าด้านโภชนาการและการออกก�าลังกายเพื่อให้ครูและผู้เรียนมี
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ	มีสมรรถภาพทางกายที่ดี	 รู้จักดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเอง	
และลดอัตราเสี่ยงจากการเกิดโรคร้ายต่าง	โดยมีวัตถุประสงค์หลัก	3	ประการ	คือ
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	 1.	เพ่ือสร้างความตระหนกัให้กบัผูเ้รียนในการเอาใจใส่ดูแลการรับประทานอาหารให้ถกูหลัก
โภชนาการ
	 2.	เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนโรงเรียนบ้านชอนเดื่อ	มีน�้าหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ	
	 3.	เพื่อให้ผู้เรียนโรงเรียนบ้านชอนเดื่อ	มีสุขภาพดีสมวัยไม่มีพุง	
	 ส�าหรับกิจกรรมท่ีสถานศึกษาได้จัดขึ้นเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการเครือข่าย
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	 กระท�าความดีเป็นศรีท้องถิ่น	 ถวายแด่ในหลวงคือ	 กิจกรรม	 “ คิด ... 
กิน ... อิ่ม ... ไม่อ้วนดีกว่า ”	โดยมีภารกิจหลัก	3	ประการ	ได้แก่	1)	การให้ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความตระหนักถึงการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ	 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร	โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและผู้เรยีนโรงเรยีนบา้นชอนเดื่อจ�านวน	70	คน	2)	การปรบัเปลีย่น
พฤติกรรมการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ	และ	3)	ส่งเสริมให้ผู้เรียนสุขภาพดีไม่มีพุงโดยการชั่งน�้าหนัก	
วัดส่วนสูงของผู้เรียนทุกคน	ก่อนเริ่มและหลังสิ้นสุดกิจกรรม

โรงเรียนปรียาโชติ
	 โรงเรยีนปรยีาโชติได้จดัการอบรมวถิเีพศศกึษา	เพือ่ตอบตอบสนองวตัถปุระสงค์ของโครงการ
เครอืข่ายโรงเรยีนตาคลปีระชาสรรค์	กระท�าความดีเป็นศรีท้องถิน่	ถวายแด่ในหลวง	โดยจัดให้มนีกัเรียน
แกนน�าเข้าฝึกอบรมและขยายผลไปสู่ผู้เรียนในสถานศึกษาและชุมชน	

โรงเรียนวัดหนองสระ 
	 โรงเรียนวัดหนองสระ	 ตั้งอยู่ท่ีต�าบลหนองสระ	 อ�าเภอทัพทัน	 จังหวัดอุทัยธานี	 ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 มีความจ�าเป็นต้องใช้ยาก�าจัดศัตรูพืชที่เป็นสารเคมี	 เน่ืองจาก
ต้นทนุการผลติต�า่	ท�าให้มสีารพษิตกค้างในพชืผกัผลไม้	ส่งผลให้ร่างกายได้รับอาหารทีม่สีารพษิตกค้าง
เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ	ท�าให้เกดิโรคภยัต่าง	ๆ 	ดังนัน้	สถานศกึษาและชมุชนได้ร่วมมอืกนัหาแนวทาง
ในการให้ความรูเ้กษตรกร	โดยเชญิเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลหนองสระให้ความรู้กบั
ครู	 ผู้เรียน	 และผู้ปกครองเกี่ยวกับภัยของสารพิษ	 สารปนเปื้อน	 ท่ีตกค้างในอาหารโดยให้ทดลองใช้
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ชุดทดสอบสารพิษท่ีตกค้างในอาหาร	 ท้ังน้ี	 ชุดทดสอบที่ใช้ทดสอบได้แก่	 ชุดทดสอบสารฟอมาลีนใน
อาหารทะเล	กุ้งปลาหมึก	ชุดทดสอบสารฟอกขาวจากหน่อไม้ดอง	ถั่วงอก	ชุดทดสอบเชื้อราในอาหาร
จากปลาย่าง	ปลาเกลือ	และชุดทดสอบสารบอแรกซ์ในลูกชิ้นหมู	ผลไม้ดอง	ผลจากการใช้ชุดทดสอบ	
พบว่า	มีสารบอแรกซ์ในลูกชิ้น	และไส้กรอก	อย่างไรก็ดี	ไม่พบสารเปื้อนในอาหารประเภทอื่น
	 นอกจากนี้	 สถานศึกษาได้เชิญวิทยากรจากส�านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานี	 มาให้
ความรู้และสาธิตการท�าน�้าหมักชีวภาพในการบ�ารุงพืชผัก	 และสารขับไล่แมลงแทนยาก�าจัดศัตรูพืช	
โดยใช้เศษวัสดุจากพืชผัก	3	กิโลกรัม	น�้า	100	ลิตร	กากน�้าตาล	1	กิโลกรัม	หัวเชื้อจุลินทรีย์	1	แก้ว	
น�าไปหมักในถังหมักทิ้งไว้	 10	 วัน	 หลังจากนั้นเปิดฝาถัง	 ใช้ไม้คนและหมักไว้โดยสามารถเก็บได้
นาน	3	เดือน	นอกจากนั้น	ยังมีการสอนการท�ายาไล่แมลง	และก�าจัดศัตรูพืช	โดยใช้สูตรกากน�้าตาล	
1	กิโลกรัม	เหล้าขาว	3	ขวด	น�้าส้มสายชู	3	ขวด	ใบสะเดา	3	กิโลกรัม	หัวเชื้อจุลินทรีย์	น�าไปหมักไว้
ในถัง	15	วัน	หลังจากนั้นเปิดฝาถัง	ใช้ไม้คนและหมักไว้โดยสามารรถเก็บไว้ได้	3	เดือน
	 ผลจากการด�าเนินงานโครงการฯ	พบว่า	 เกษตรกรใช้น�้าหมักชีวภาพในการบ�ารุงพืช	 เช่น	
ในแปลงมะเขือเทศ	 โดยแปลงที่รดด้วยน�้าหมักชีวภาพ	 พบว่า	 มะเขือเทศเจริญเติบโตงอกงาม	
ออกผลดกกว่าแปลงที่รดด้วยน�้าธรรมดา	 มีรสชาติดี	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 สามารถน�าน�้าหมักชีวภาพไปใช้
ในการท�าความสะอาดห้องน�้า	 ปรับสภาพน�้าในสระน�้า	 ก�าจัดกล่ินเน่าเหม็น	 ล้างภาชนะในครัวเรือน	
รวมถึงขับไล่แมลง	และเพลี้ยได้อีกด้วย
	 นอกจากนี้	 โรงเรียนวัดหนองสระได้พาผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้บ้านนายสันทัด	 วัฒนกูล	
เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ	สาขาอาชีพท�านาประจ�าปี	2559	เนื่องจากพื้นที่บริเวณต�าบลทัพทันเดิมเป็น
พื้นที่นา	 และเป็นพื้นที่สูง	 แห้งแล้ง	 เกษตรกรมีอาชีพเล้ียงสัตว์เป็นหลัก	 ท้ังนี้	 ครอบครัวนายสันทัด	
วัฒนกูล	เห็นประโยชน์จากการใช้มูลสัตว์และมีการน�าทฤษฎีใหม่มาใช้ในการเกษตร	ดังนี้	ท�าปุ๋ยหมัก	
แปลงเกษตรผสมผสาน	ท�านาด�า	เลีย้งปลาในนาข้าว	แปลงมะนาว	และแปลงเมล่อน	ปรบัปรงุดนิโดยใช้
ปุย๋หมกั	ปุย๋คอกทีผ่ลติขึน้ใช้เอง	งดการใช้สารเคมกี�าจดัแมลงศตัรพูชื	และใช้มลูปลาเป็นอาหารของพชื	
	 หลังจากศึกษาดูงานที่บ้านนายสันทัด	 วัฒนกูล	 ผู้เรียนได้น�าความรู้ที่ได้มาสาธิตการท�า
ปุย๋หมกัไม่กลบักองของมหาวทิยาลยัแม่โจ้	เพือ่ผลติปุย๋ขึน้มาใช้ในสถานศึกษา	และขยายผลสูค่รอบครวั	
เป็นการลดต้นทุนการผลิต	ลดการใช้ปุ๋ยเคมี	ใช้ฟางข้าวให้เกิดประโยชน์	เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	และ
ปลอดสารพิษตกค้างในพืชผัก	ท�าให้พืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย

 ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน	 คือ	 งบประมาณในการด�าเนินการล่าช้า	 ท�าให้
การด�าเนินงานล่าช้าตามมา

 จุดเด่น	ในการด�าเนินงานโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	ลดต้นทุนการผลิตผลิตผลการเกษตร
	 2.	ประโยชน์จากน�า้หมกัชวีภาพทีห่ลากหลาย	เช่น	ก�าจัดกล่ินเหมน็ในห้องน�า้	และล้างภาชนะ
ในครัว	ปรับสภาพน�้า	ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	และปรับสมดุลธรรมชาติ	เป็นต้น
	 3.	ไม่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต	บริโภคได้อย่างปลอดภัย
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 ปัจจัยความส�าเร็จ	ในการด�าเนินโครงการฯ	คือ		 ผูบ้รหิาร	คณะคร	ูผูเ้รยีน	ชมุชน	ร่วมกนั
รับผิดชอบในการด�าเนินงาน

 ผลผลิต ผลลัพธ์ และความภาคภูมิใจ 
	 ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้ในการด�าเนินโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	ได้น�้าหมักชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมี
	 2.	ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษตกค้าง
	 3.	สุขภาพดี	เนื่องจากบริโภคอาหารปลอดสารพิษ

 แนวทางในการด�าเนินกิจกรรมในอนาคต มีดังนี้
	 1.	บุคลากรทุกฝ่ายร่วมมือ	ร่วมใจกันรับผิดชอบ	การด�าเนินงานจึงจะประสบผลส�าเร็จ
	 2.	 การอนุมัติงบประมาณในการจัดท�าโครงการในระยะเวลาที่เหมาะสม	 เพ่ือให้ไม่เกิดการ
ล่าช้าในการด�าเนินงาน

โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 
	 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	 ตั้งอยู่ที่ต�าบลตาคลี	 จังหวัดนครสวรรค์	 จัดการเรียนการสอนใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษา	จ�านวนห้องเรยีน	69	ห้อง	บรหิารงานโดยนายกมล	วงศ์สทุธิแ์ละคณะ	มคีรจู�านวน	
134	คน	พนกังานราชการ	ครอูตัราจ้างและบุคลากรทีเ่กีย่วข้องจ�านวน	26	คน	ผูเ้รยีนจ�านวน	3,000	คน	
ผู้ปกครองให้ความเชื่อมั่นในสถานศึกษา	 ผู้เรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาติ	 อยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง
และไม่มีแบบอย่างหรือค�าแนะน�าจากผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด	 สถานศึกษาตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว	
จึงเข้าร่วมเครือข่ายฯเพื่อจัดท�ากิจกรรมในด้านความตระหนักและการลดพฤติกรรมการเสพติดบุหรี่	
โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

 กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 การเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู ้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ	
สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื:	เครอืข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	กระท�าความดีเป็นศรีท้องถิน่	
ถวายแด่ในหลวง	โดยเน้นความตระหนักและการลดพฤติกรรมการเสพติดบุหรี่	สถานศึกษาได้ด�าเนิน
กิจกรรม	ดังนี้
 กิจกรรมท่ี 1	 แกนน�าเพ่ือนช่วยเพ่ือนอย่างกัลยาณมิตร	 จัดอบรมนักเรียนแกนน�าเพื่อนช่วย
เพ่ือนฯ	จ�านวน	138	คน	ให้ได้เรยีนรูเ้ก่ียวกบัพิษและโทษภยัจากบหุรีแ่ล้ว	เพือ่น�าไปเผยแพร่ในช้ันเรยีน	
ร่วมกันสอดส่องดูแลให้ผู้เรียนที่ใช้บุหรี่	ลด	ละ	เลิก	การเสพติดบุหรี่อย่างกัลยาณมิตร
 กิจกรรมท่ี 2	 ชวนชิมน�้าสมุนไพรตัดความอาลัยจากบุหรี่	 โครงการเชิญชวนนักเรียน	
แกนน�าเพื่อนช่วยเพื่อน	 ผู้เรียนที่เคยเสพติดบุหร่ี	 และผู้เรียนท่ีก�าลังอยู่ระหว่างการลดละเลิกเสพติด
บุหรี่	 ได้ดื่มน�้าสมุนไพรเพื่อลด	ละ	 เลิกการเสพติดบุหรี่	 ที่จัดท�าโดยครูและผู้เรียนในโครงการร่วมกัน	
เช่น	น�้ามะนาว	น�้ามะนาวน�้าผึ้งโซดา	น�้ากระเจี๊ยบ	น�้าเสาวรส	น�้าเสาวรสน�้าผึ้งโซดา	น�้ามะตูมน�้าผึ้ง
มะนาวโซดา	น�้ากะเพรา	เป็นต้น	ทั้งนี้	ผลที่ได้	พบว่า	ผู้เรียนให้ความสนใจในการท�า	และการบริโภค
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น�้าสมุนไพร	นักเรียนแกนน�าสอดส่องดูแล	เก็บข้อมูลของผู้เรียนลด	ละ	เลิกบุหรี่	และเกิดความใกล้ชิด
ระหว่างครกูบัผูเ้รยีน	ครจูงึสามารถชกัชวนหรอืโน้มน้าวให้ผูเ้รยีนเหน็คณุค่าของการมสีขุภาพด	ีโดยไม่
ต้องพึ่งพาบุหรี่ได้
 กิจกรรมที่ 3	 เรามาเลิกพ่นควันกันดีกว่า	 นักเรียนแกนน�าเข้าร่วมการอบรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากผู้ที่เคยเสพติดบุหรี่และเลิกได้ส�าเร็จ	เป็นการสร้างโอกาส	เสริมฝัน	เติมแรงใจให้กับ
นักเรียนแกนน�าและผู้เรียนที่เสพติดบุหรี่ได้มีโอกาสประสบความส�าเร็จ	 ท�าให้สุขภาพของผู้เรียนและ
บุคคลในครอบครัวดีขึ้นด้วย
 กิจกรรมที่ 4	 การเผยแพร่ความรู้ของสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่าย	 โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชน	 โรงเรียนแกนน�าและสถานศึกษาในเครือข่าย	
ได้จดันทิรรศการและการแสดงละคร	ลด	ละ	เลิกบหุร่ีของผู้เรียนเพ่ือเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงาน
ถนนคนเดินอ�าเภอตาคลี	 ให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจ	 ตระหนักในโทษของบุหรี่	 และแสดงความ
ชื่นชมผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ร่วมกัน	 การจัดงานครั้งนี้	 ได้รับความส�าเร็จอย่างดียิ่ง	 โดยหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง	 เช่น	 เทศบาลเมืองตาคลี	 และชุมชน	 แสดงความสนใจ	 พร้อมกล่าวชมเชยการท�างานของ
สถานศึกษาในเครือข่ายฯ	ทั้งนี้	กรอบแนวคิดและวิธีการด�าเนินงาน	ดังแสดงในแผนภาพที่	3

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ร่วมจัด/ตัดสินใจ	:		บริหารจัดการเรียนรู้		จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
กิจกรรมเสริมศักยภาพให้สอดคล้องกับวัย

				ร่วมเผยแพร่	:	ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้		ความส�าเร็จของโครงการสู่ผู้เรียนชุมชน
และผู้เกี่ยวข้อง

ร่วมคิด	:	นักเรียน		ครู		ผู้บริหาร		ชุมชน		และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประเมิน:	ติดตามผล		ประเมินผล		แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้			

ผู้เรียนมีความตระหนักและลด	ละ	พฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาวะทางเพศ

แผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดและวิธีการด�าเนินงาน
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สรุปผลการด�าเนินโครงการ
	 โครงการเครอืข่ายโรงเรยีนตาคลปีระชาสรรค์	กระท�าความดีเป็นศรีท้องถิน่	ถวายแด่ในหลวง	
เป็นโครงการทีโ่รงเรยีนตาคลปีระชาสรรค์เป็นแม่ข่ายในการประสานงาน	กจิกรรมเด่นของเครือข่ายฯ	
คือ	ความตระหนักและการลดพฤติกรรมการเสพติดบุหรี่	 โดยเน้นการสร้างความรู้	ความตระหนักให้
กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2558	 จ�านวน	 533	 คน	 ผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นคือ	 ผู้เรียน
กลุม่เป้าหมายปลอดบุหรี	่คดิเป็นร้อยละร้อย	อกีทัง้	ผูเ้รยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ทกุคน	เป็นกลุม่ที่
สถานศึกษาสร้างเพิ่มภูมิคุ้มกัน	 โดยการสร้างความตระหนักในเร่ืองพิษภัยของบุหร่ีจ�านวน	 540	 คน	
ปลอดบุหรี่	คิดเป็นร้อยละ100	แสดงถึงความเอาใจใส่ผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรม	จริยธรรม	โดยการเยี่ยม
บ้านผู้เรียน	 การสรรค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการฝึกคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 และการให้
ความรูเ้รือ่งเพศศกึษาร่วมกับเครอืข่ายฯ	ทัง้นี	้สถานศกึษาได้ด�าเนนิการทกุกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง	และ
ปฏิบัติอย่างกัลยาณมิตร

สรุป 
	 เครือข่ายโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียน	 ตาคลี
ประชาสรรค์	และโรงเรยีนเครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรียนปรียาโชติ	โรงเรียนบ้านชอนเด่ือ	โรงเรียนวดัสว่างวงษ์	
และโรงเรียนบ้านหนองสระ	โดยการรวมตัวกันของสถานศึกษาในครั้งนี้	 เพื่อจัดท�าโครงการเครือข่าย
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	 กระท�าความดีเป็นศรีท้องถิ่น	 ถวายแด่ในหลวง	 โดยมีวัตถุประสงค์การ
ด�าเนินงาน	ตามประเด็น	ดังนี้	
	 1.	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหร่ี	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่	 ผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายปลอดบุหรี่	 คิดเป็นร้อยละร้อย	 และผลลัพธ์ที่ได้คือ	 ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
1	ทกุคน	เป็นกลุม่ทีส่ถานศกึษาสร้างเพิม่ภมูคิุม้กนั	โดยการสร้างความตระหนกัในเรือ่งพษิภยัของบหุรี่
จ�านวน	540	คน	ปลอดบุหรี่	คิดเป็นร้อยละ100	
	 2.	ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	
การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ผู้เรียนตระหนักถึง
การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 และผลลัพธ์ที่ได้คือ	 ได้น�้าหมักชีวภาพใช้แทนปุ๋ยเคมี	
ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษตกค้าง	ผู้เรียนมีสุขภาพดี	เนื่องจากบริโภคอาหารปลอดสารพิษ
ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	
	 3.	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมี
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ที่ได้คือ	 ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม	 กล้าคิด	 และกล้าตัดสินใจ	
มีความเชื่อม่ัน	 และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม	 ร้อยละ	 90	 และ	 ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต	และความสามารถในการแก้ปัญหาร้อยละ	94
	 4.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	
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	 โครงการฯ	ประสบผลส�าเร็จลงได้	 เนื่องจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการและจัด
กิจกรรม	 อย่างไรก็ดี	 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ	 คือ	 ระยะเวลาที่จ�ากัด	 ความล่าช้าของงบประมาณ	
และการรับรู้ของผู้ปกครองในเรื่องการศึกษาของบุตรหลาน	 ดังนั้น	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะ
ต้องมีการติดสื่อสาร	 และช้ีแจงเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาดังกล่าวและเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการจัดกิจกรรมสถานศึกษา

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558)	.	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดีของโรงเรียน

เครือข่ายโรงเรียนบ้านโป่งแดง อ�าเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดล�าพูน

ความน�า
	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านโป่งแดง	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียน
บ้านโป่งแดง	 และโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านแม่ปันแดง	 โรงเรียน
บ้านห้วยไร่	 และโรงเรียนบ้านแม่บอน	 โดยเครือข่ายบ้านโป่งแดงเล็งเห็นถึง
ความส�าคัญในการพัฒนาชุมชนให้อยู่อย่างมีความสุขเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน	 จึง
เริ่มปลูกฝังให้ผู้เรียนในสถานศึกษา	 เข้าใจในแนวคิดเรื่องสุขภาพ	 และขยายผลเข้าสู่
ชุมชน	 โดยเริ่มจากกิจกรรมชีวีสดใสห่างไกลยาเสพติดที่จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านห้วยไร	่
ในเครอืข่ายบ้านโป่งแดง	โดยได้จดัท�ากจิกรรมตามประเดน็	ดงันี	้1)	ด้านความตระหนกั
และการลดอัตราการสูบบุหรี่	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	และ	3)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับ
สุขภาวะและความมั่นคง

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครือข่ายบ้านโป่งแดงมีกิจกรรมที่ด�าเนินการ	ดังนี้

 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนา 5 ห้องชีวิต
	 สถานศึกษาในเครือข่ายบ้านโป่งแดงมีสภาพปัญหาและบริบทที่คล้ายกัน
คือ	 ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองและเผ่ากระเหรี่ยง	 เครือข่ายบ้านโป่งแดงจึงได้
จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานและวิถีชีวิตท่ีต่างกันมีระเบียบ	 วินัยข้ันพื้นฐาน	
โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนา	5	ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย	โดยห้อง	5	ห้อง	คือ	
1)	ห้องนอน	(ห้องมหาสิริมงคล)	2)	ห้องน�้า	(ห้องมหาพิจารณา)	3)	ห้องแต่งตัว	(ห้อง
มหาสติ)	4)	ห้องอาหาร	(ห้องมหาประมาณ)	และ	5)	ห้องท�างาน	(ห้องมหาสมบัติ)	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วุฒิไกร		ชัยสิทธิ์
ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านโป่งแดง



122

 ห้องนอน (ห้องมหาสิริมงคล)	เป็นห้องส�าหรับพัฒนานิสัยรักบุญ	กลัวบาป	เพื่อปลูกฝังสัมมา
ทิฐิ	 สอนผู้เรียนให้รู้จักดีช่ัว	 บุญบาป	 โดยจัดให้ผู้เรียนไหว้พระในตอนเช้าและให้นั่งสมาธิในตอนบ่าย	
ส�าหรับในการน�าไปปฏิบัติที่บ้าน	ให้ผู้เรียนกราบพระพุทธรูป	และกราบบิดา	มารดา	โดยร�าลึกถึงคุณ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ผลการปฏิบัติ	 พบว่า	 ผู้เรียนมีความละอายต่อบาปมากขึ้น	 มีจิตใจที่ดีงาม	
และมีสมาธิในการเรียน	
 ห้องน�้า (ห้องมหาพิจารณา)	 เป็นห้องฝึกคิดในเรื่องความจริงของโลกและชีวิต	 ห้องน�้าเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อโรค	เป็นห้องที่มีโรคภัยไข้เจ็บ	ดังนั้น	การรักษาความสะอาดเป็นสิ่งส�าคัญ
 ห้องแต่งตัว (ห้องมหาสติ)	 เป็นห้องพัฒนานิสัยตัดใจและใฝ่บุญ	 ฝึกรักษาใจให้ผ่องใส	
ไม่ปล่อยใจไปตามอ�านาจกิเลส	 แต่งตัวอย่างเหมาะสม	 ไม่หมกมุ่นในกามหรือตามแฟชั่น	 แต่งตัวเพื่อ
ปกปิดร่างกายให้เหมาะสมไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ	 สอนให้รู้จักการพับเก็บให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยง่ายต่อการใช้งาน
 ห้องอาหาร (ห้องมหาประมาณ)	เป็นห้องที่ทุกคนในบ้านจะต้องรับประทานอาหาร	 ส่วน
ห้องครัวคือ	ห้องส�าหรับปรุงอาหารและเก็บอาหารทุกประเภท	ต้องรักษาความสะอาดและจัดให้เป็น
ระเบียบ	รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารร่วมกัน	และการล้างภาชนะใส่อาหาร	รวมถึงการจับ
จ่ายใช้สอยต่างๆอย่างพอดี
 ห้องท�างาน (ห้องมหาสมบตั)ิ	เป็นห้องพฒันานสิยัใฝ่ความส�าเรจ็	ใช้ในการปลกูฝังสมัมาอาชพี	
ไม่หารายได้จากสิง่ทีผ่ดิศลีธรรม	ผิดกฎหมาย	ผดิจารตีประเพณ	ีรูจ้กัการเกบ็ของเครือ่งใช้ในการท�างาน	
และวางให้เป็นระเบียบง่ายต่อการใช้สอย	
	 หลังกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมพัฒนา	 5	 ห้องชีวิต	 พบว่า	 ผู้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 เช่น	
การจัดระเบียบชีวิต	จัดระเบียบข้าวของเครื่องใช้	และ	สวดมนต์ก่อนนอน	เป็นต้น	เห็นได้ว่า	กิจกรรม	
5	ห้องชีวิต	ส่งผลในการปรับพฤติกรรมผู้เรียน	และเครือข่ายบ้านโป่งแดงเห็นควรให้มีการด�าเนินการ
กิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและการอ่านออก เขียนได้
	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียนในสถานศึกษาเครือข่ายบ้านโป่งแดงในการสอบ	
O-Net	ระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี	6	พบว่า	ต�า่กว่าเกณฑ์	และไม่ได้รบัรองผลการประเมนิจากส�านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(สมศ.)	รวมทั้ง	ผู้เรียนร้อยละ	30	อ่านไม่คล่อง	เขียน
ไม่คล่อง	และมีผลการประเมินอยู่ในระดับปรับปรุง	
	 จากปัญหาดงักล่าว	สถานศกึษาในเครอืข่ายบ้านโป่งแดงได้ร่วมกนัจดักจิกรรมส่งเสรมิการรกั
การอ่าน	กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้	กิจกรรมการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	
รวมทั้งจัดกิจกรรมการเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 โดยได้รับงบประมาณจากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และความช่วยเหลือด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์	 ในการด�าเนินการกิจกรรมดังกล่าว	 โดยจัดกิจกรรมตามฐานการเรียน	 ดังนี้	 ฐานท่ี	 1	
ฐานการอ่านออกเสียง	การสะกดค�า	ฐานที่	2	ฐานการอ่านรู้เรื่อง	อ่านเอาเรื่อง	ตามแนว	PISA	ฐานที่	3	
ฐานการเขียนค�าแต่งประโยค	และ	ฐานที่	4	ฐานการท�าสื่อการเรียน
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	 ผลท่ีได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว	 พบว่า	 การประเมินการอ่านออกเขียนได้ในครั้งที่	 2	
ในเดือนกรกฎาคม	2559	ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน	การเขียนดีขึ้นจากครั้งแรก	(เดือนมิถุนายน	
2559)	 และผู้เรียนร้อยละ	 86	 มีความสนใจการผลิตสื่อการเรียนด้วยตัวเอง	 โดยใช้สื่อจากแนวคิด
การพัฒนาสมอง	 BBL	 รวมถึงผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการประเมินผลการอ่าน	 โดยการร่วมคิด	
ร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาการอ่านและเขยีนของผู้เรียน	ท�าให้กจิกรรมนีป้ระสบความส�าเร็จตาม
เป้าหมายโดยผูเ้รยีนมผีลการประเมนิดข้ึีน	ท้ังนี	้เครอืข่ายบ้านโป่งแดงคาดหวงัให้มกีารด�าเนนิกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต	การอ่านออกเขียนได้ต่อไป	และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป	เพื่อให้ผู้เรียนอ่านออก	เขียนได้
ร้อยละ	100

โรงเรียนเครือข่าย
	 รายละเอียดสถานศึกษาในเครือข่ายบ้านโป่งแดง	มีดังนี้

1. โรงเรียนบ้านโป่งแดง
	 ในปีการศึกษา	 2555	 โรงเรียนบ้านโป่งแดง	 ประสบผลส�าเร็จในการจัดท�าโครงการสร้าง
พฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนโรงเรียนบ้านโป่งแดง	 จึงได้รับการสนับสนุนให้จัดท�าโครงการการจัดการเรียนรู้
แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 ในปี	 2558	 โดย
สถานศึกษาได้สร้างเครือข่ายบ้านโป่งแดง	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่าย	 คือ	 โรงเรียนบ้านโป่งแดง	
และโรงเรียนลูกข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านแม่บอน	โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง	และโรงเรียนบ้านห้วยไร่	โดย
ได้จดักจิกรรม	ได้แก่	ชวีสีดใสห่างไกลยาเสพตดิ	กจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีง	และกจิกรรมพฒันาทกัษะ
ชีวิตและการอ่านออกเขียนได้ขึ้น

2. โรงเรียนบ้านห้วยไร่
	 โรงเรียนบ้านห้วยไร่	 มีบริบทสถานศึกษา	 ดังนี้	 ชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลัก	 วิถีชีวิตของชุมชนผูกพันกับป่า	 และมีวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม	 เช่น	 การฆ่าหมูเพ่ือน�ามาใช้
ในการกินเลี้ยงในพิธีแต่งงานอย่างน้อย	3	ตัว	ส่งผลให้ทุกครอบครัวเลี้ยงหมูเพื่อใช้ในพิธีแต่งงาน	โดย
เดก็และเยาวชนในชมุชนมปีระสบการณ์ในการเลีย้งหม	ูเป็นต้น	สถานศกึษาจงึได้รเิริม่โครงการเลีย้งหม	ู
โดยใช้หมูพันธุ์พื้นเมืองที่เลี้ยงในหมู่บ้าน	เนื่องจากมีความต้านทานโรคสูง	เลี้ยงหมูในหลุมเพื่อป้องกัน
กล่ินเหมน็และความสกปรก	ใช้เศษอาหารทีเ่หลอืจากโครงการอาหารกลางวนัผสมกบัอาหารส�าเรจ็รปู
ในการให้อาหาร	ดูแลและให้อาหารตามเวลา	แบ่งเวรกันรับผิดชอบ	และขอค�าปรึกษาจากผู้ปกครอง	
นอกจากนี	้ในกจิกรรมปลกูผกัในสถานศกึษา	พบว่า	การปลูกพืชผักไม่ค่อยเจริญเติบโตเนือ่งจากปัญหา
ดินเหนียว	สถานศึกษาจึงได้เปลี่ยนกิจกรรมการปลูกผักเป็นการเพาะเห็ดนางฟ้าเนื่องจากเห็ดนางฟ้า
เป็นทีน่ยิมในการบรโิภค	อย่างไรกด็	ีในกจิกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า	ประสบปัญหา	ได้แก่	ปลวกกนิก้อนเหด็	
เห็ดไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด	 เห็ดใบเหลือง	 และขอบแห้งกรอบเนื่องจากความชื้นไม่
เพียงพอ	สถานศึกษาจึงได้ด�าเนินการแก้ไข	เช่น	รดน�้าเพิ่มวันละ	1	เวลา	กรณีเห็ดแห้งกรอบ	ขนย้าย
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ก้อนเชื้อเห็ดและก�าจัดปลวก	 กรณีปลวกกินก้อนเห็ด	 และจัดให้มีการลงชื่อและจัดขายตามคิวที่จอง	
กรณีเห็ดไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด	เป็นต้น
	 นอกจากนี้	 ผู้ปกครองบางคนใช้สารเสพติด	 เช่น	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และบุหรี่	 เป็นต้น	
สถานศกึษาจงึจดัอบรมให้ความรูก้บัผูป้กครอง	ท�าป้ายประชาสมัพนัธ์รอบหมูบ้่าน	ขอความร่วมมอืจาก
ผู้ปกครองในการท�ากิจกรรมลดการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่	และจัดให้ผู้เรียนพูดคุยกับผู้ปกครองในเรื่อง
พษิภยัของสารเสพตดิ	ผลจากการด�าเนนิการ	พบว่า	ผูป้กครองบางส่วนลดการดืม่เหล้าและสบูบหุรีล่ง	
อย่างไรก็ดี	ผู้ปกครองบางส่วนไม่สามารถลด	ละ	เลิกสารเสพติดได้
	 การท�ากิจกรรมต่างๆ	 ท�าให้ผู้เรียนได้รับความรู้	 และประสบการณ์ในการเพาะเห็ด	 เลี้ยงหมู	
และจ�าหน่ายสนิค้า	และมคีวามภาคภมูใิจในตัวเอง	ส�าหรบัผูป้กครอง	มส่ีวนร่วมในกจิกรรมโดยการลด
เหล้าและบุหรี่เพื่อบุตรหลาน	เกิดความร่วมมือประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง	ผู้เรียน	และครูขึ้น

3. โรงเรียนบ้านแม่บอน
	 โรงเรยีนบ้านแม่บอน	อ�าเภอทุง่หวัช้าง	จงัหวดัล�าพูน	ตัง้อยูใ่นชมุชนทีป่ระชาชนส่วนใหญ่เป็น
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง	ฐานะยากจน	วิถีการด�าเนินชีวิตพอเพียง	ด�ารงชีวิตโดยการบริโภคและจ�าหน่าย
ของป่า	และอาชีพรับจ้างทั่วไป	สถานศึกษาตระหนักถึงสภาพปัญหาของชุมชน	จึงได้เข้าร่วมโครงการ
การจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพ่ือสขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื	ใน
ปี	2558	กบัเครอืข่ายบ้านโป่งแดง	โดยมกีจิกรรมทีท่�าร่วมกนัทัง้เครอืข่ายคอื	ค่ายคณุธรรมความดสีากล
พื้นฐาน	5	ประการผ่านหลักสูตร	5	ห้องพัฒนาชีวิต	และกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่เช่ือมกับสุขภาวะและทักษะชีวิตในด้านการด�ารงชีวิตบนหลักพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	
4	กจิกรรม	ได้แก่	กจิกรรมการเลีย้งปลาดกุในบ่อซเีมนต์	กจิกรรมการท�าน�า้ยาล้างจานจากพชืสมนุไพร	
กิจกรรมการจักสานไม้ไผ่	และกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว	
	 โรงเรียนบ้านแม่บอนได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบ
อย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนว
การด�ารงชวีติของประชาชน	จากสภาพปัญหาของชมุชนดังกล่าวข้างต้น	โรงเรียนบ้านแม่บอนได้น้อมน�า
เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวมาด�าเนินการและจัดท�ากิจกรรม
ดงักล่าวข้างต้น	เพือ่ให้ผูบ้รหิาร	คร	ูและผูเ้รยีนมสี�านกึในคุณธรรม	ความซ่ือสตัย์สจุรติ	และความรอบรู้
ที่เหมาะสมในการด�าเนินชีวิต	โดยมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้
	 1.	 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีการบริหารจัดการตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง	และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา	และชุมชน
	 2.	 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
	 3.	 เพื่อให้สถานศึกษาด�าเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง	 4	 กิจกรรม	
ในการจัดการการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	 4.	 เพื่อส่งเสริมให้ครูด�าเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง	 4	 กิจกรรม	
ในการจัดการการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน	โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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	 5.	เพือ่ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะในการด�าเนนิชวีติ	สามารถน�าความรู้จากการด�าเนนิกจิกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง	4	กิจกรรม	ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้

4. โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง
	 โรงเรยีนบ้านแม่ปันเดงได้เข้าร่วมโครงการพฒันาคณุภาพการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมของชมุชน
เพื่อสุขภาวะที่ดีของโรงเรียน	ในปีการศึกษา	2558	กับเครือข่ายบ้านโป่งแดง	ในการเข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้	สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่เชื่อมกับสุขภาวะของผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชม	ได้แก่	กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า	และน�้ายาล้างจาน	
	 ทั้งนี้	 ในการเข้าร่วมโครงการฯ	 สถานศึกษาได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชนท่ีมี
ความประสงค์ให้ทุกหมู่บ้านในอ�าเภอทุ่งหัวช้าง	 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	 และหมู่บ้านศีล	 5	
ทีป่ลอดอบายมขุ	โดยชมุชนได้เข้ามามส่ีวนร่วมโดยการเข้าร่วมกจิกรรมในโครงการฯ	อบรมพฒันาอาชพี	
ศึกษาดงูานหมูบ้่านตวัอย่างทีไ่ด้ด�าเนนิการหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างต่อเนือ่งและประสบผลส�าเรจ็	
	 จากบริบทของสถานศึกษา	 และความต้องการของชุมชนดังกล่าว	 โรงเรียนบ้านแม่ปันเดงใน
ฐานะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหมู่บ้านพอเพียงและปลอดอบายมุข	 ได้จัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกับ
ชุมชนในการศึกษาดูงานสถานศึกษาและชุมชนต้นแบบ	 เพื่อน�ากลับมาขยายผลในสถานศึกษา	 โดย
จดัโครงการส่งเสรมิเรยีนรูว้ถิพีอพยีงขึน้	มกีจิกรรม	ได้แก่	กจิกรรมเพาะเหด็นางฟ้า	และน�า้ยาล้างจาน	
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับผู้เรียน	เมื่อผู้เรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	และ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายดี	 เก่ง	 มีสุขแล้ว	 สามารถน�าความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลสู่ชุมชน	 และ
ประเทศชาติต่อไป
	 ส�าหรับการปลูกพืชผักสวนครัวในสถานศึกษา	 สืบเนื่องมาจากสถานศึกษาได้รับงบประมาณ
สนับสนุนเรื่องการบริโภคอาหารให้ปลอดภัยโดยการไม่ใช้สารเคมี	 โดยมีแนวคิดในการผสมยาสูบ
หมักในน�้า	ทั้งนี้	ครูวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ทดลองใช้
ยาสูบหมักกับถ่ัวฝักยาวท่ีผู้เรียนปลูกไว้ในโรงเรียน	พบว่า	 ถั่วฝักยาวที่ปลูกไม่มีแมลงมากัดกิน	 จึงน�า
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้	ขยายผลสู่แปลงปลูกผักในครัวเรีอนและชุมชนต่อไป
	 การด�าเนินโครงการ	 ฯ	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้ผู ้ เรียนสามารถน�าผลผลิตที่ได ้มาใช้
ในการประกอบอาหารกลางวนัและท�าความสะอาดภาชนะในสถานศกึษา	น�าวธิกีาร	และกระบวนการ
การเพาะเหด็และการท�าน�า้ยาล้างจาน	ขยายผลสูค่รอบครวัเพือ่เพิม่รายได้ให้กบัตนเองและครอบครวั
การด�าเนินกิจกรรมในคร้ังนี้	 ได้รับความสนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดี	 จากผู้เรียน	 ครู	 ผู้ปกครอง	
ชุมชน	 หน่วยงานภายนอก	 สถานศึกษาในเครือข่ายบ้านโป่งแดง	 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ล�าพูน	 หมู่บ้านบ้านทุ่งข้าวหาง	 เกษตรอ�าเภอทุ่งหัวช้าง	 และองค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งหัวช้าง	
ในด้านวิทยากรให้ความรู้	การเข้าชมโครงการตัวอย่าง	และงบประมาณสนับสนุน	โดยผลผลิตที่ได้คือ	
เอกสารและคูม่อืเกีย่วกบัวธิกีารด�าเนนิงาน	ทัง้นี	้ในกระบวนการด�าเนนิงาน	สถานศกึษาได้แบ่งผู้เรียน
และให้มีครูผู้ควบคุมดูแล	รวมถึงจัดให้มีการท�าบัญชีในแต่ละวัน	
	 จุดเด่นในการด�าเนินโครงการฯ	 คือ	 การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรและ
สาระการเรียนรู้ในห้องเรียน	และการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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นอกห้องเรียน	ในการถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง	ครูต้องมีความรู้	ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง	และเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียง	
	 ส�าหรับความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน	 พบว่า	 นอกจากผลผลิตที่ได้น�ามาประกอบอาหาร
ในสถานศึกษาแล้ว	ผู้เรียนได้น�าผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารที่บ้าน	เกิดความภาคภูมิใจในผลส�าเร็จ
ของตนเอง	นอกจากนี้	สถานศึกษาได้น�าผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารในชุมชน	เช่น	งานมงคล	และ
อวมงคล	เป็นต้น	สร้างความประทบัใจและสร้างความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างชมุชนและสถานศกึษา	อกีทัง้	
เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการท�าความสะอาดภาชนะในสถานศึกษา	และส่งผลต่อสุขภาพของ
ผู้เรียนในการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ	
	 การด�าเนินโครงการฯ	ในครั้งนี้	ถือว่าประสบผลส�าเร็จ	สถานศึกษาจึงเห็นควรให้มีการด�าเนิน
การโครงการฯ	 อย่างต่อเน่ือง	 อย่างไรก็ดี	 อาจมีการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมตามสภาพแวดล้อม	
ความต้องการของชุมชน	และนโยบายใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้น	 เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับผู้เรียนได้ไป
ปรับใช้ในการด�ารงชีวิตของ	ดูแลครอบครัว	ชุมชน	และสังคมต่อไป

สรุป
	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านโป่งแดง	ประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่ายคือ	โรงเรียนบ้านโป่งแดง	และ
โรงเรียนเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านแม่ปันแดง	โรงเรียนบ้านห้วยไร่	และโรงเรียนบ้านแม่บอน	รวม
ตัวกันขึ้นเพื่อจัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสุขภาวะที่ดีของ
โรงเรียน	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนขึ้นในประเด็น	ต่อไปนี้	
1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	 ผลการจัดกิจกรรมพบว่า	 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้คือ	
ผู้ปกครองบางส่วนลดการดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ลง		2)	ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมี
ตวัชีว้ดัผลลพัธ์ทีไ่ด้คอื	ผูเ้ข้าร่วมโครงการมทีกัษะชวีติ	สามารถปลูกพืช	เล้ียงสัตว์	น�ามาประกอบอาหาร
กลางวนัได้	ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท�าความสะอาดภาชนะในสถานศกึษา	และผู้เรียนมีสุขภาพดีขึน้	และ	
3)	ด้านคณุภาพการศึกษาท่ีเชือ่มกบัสขุภาวะและความมัน่คง	ผลการจดักจิกรรม	พบว่า	ตัวชีว้ดัผลลพัธ์
ที่ได้คือ	ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน	การเขียนดีขึ้น
	 การด�าเนนิงานครัง้นี	้ได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากทกุภาคส่วน	จดุเด่นในการด�าเนนิงาน
คือ	การสอดแทรกสาระเศรษฐกจิพอเพยีงในหลกัสตูรและสาระการเรยีนรู	้เพือ่พฒันาผูเ้รยีนทัง้ในและ
นอกสถานศกึษา	ทัง้นี	้เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านโป่งแดงเหน็ควรให้มกีารด�าเนนิโครงการฯ	อย่างต่อเนือ่ง	
โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมตามความต้องการของชุมชนต่อไป

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558). แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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โรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน 
สร้างสายใย ต้านภัยสิ่งเสพติด 

เครือข่ายโรงเรียนจอมทอง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ความน�า    
	 เครือข่ายโรงเรียนจอมทอง	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียน
จอมทอง	และโรงเรยีนเครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรยีนสองแคววิทยาคม	โรงเรยีนบ้านสบเตีย๊ะ	
และโรงเรยีนชมุชนบ้านข่วงเปาเหนอื	จากการศกึษาข้อมลูส่ิงเสพตดิในอ�าเภอจอมทอง
และอ�าเภอดอยหล่อ	 พบว่า	 ผู ้เรียนมีแนวโน้มท่ีจะใช้ส่ิงเสพติดเพ่ิมขึ้น	 ท้ังนี	้
เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่แหล่งบันเทิง	 ร้านค้าในชุมชนจ�าหน่ายสินค้าที่ก่อให้เกิดภาวะ
ทุพโภชนาการ	เช่น	บุหรี่	สุรา	และยาเสพติด	เป็นต้น	อีกทั้ง	การได้รับรู้ข้อมูลจากสื่อ
ท�าให้เยาวชนอยากรู้อยากลอง	การที่ผู้ปกครองใช้สิ่งเสพติด	และค่านิยมที่ผิด	ส่งผล
ให้เยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบและประพฤติปฏิบัติในทางไม่ถูกไม่ควร	
	 ดังนั้น	ปัญหาสุขภาวะทางเพศ	ปัญหาการติดเกมส์	และการบริโภคอาหารที่
ไม่ถกูหลกัโภชนาการ	เป็นปัญหาทีส่ถานศึกษา	ผูป้กครอง	และชมุชน	ต้องด�าเนนิการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วนในทุกๆด้าน	 เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับหลาย
ภาคส่วน	และต้องใช้ระยะเวลาและความมุ่งมั่นในการด�าเนินการ	ทั้งนี้	ทุกภาคส่วน
ต้องช่วยกนัสร้างภมิูคุม้กันให้กบัเยาวชน	ดงันี	้ครอบครวั	และชมุชนทีเ่ข้มแขง็	มสีายใย
ที่เชื่อมโยงดูแลแก้ปัญหาตั้งแต่เร่ิมต้น	 ปลูกฝังให้ผู้เรียน	 เยาวชน	 และชุมชนมีส่วน
รับผิดชอบในทุกๆ	ด้านที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียน	เยาวชน	และชุมชน
	 ในปี	2558-2559	เครอืข่ายจอมทองได้เข้าร่วมโครงการกับส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และพบว่า	บริบทของโรงเรียนจอมทองและ
สถานศกึษาในชมุชนใกล้เคยีง	ได้แก่	โรงเรียนสองแคววทิยาคม	โรงเรียนสบเต๊ียะและ
โรงเรียนเทศบาลข่วงเปาเหนือ	 มีความคล้ายคลึงกัน	 ดังนี้	 บุคลากรมีความผูกพัน
เอาใจใส่ผูเ้รียนเพื่อลดความเสีย่งในการเขา้ไปเกีย่วข้องกบัสิง่เสพตดิ	และการบรโิภค
อาหารไม่ถูกสุขลักษณะ	 การที่ผู ้ปกครองปล่อยปะละเลยบุตรหลาน	 ท�าให้เกิด

จ.ส.อ.ชัยเชษฐ		อุ่นน�้าใจ
ประธานเครือข่ายโรงเรียนจอมทอง



128

ช่องว่างในการที่บุตรหลานจะประพฤติผิด	 เนื่องจากในชุมชนมีร้านค้าบางส่วนขาดความรับผิดชอบ	
จ�าหน่ายสุรา	บุหรี่และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้กับเยาวชน	อีกทั้ง	 ปัญหาผู้เรียนติดเกมส์	
ไม่มีผู้ติดตามตรวจสอบผู้ใช้บริการในร้านเกมส์	ท�าให้เกิดการมั่วสุมของเยาวชนในร้านเกมส์ขึ้น	ดังนั้น	
เครอืข่ายจอมทองจงึได้จดัท�าโครงการการจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่
สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื:	โรงเรยีนสร้างสรรค์	ชมุชนป้องกนั	สร้างสายใย	ต้านภยัสิง่เสพตดิ	
มุง่หวงัให้บคุลากรสถานศกึษา	ผูป้กครอง	และชมุชน	ดูแล	เอาใจใส่	และรับผิดชอบต่อผู้เรียน	และชมุชน
ทีอ่าศยัอยูร่่วมกนั	โดยได้จดัท�ากจิกรรมตามประเด็น	ดังนี	้1)	ด้านความตระหนกัและการลดอตัราการ
สบูบหุรี	่และแอลกอฮอล์	2)	ด้านความตระหนกัและการรบัประทานอาหารถกูหลกัโภชนาการ	การลด
ภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	4)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	
5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	

การด�าเนินงานกิจกรรม
	 กิจกรรมที่ด�าเนินการในเครือข่ายจอมทอง	มีดังนี้
 กจิกรรมท่ี 1 น�าความรูสู้ช่มุชน	(บุหรี	่สรุา	ยาเสพติด	โภชนาการอาหาร	และสขุภาวะทางเพศ)	
เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างองค์ความรู้	 ความเข้าใจให้กับผู้เรียน	 และประชาชนชาวอ�าเภอจอมทองน�า
ความรู้สู่ชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในชุมชน	 มุ่งเน้นความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน	 โดยการร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านเกี่ยวกับโทษของสุรา	และบุหรี	่
ทั้งนี้	 โรงพยาบาลจอมทอง	 และสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอจอมทองเป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าว	 โดย
มีนักเรียนแกนน�าของชุมชนต่างๆเป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนและสถานศึกษา	 และผู้เรียนได้
บ�าเพ็ญประโยชน์ท�ากิจกรรมสาธารณะกับชุมชน	 ส�าหรับผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง	 สถานศึกษาได้จัด
ให้เข้ารับการอบรมผ่านค่ายสร้างความรู้สู่ห้องเรียน	โดยมีต�ารวจ	และสาธารณสุขอ�าเภอเป็นวิทยากร
ให้ความรู้เรื่องภัยร้ายและโทษของบุหรี่	 และการต้ังครรภ์ก่อนวัยเรียน	 เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงเข้าใจ
ในปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	น�าความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน	ได้แสดงออกในทางที่ถูก
ที่ควร	 ป้องกันการมั่วสุมและรู้จักทักษะการปฏิเสธการใช้ยาเสพติด	มีภูมิคุ้มกัน	 และมีจิตสาธารณะ	
ส�าหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างสถานศึกษา	ชุมชน	ผู้เรียน	และผู้ปกครอง	ท�าให้เกิดความรักใคร่
กลมเกลียว	ความช่วยเหลือดูแลปราบปรามยาเสพติดในชุมชน
	 ส�าหรับกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดติดในชุมชน	 เน้นการมีส่วนรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดจากทุกภาคส่วน	 โดยสถานศึกษาจัดกิจกรรมในวันส�าคัญต่างๆ	 เช่น	 วันงดสูบบุหร่ีโลก	
วนัต่อต้านยาเสพตดิ	และวนัส�าคญัตามประเพณขีองชาวอ�าเภอจอมทอง	ได้แก่	ประเพณงีานเดือนเก้า	
ประเพณีงานแห่ไม่ค�้าโพธิ์	 ประเพณีงานสรงน�้าพระธาตุ	 งานผ้าฝ้ายจอมทองและอื่นๆ	 เป็นต้น	 ท้ังนี	้
ในการประชาสมัพนัธ์การเดินรณรงค์	คณะสขีองโรงเรียนจอมทองร่วมกันจัดท�าส่ือการรณรงค์ต่อต้าน	
เช่น	ป้ายไวนลิ	ชดุแฟนซสีร้างสรรค์	และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	เป็นต้น	โดยเน้นการมส่ีวนร่วมทัง้
ภายในและภายนอกสถานศึกษา	ส�าหรับกิจกรรมภายนอกสถานศึกษา	สถานศึกษาร่วมกับหน่วยงาน
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ภายนอก	โดยจดัให้นกัเรยีนกลุม่เสีย่ง	และผูเ้รียนท่ีเคยตรวจพบว่าเคยทดลองใช้สารเสพติดท�ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมเดนิรณรงค์ประชาสมัพนัธ์กบัทางหน่วยงานภายรัฐและเอกชนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	
เพือ่ให้ความรู้เกีย่วกบัโทษ	พษิภัยสารเสพติด	และมกีารแสดงทีใ่ห้เหน็ถงึโทษของสารเสพติดในกจิกรรม
ดงักล่าว	ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความภาคภมูใิจในตวัเอง	กล้าแสดงออก	มัน่ใจและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท�า
สิ่งที่มีประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	
	 กจิกรรมให้ความรูเ้รือ่งยาเสพตดิในทีป่ระชมุหมูบ้่าน	ตลาดและสถานทีส่�าคญัต่างๆในอ�าเภอ
จอมทอง	 มุ่งเน้นการแสดงออกของผู้เรียน	 และการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน	 โดยหน่วยงานต่างๆ	
เป็นผู้สนับสนุนประสานงานการด�าเนินงาน	 และร่วมกันจัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดกับ
สถานศึกษา	 เพื่อให้ผู้เรียนได้น�าเสนอกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 การแสดงละครพิษภัยของสุรา	 และพิษภัย
ของบุหรี่	เป็นต้น
	 กิจกรรมถ่ายทอดบทเพลงที่เป็นที่นิยมแบบมีภาพประกอบ	 โดยการดัดแปลงเนื้อเพลงให้มี
สาระเกี่ยวกับภัยบุหรี่	และสุรา	จัดให้ผู้เรียนในชุมนุม	CT	I	-	Spy	ได้แสดงความสามารถด้านดนตรีใน
ชุมชน	 และจัดกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้สู่ท้องถิ่นในวันส�าคัญต่างๆ	 เช่น	 การจัดนิทรรศการและ
รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดในงานมหกรรมผ้าฝ้ายอ�าเภอจอมทอง	เป็นต้น	ทั้งนี้	ผลการด�าเนินงานท�าให้
สถานศึกษาและชุมชนเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	และเป็นการน�าความรู้สู่ชุมชน	
 กิจกรรมท่ี 2 การ จัดค่าย Did you know?	 มีระยะเวลาในการด�าเนินงาน	 2	 วัน	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ	 สร้างความตระหนักและลดปัจจัยเสี่ยงในการสูบบุหรี่และดื่มสุราของผู้เรียน	 โดย
สถานศึกษาในเครือข่ายร่วมวางแผน	ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	ก�าหนดปัญหาของผู้เรียน	คัดกรองผู้เรียน
จากระบบการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน	และจากการสังเกตพฤติกรรม	ประเมนิภาวการณ์ติดนโิคติน	และ
ภาวการณ์ติดสุรา	 น�าผลที่ได้มาวิเคราะห์จากข้อมูลประกอบ	 เช่น	 จากชุมชน	 เพ่ือน	 และผู้ปกครอง	
เป็นต้น	 ได้ผู้เรียนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงในเครือข่ายจอมทอง	จ�านวน	155	คน	และจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน
กลุ่มนี้	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในโทษ	ของบุหร่ี	 และสุรา	 และสามารถลด	 ละ	 เลิก	 การใช้
สิ่งเสพติดเหล่านี้	 โดยให้ผู้เรียนเข้ารับการอบรมท่ีสถานีต�ารวจอ�าเภอจอมทอง	 จากนั้นวิทยากรพา
ผู้เรียนเข้าเยี่ยมชมห้องขัง	 และอบรมให้ความรู้ของโทษทางกฎหมายของการเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด	
รวมถึงจัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องโทษของสิ่งเสพติดที่มีต่อร่างกายจากวิทยากรของโรงพยาบาล
จอมทอง	และการให้ความรูเ้กีย่วกบัลกัษณะอาการ	และวธิกีารรกัษาผูเ้สพยาเสพติด	จากวทิยากรบ้าน
เมตตา	ท�าให้ผูเ้รยีนได้ข้อคดิจากการท�ากจิกรรมในครัง้นี	้นอกจากนี	้ผูเ้รียนยงัได้ท�ากจิกรรมกลุม่ทีส่ร้าง
เสริมก�าลังใจให้เข้มแข็ง	การรู้จักการท�างานร่วมกับผู้อื่น	และการเห็นคุณค่าในตนเอง	เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีก�าลังใจที่เข้มแข็ง	และเกิดความตระหนักในเรื่องโทษของสิ่งเสพติด

	 หลังจากเสร็จสิ้นจากการอบรม	 ผู้เรียนจะต้องออกแบบการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งเสพติด
และการสร้างความตระหนักให้กับผู้อื่น	 เช่น	 การถ่ายทอดบทเพลงแบบมีภาพประกอบ	 การเผยแพร่
ความรู้	แผ่นพับ	การเดินรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด	และภาพยนต์สั้น	เป็นต้น	นอกจากนี้	สถานศึกษา
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ในเครอืข่ายฯ	มกีารตดิตามพฤตกิรรมของผูเ้รยีนตลอดระยะเวลา	6	เดือน	ผลท่ีได้	พบว่า	ผู้เรียนมรีะดับ
การเสี่ยงติดสุราลดลง	ระดับภาวการณ์ติดนิโคตินลดลง	เป็นผลมาจากการได้รับความรู้	และการได้รับ
การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผูเ้คยใช้สารเสพตดิ	รวมถงึ	ผูป้กครอง	และชมุชน	เอาใจใส่ในการดแูล	
และติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
	 กจิกรรมค่ายพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์	เป็นอกีหนึง่กิจกรรมทีเ่ครอืข่ายจอมทองจดัให้
ผู้เรียนในโครงการปฏิบัติ	 โดยผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงเข้าค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนจอมทอง	และวัดข่วงเปา	
ระยะเวลาในการเข้าค่ายคณุธรรม	1	วนั	ด�าเนนิการโดยให้มพีระวทิยากรทีเ่ชีย่วชาญมาให้ความรู้	และ
วิธีปฏิบัติตนให้เป็นคนดี	มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	หลังจากนั้น	 ให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีจัดท�าโครงงาน
คุณธรรมตามหวัข้อทีส่นใจสถานศกึษาละ	1	โครงงาน	ทีค่รอบคลมุคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ทัง้	8	ข้อ	
สถานศึกษาแต่ละแห่งได้จัดท�าโครงงานหลังจากการเข้าค่ายฯ	 โดยให้มีการติดตามการด�าเนินงาน
โครงงานคณุธรรมของผูเ้รยีนโดยครผูู้รบัผดิชอบโครงการ	ผลการด�าเนนิงาน	พบว่า	ผูเ้รยีนมคีณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์	สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้
	 กิจกรรมสายสืบวัยใส	 I	 Spy	 เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการอบรบและฝึกให้
คอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ	 เช่น	 การสูบบุหรี่	 การใช้สารเสพติด	 การด่ืมสุรา	 พฤติกรรม
การตดิเกมส์	และพฤตกิรรมเสีย่งทางเพศทัง้ภายใน	และภายนอกสถานศกึษา	เพือ่รายงานให้ครทูราบ	
โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อของสายสืบ
	 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการดื่มสุราและสูบบุหรี่	 การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร	 การบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกหลักโภชนาการ	 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เครือข่ายจอมทองได้
ร่วมกันด�าเนินงาน	 โดยการติดสติ๊กเกอร์	 ป้ายรณรงค์	 ปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาไม่ให้มีมุมลับตา	
ปรบัพืน้ทีใ่ห้ผูเ้รยีนเรยีนรูก้ารปลกูผกั	รณรงค์อาหารปลอดภยั	ให้ความรูใ้นเรือ่งโภชนาการ	จดัประกวด
ร้านอาหารถูกสุขลักษณะ	กิจกรรม	อย.น้อย	ขอความร่วมมือจากเจ้าของร้านเกมส์ในการดูแล	 ไม่ให้
ผู้เรียนเข้ามาใช้บริการผิดเวลา	 จัดมุมความรู้ทางวิชาการ	 และให้เครือข่ายผู้ปกครองช่วยกันสอดส่อง
ดูแลผู้เรียนร่วมกัน
	 เมื่อได้ด�าเนินกิจกรรมจนครบกระบวนการแล้ว	 เครือข่ายจอมทองได้จัดให้มีการประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรม	พบว่า	 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับสูงสุด	 โดยให้เหตุผลว่า	 ได้รับความรู้จาก
การเข้ารับการอบรม	ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ด้วยตัวเอง	เป็นการสร้างก�าลังใจให้เข้มแข็ง	เกิดความรู้	
ความตระหนักในเรื่องโทษของสิ่งเสพติด	ท�าให้ลด	ละเลิกสิ่งเสพติดได้
 กิจกรรมที่ 3 Did you know? ชุมชน	 จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและลดปัจจัยเสี่ยง
ในการสูบบุหรี่และดื่มสุรา	 ภาวะทุพโภชนาการของคนในชุมชน	 และเพื่อสร้างรูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน	 เครือข่ายจอมทองมีวิธีการด�าเนินงานโดยการจัดค่ายครอบครัวสดใส	
สุขอนามัยสมบูรณ์	(Strong	Families)	ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	องค์การบริหารส่วนต�าบลข่วงเปา	มี
ผูป้กครองจ�านวน	155	คน	เข้าร่วมกจิกรรมการเสริมสร้างความรู้เร่ืองพิษภยัของบหุร่ี	สุรา	โภชนาการ
อาหาร	และสุขภาวะทางเพศ	โดยร่วมมือของภาคีเครือข่าย	ได้แก่	องค์การบริหารส่วนต�าบลข่วงเปา	
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สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอจอมทอง	โรงพยาบาลจอมทอง	และผู้น�าชุมชน	
	 ทั้งนี้	 กิจกรรมภายในค่ายช่วงแรก	 เป็นการเสริมสร้างความรู้เรื่องประเภทของสิ่งเสพติด	
โทษทางกฎหมาย	ผลเสียที่เกิดต่อร่างกาย	และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม	ส�าหรับในช่วงที่	 2	 เน้น
การแสดงความคิดเห็น	 กระบวนการกลุ่มของผู้ปกครอง	 โดยมีนักจิตวิทยาเป็นผู้น�ากิจกรรมให้คนใน
ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาสิ่งเสพติดในชุมชน	หาวิธีการแก้ไข	 แลกเปลี่ยนความคิด	
และก�าหนดกจิกรรมต่อเนือ่งร่วมกนัคอื	การประกวดครอบครวัไร้ควนั	โดยได้ประสานความร่วมมอืกบั
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม	 ได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับครอบครัว
ไร้ควัน	เพื่อเป็นการสร้างเสริมก�าลังใจให้กับผู้ที่ลดละเลิกบุหรี่ได้	
	 นอกจากนี้	เครือข่ายจอมทองได้จัดให้ผู้ปกครองและบุตรหลานท�าร่วมกันคือ	การจัดท�าสมุด
บันทึกสายใยรักครอบครัว	 โดยระบุค�าถามและกิจกรรมที่ต้องท�าร่วมกัน	 ส่งผลให้เกิดการสานสายใย
ครอบครัว	 และการไม่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติด	 รวมถึงกิจกรรมออมสินออมรัก	 โดยให้ผู้เรียนจัดท�า
กระปุกออมสิน	 ตกแต่งระบายสี	 แล้วน�ากระปุกออมสินที่ได้ไปใช้ออมเงินที่บ้านโดยการกระตุ้นให้
ผู้ปกครองตระหนักถึงความสิ้นเปลืองจากการน�าเงินไปใช้ในการเสพสิ่งเสพติด	

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงานคอื	ระยะเวลาในการด�าเนนิงาน	เนือ่งจากสถานศกึษาใน
เครอืข่ายฯ	มปีฏทิินการปฏบัิตงิานของสถานศกึษาทีต้่องด�าเนนิงานตามวนัและเวลาทีก่�าหนด	ก่อให้เกดิ
ปัญหาในการแทรกกิจกรรมของโครงการฯ	อย่างไรก็ดี	เครือข่ายฯ	ได้แก้ปัญหาดังกล่าวให้ส�าเร็จลงได้
ด้วยดี	 และมีข้อเสนอแนะ	 ดังนี้	 สถานศึกษาควรให้มีการระบุกิจกรรมของโครงการฯ	 ไว้ในปฏิทิน
การปฏิบัติงานของสถานศึกษา	ในกรณีที่มีสถานศึกษามีความประสงค์จะต่อยอดโครงการฯ	ต่อไป

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 
	 จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา	 เครือข่ายจอมทองได้สร้างนวัตกรรมที่สามารถเป็นบทเรียน
ส�าหรับบุคคล	หน่วยงาน	หรือโครงการต่อไป	คือ	คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินงาน
ระหว่างสถานศึกษาและชุมชนในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการ	 และสุขภาวะทางเพศ	 คู่มือ
ความรู้ด้านโภชนาการ	 คู่มือความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศ	 จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อน�าไปใช้ใน
กิจกรรมการจดัการเรยีนรู	้ได้แก่	แผนวชิาชวีวทิยาเรือ่งโรคระบบทางเดนิหายใจ	แผนวชิาวทิยาศาสตร์	
เร่ืองสารเคมีในบุหรี่	 แผนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง	 Leaf	 let	 (No	 smoking)	 แผนวิชาสุขศึกษาเรื่อง
ยาเสพติด	 และแผนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 เป็นต้น	 หนังสือเล่มเล็กเร่ืองหลักการเลือกรับ
ประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ	 เรื่องสารเสพติด	 และเรื่องวัยใส	 ไม่ท้อง	 ต้องป้องกัน	 โปสเตอร์
เรื่องพิษภัยของสิ่งเสพติด	จ�านวน	27	แผ่น	และนวัตกรรมที่เครือข่ายภาคภูมิใจคือ	ผลงานของผู้เรียน
ในการจัดท�าบทเพลงที่มีภาพประกอบ	โดยการแปลงเนื้อหาเพื่อต่อต้านบุหรี่และสุรา	และได้มีการน�า
ไปเผยแพร่ลงในสื่อออนไลน์ต่างๆ
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รูปแบบการบริหารจัดการ และกระบวนการมีส่วนร่วม 
	 กระบวนการมส่ีวนร่วมทีส่�าคญัในโครงการ	คอื	การมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนทัง้สถานศกึษา
ในเครอืข่าย	องค์กรภาครฐั	และเอกชน	เป็นกระบวนการส�าคญัทีน่�าไปสูก่ารสร้างความสขุและสขุภาวะ
ที่ดีของผู้เรียนและประชาชนในชุมชน	 โดยการร่วมคิด	 ร่วมวางแผน	 ร่วมด�าเนินการ	 ร่วมแก้ปัญหา	
ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมติดตามประเมินผล	และร่วมชื่นชม	
	 ส�าหรบัข้ันตอนการมส่ีวนร่วม	เริม่จากการร่วมประชมุและวิเคราะห์สภาพปัญหาในสถานศกึษา
และชุมชน	ก�าหนดกลุม่เป้าหมายในการเข้าร่วมกจิกรรม	ก�าหนดวธิกีารด�าเนนิงาน	วดัและประเมนิผล
โดยขอความเหน็ชอบและค�าปรกึษาจากสมาคมผูป้กครองและคร	ูสมาคมศษิย์เก่า	และคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	และจดักจิกรรมด้วยความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากทกุหน่วยงาน	ได้แก่	สถานตี�ารวจ
ภูธรจอมทอง	โรงพยาบาลจอมทอง	อ�าเภอจอมทอง	องค์การบริหารส่วนต�าบลข่วงเปา	เทศบาลต�าบล
จอมทอง	 บริษัทภู่พิสิฐการก่อสร้าง	 บริษัทเฉลิมการพิมพ์	 บริษัทเสรีภู่พิสิฐ	 วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร	วัดข่วงเปา	และวัดล้านนาญาณสังวราราม	

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
	 จุดเด่นของโครงการฯ	คือ	การท�างานแบบภาคีเครือข่าย	และความร่วมมือจากทุกองค์กร
โดยมโีรงเรยีนเป็นศนูย์กลางการขับเคลือ่นกจิกรรม	ส่งผลดีในทกุๆด้านเช่น	ด้านผูเ้รยีน	มคีวามภาคภมูใิจ
ในการท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์	 บ�าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือดูแลผู้อื่น	 ลดช่วงเวลาเสี่ยงในการ
ยุ ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด	 และปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัวและสังคมต่อไป	 ด้านสถานศึกษา	
เกดิเครอืข่ายในการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ต่อต้านสิง่เสพตดิ	งบประมาณในการด�าเนนิงานทีเ่พิม่ขึน้	และ
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ	

	 ปัจจัยความส�าเร็จของโครงการคือ	 สถานศึกษาในเครือข่ายจอมทองและชุมชนร่วมด�าเนิน
โครงการโดยมีปณิธานเดียวกันคือ	 ลดปัญหาสิ่งเสพติด	 และป้องกันโดยการสร้างองค์ความรู้	 ให้กับ
ผู้เรียนและชุมชน
	 ผลผลติทีไ่ด้คอื	สถานศกึษาในเครอืข่ายด�าเนนิกจิกรรมน�าความรู้สู่ชมุชน	ร่วมกนัจดัค่าย	Did	
You	Know?	ค่ายครอบครัวสดใสสุขอนามัยสมบูรณ์	(Did	You	Know?	ชุมชน	และร่วมกับ	องค์กร
บริหารส่วนต�าบลข่วงเปาในการประกวดครอบครัวไร้ควัน
	 ผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนร้อยละ	100	เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงพิษภัย	ของ
บุหรี่	สุรา	ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	และการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ	ทั้งนี้	
และคนในชุมชนร้อยละ	 90	 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักเร่ืองดังกล่าวข้างต้น	 และผู้เรียนท่ีอยู่
ในกลุ่มเสี่ยงร้อยละ	100	เข้าค่าย	Did	You	Know?	และเกิดความตระหนักเรื่องพิษภัยของบุหรี่	สุรา	
ปัญหาการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร	การบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกหลักโภชนาการ	ส่งผลให้เกดิแนวทาง
การด�าเนนิงานระหว่างสถานศกึษาและชุมชนในการเสรมิสร้างความรูด้้านโภชนาการ	สขุภาวะทางเพศ	
เพื่อสุขภาวะที่เหมาะสมของผู้เรียนและคนในชุมชนต่อไป
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สรุป 
	 เครือข่ายโรงเรียนจอมทอง	ประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่ายคือ	โรงเรียนจอมทอง	และโรงเรียน
เครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรยีนสองแคววทิยาคม	โรงเรยีนบ้านสบเตีย๊ะ	และโรงเรียนชมุชนบ้านข่วงเปาเหนอื	
จัดท�าโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์	ชุมชนป้องกัน	สร้างสายใย	ต้านภัยสิ่งเสพติด	เครือข่ายโรงเรียนขึ้น	
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม	ในประเด็น	ต่อไปนี้	
	 1.	ด้านความตระหนกัและการลดอตัราการสบูบหุรีแ่ละเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	การจดักจิกรรม
มีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนและผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงร้อยละ	100	เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และสุรา	นักเรียนแกน
น�ากล้าแสดงออก	 ผู้เรียนรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนและชุมชนได้รับความรู้และมีความตระหนักใน
อนัตรายของบุหรีแ่ละสารเสพตดิ	ผูเ้รยีนมรีะดับการเสีย่งติดสรุาลดลง	ระดับภาวะการติดนโิคตินลดลง	
คนในชุมชนร้อยละ	90	ตระหนักในพิษภัยของสารเสพติด	และสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู	้ไม่มมีมุอบัทีจ่ะก่อให้เกดิปัญหาการใช้ยาเสพติด	ส�าหรับผลลัพธ์ทีไ่ด้คอื	เกดิการสานสายใย
ในครอบครัว	ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง	มีก�าลังใจที่เข้มแข็ง	และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์	
	 2.	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรค
อ้วน	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนและ
ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงร้อยละ	 100	 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักในการบริโภคอาหาร
ที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ	ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยง	และนักเรียนแกนน�ามีความตระหนักในการบริโภคอาหาร
ไม่ถูกหลักโภชนาการ	 คนในชุมชนร้อยละ	 90	 ตระหนักในการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ	
และคู่มือแนวทางการด�าเนินงานระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการ
จ�านวน	1	เล่ม	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์	
	 3.	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตท่ีได้คือ	 ผู้เรียนและผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงร้อยละ	 100	
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหาสุขภาวะทางเพศ	ผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยง	และนักเรียน
แกนน�ามคีวามตระหนกัในปัญหาสขุภาวะทางเพศ	คนในชมุชนร้อยละ	90	ตระหนกัถงึปัญหาสุขภาวะ
ทางเพศ	คูม่อืแนวทางการด�าเนนิงานระหว่างโรงเรียนและชมุชนในการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาวะ
ทางเพศ	จ�านวน	1	เล่ม	และสถานศกึษาจดัสภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู	้ไม่มมีมุอบัทีจ่ะก่อให้เกดิ
ปัญหาสุขภาวะทางเพศ	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	 เกิดการสานสายใยในครอบครัว	ผู้เรียนเห็นคุณค่าใน
ตัวเอง	มีก�าลังใจที่เข้มแข็ง	และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์	
	 4.	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัว
ชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	
	 5.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้คือ	ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา	ชุมชน	ผู้เรียน
และผู้ปกครอง	
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	 ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานคือ	 ระยะเวลาท่ีจ�ากัด	 ดังนั้น	 ในการด�าเนิน
โครงการในครั้งต่อไป	สถานศึกษาควรให้มีการระบุกิจกรรมของโครงการฯ	ไว้ในปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาต่อไป
	 ในการด�าเนินโครงการฯ	ท�าให้เกดินวตักรรม	เช่น	แผนการเรียนรู้ในสาระวชิาต่างๆ	หนังสือเล่ม
เล็กเรื่องหลักการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ	สารเสพติด	และวัยใส	ไม่ท้อง	แผนโปสเตอร์
ยาเสพติด	และผลงานของผู้เรียนในการจัดท�าบทเพลงที่มีภาพประกอบ	เป็นต้น

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558). แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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:	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ



136

กำรถอดบทเรียนเครือข่ำยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 สถานศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบไปด้วยสถานศึกษาหลาย
ประเภท	 ได้แก่	 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 แหล่งเรียนรู้ชุมชน	 และศูนย์การเรียนรู้	 โดยส่วนใหญ่ 
มบีริบทสถานศกึษาทีค่ล้ายกัน	ผูเ้รยีนส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านโภชนาการ	และการเสพสิง่เสพตดิ
เป็นอนัดบัต้น	รองลงมาคอื	ปัญหาการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร	คณุธรรมจรยิธรรม	และปัญหา
คุณภาพการศึกษา	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	สถานศึกษาได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย	โดยเครือข่ายบางแห่ง
มีการจัดท�าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวต้ังแต่ปี	 2557	 และมีความประสงค์ที่จัดด�าเนินการ
โครงการอย่างต่อเนือ่งในปี	2558	ได้แก่	แหล่งเรยีนรูช้มุชนบ้านหลงัเรยีน	ปูท่วดครสูงิห์	เครอืข่าย
บ้านอีเซ	และเครือข่ายโรงเรียนสวัสดีวิทยา	อย่างไรก็ดี	เครือข่ายส่วนใหญ่เริ่มจัดท�าโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาเยาวชนขึ้นในปี	2558	โดยมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาเยาวชน	ในประเด็นดังนี้	
1)	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	เหล้าและสารเสพติด	2)	ด้านความตระหนัก
และการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนักและ
ลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	4)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับ
สุขภาวะและความมั่นคง
	 ผลการด�าเนินงานโครงการ	พบว่า	 ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ตวัช้ีวัดของโครงการตามประเดน็ด้านต่างๆ	โดยได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากทกุภาคส่วน	ใช้
หลกัการบรหิารแบบ	8	ร.	คอื	ร่วมคดิ	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏบิติั	ร่วมรับฟังข้อคดิเหน็	ร่วมปรับปรุง
แก้ไขผลงาน	 ร่วมประเมินผล	 ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน	 และร่วมชื่นชม	 โดยมี	 จุดเด่น คือ	 
คณะท�างานมีความตระหนักและเข้าใจการด�าเนินงานของโครงการ	 การสร้างองค์ความรู้การ
บริโภคถูกหลักโภชนาการและอาหารปลอดสารเคมีโดยใช้ความรู้แบบวิทยาศาสตร์บูรณาการ
เข้ากับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ท�าให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถน�าองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงได้	
และการพัฒนาคนของพระภาวนาวิริยคุณ	(เผด็จ	ทตฺตชีโว)	เป็นการพัฒนา	6	มิติ	ได้แก่	ศีลธรรม	
วิชาการ	สังคม	ด�ารงชีวิต	อาชีพ	และนันทาการ	
 นวัตกรรมที่ได้จากการด�าเนินงาน ได้แก่ 
	 1)	 แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน	 ปู่ทวดครูสิงห์	 จัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยใช้
นวัตกรรมบันได	5	ขั้น	ร่วมกับแนวคิดหมวก	6	ใบ	ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความ
สามารถ	คุณลักษณะ	และกระบวนการเรียนรู้	ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ของตัวเองและ
กลุ่มได้	
	 2)	เครอืข่ายบ้านกดุเรอืค�า	นวตักรรมกุดเรอืค�า	Model	T5	โดย	T1	=	To	Inform	การน�า
เสนอข้อมูลที่เป็นจริง	ถูกต้อง	ทันสมัย	T2	=	To	Consult	การรับฟังข้อความคิดเห็น	ปรับปรุง



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน :  บทเรียนจากการปฏิบัติ
137

นโยบาย	การตดัสนิใจ	และการพัฒนาวธีิการปฏบิตังิาน	T3	=	To	Involve	การมส่ีวนร่วมก�าหนด
นโยบาย	การวางแผนโครงการ	และวธิกีารท�างาน	T4	=	To	Collaborate	การเข้ามามส่ีวนร่วมใน
บทบาทภาคเีครอืข่าย	และ	T5	=	To	Empower	การมบีทบาทเต็มในการตัดสินใจการบริหารงาน
	 3)	 แหล่งเรียนรู ้ชุมชนบ้านหลังเรียน	 ปู ่ทวดครูสิงห์	 นวัตกรรมที่ได้แบ่งออกเป็น	 
1)	นวัตกรรมกระบวนการ	กระบวนการ	ได้แก่	แบบส�ารวจการบริโภคอาหารปลอดภัย	ฐานการ
เรียนรู้แบบคนเป็นศูนย์กลาง	 และชุมชนปลอดการด่ืมสุรา	 และ	 2)	 นวัตกรรมส่ือส่ิงพิมพ์และ
บคุคล	ได้แก่	เอกสารและคูม่อืการด�าเนนิงานกจิกรรมต่างๆ	และเกษตรกรแกนน�าในกจิกรรมต่างๆ	
	 4)	 เครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	 นวัตกรรมแผนการเรียนรู้	 IEP/	 IIP	 แก้ปัญหาเด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้
	 5)	 เครือข่ายบ้านดอนแรด	 นวัตกรรมที่ได้แบ่งออกเป็น	 1)	 นวัตกรรมที่เป็นการใช ้
แนวคดิและหลกัการ	“4	ประสาน	2	ค�า้”	โดย	4	ประสาน	ได้แก่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ตวัแทนคร/ู
ตัวแทนผู้ปกครอง	และตัวแทนนักเรียน	และ	2	ค�้า	 ได้แก่	บุคลากรส�าคัญที่จะเข้ามาช่วยสถาน
ศึกษาในการด�าเนนิงาน	ได้แก่	ต�ารวจและพระสงฆ์	มาด�าเนนิโครงการให้ส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ 
ทีต่ัง้ไว้	และ	2)	นวตักรรม	3	อ.	คอื	อาหาร	ออกก�าลงักาย	และอารมณ์	โดยใช้การเต้นตาราง	9	ช่อง	
โดยการให้ผู้เรียนที่มีน�้าหนักเกินเกณฑ์เต้นออกก�าลังกายโดยใช้ตารางที่มี	 9	 ช่อง	 โดยให้ผู้เรียน 
เต้นประกอบเพลงที่ชอบเป็นอักษรภาษาอังกฤษ	เช่น	V	Y	X	T	เป็นต้น	
	 6)	ศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณ	นวัตกรรมแม่บ้านเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	และนวัตกรรม
การเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะ
	 ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานคือ	 ครูมีภาระหน้าที่มาก	 การด�าเนินการ 
คัดกรองผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องใช้ความช�านาญและความละเอียดเป็นอย่างมาก	และความ
ล้าสมยัของอปุกรณ์ในการด�าเนินงาน	ท้ังน้ี	โรงเรยีนเครอืข่ายได้ร่วมกนัแก้ปัญหาดงักล่าว	โดยการ
จัดให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 และมีข้อเสนอแนะคือ	 ให้มีการบรรจุโครงการไว้
ในแผนพฒันาจงัหวดัเพือ่ให้ได้มาซึง่ผูเ้ชี่ยวชาญในด้านต่างๆในการมส่ีวนร่วมของโครงการต่อไป
	 จากผลส�าเรจ็ของโครงการ	เครอืข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืทกุแห่ง	เหน็ควรให้มกีาร
ด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนและผู้เรียน	 โดยเครือข่าย 
อิเซเหน็ควรให้มกีารบรรจเุนือ้หาหรอืแนวทางของโครงการไว้ในหลกัสตูรสถานศกึษา	และเสนอให้
ท้องถิ่นน�าแนวทางและเนื้อหาของโครงการฯ	 ไปบรรจุไว้ในหลักสูตรของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
ต่อไป	 และเครือข่ายบ้านดอนแรดเสนอให้มีการจัดให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นนักเรียนแกนน�า	 
เพื่อน�ารุ่นน้องที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบการแก้ปัญหาต่อไป
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ห่างไกลเหล้าบุหรี่ ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
 

เครือข่ายบ้านอีเซ (ครุรุาษฎร์วทิยา) อ�าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ความน�า    
	 เครือข่ายบ้านอีเซ	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านอีเซ	
(คุรุราษฎร์วิทยา)	 และโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านเสียว	 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา	 ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ	 โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา	 โรงเรียน
อนุบาลบึงบูรพ์	 โรงเรียนบ้านโคก	 และโรงเรียนบ้านตาโกน	 ท้ังนี้	 เครือข่ายบ้าน
อีเซเป็นหน่วยงานการศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในเขตบริการให้มี
คุณลักษณะตามความประสงค์ของสังคม	ชุมชน	และท้องถิ่น
	 ปัญหาท่ีพบในโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 ผู้เรียนมีปัญหาการสูบบุหรี่และ
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	การรบัประทานอาหารไม่ปลอดภยั	และการมีเพศสมัพนัธ์ก่อน
วัยอันควร	 รวมถึง	 ครูบางส่วนขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม	
ผู้ปกครองบางคนเข้าใจว่าการเรียนรู้มีแต่ในห้องเรียน	 และผู้เรียนไม่พยายามศึกษา
ข้อมูลของชุมชนไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ของชุมชนให้กับผู้อื่นได้		
	 การแก้ปัญหาสถานศึกษาดังกล่าว	 สถานศึกษาได้รวมตัวกันเป็นเครือข่าย
บ้านอีเซเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาโดยได้ด�าเนินโครงการการเรียนรู้เรื่องการสูบบุหรี่
และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน	 และพัฒนาตนให้รู้เท่าทัน	 ที่ให้ความส�าคัญ
กับวัยอยากรู้	 อยากลอง	 ส่งผลส�าเร็จต่อการพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา	 โดยพบว่า	
ในการด�าเนินโครงการดังกล่าว	 ผู้เรียนสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องบุหรี่	
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 โดยมีองค์กรชุมชน	6	องค์กร	 ร่วมสร้าง	สนับสนุน	และ
สร้างสุขภาวะท่ีดี	 ท�าให้เกิดองค์ความรู้ที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตอย่างมี
สุขภาวะของเด็กและเยาวชน	อย่างไรก็ดี	การด�าเนินโครงการดังกล่าว	มุ่งเน้นการให้
ความรู้เฉพาะกลุ่มผู้เรียน	ยังไม่เกิดการขยายผลไปสู่ชุมชม	ทั้งนี้	ในการด�าเนินการ

อดุม		บงึไกร
ประธานเครอืข่ายบ้านอเีซ	(ครุรุาษฎร์วทิยา)
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ขยายผลสู่ชุมชน	 โดยการยกย่อง	 และชื่นชมบุคคลต้นแบบในการลด	 ละ	 เลิก	 บุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์	เพื่อให้เกิดค่านิยมและเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในการปฏิบัติตาม	ถือเป็นภูมิคุ้มกันของ
ชีวิต	ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
	 การต่อยอดโครงการการเรียนรู้เรื่องการสูบบุหรี่และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในชุมชน	 และ
พฒันาตนให้รูเ้ท่าทนั	ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัวยัอยากรู	้อยากลอง	เครอืข่ายบ้านอเีซได้จดัท�าโครงการการ
จัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 :	
เด็กดีรับประทานอาหารดี	 ห่างไกลเหล้าบุหรี่	 ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรขึ้น	 โดยคณะกรรมการ 
โครงการฯ	 ได้ลงความเห็นร่วมกันว่า	 ควรให้มีการเพ่ิมประเด็นที่เป็นปัญหาส�าคัญเร่งด่วนคือ	 ปัญหา
ด้านอาหารและโภชนาการซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในชีวิตประจ�าวัน	และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	
ตามกรอบแนวคิดด้านสขุภาวะของโรงเรยีนเครอืข่าย	โดยมอีงค์ประกอบและลกัษณะร่วมของโรงเรียน
สุขภาวะคือ	1)	ผู้เรียนเป็นสุข	2)	โรงเรียนเป็นสุข	3)	สภาพแวดล้อมเป็นสุข	4)	ครอบครัวเป็นสุข	และ	
5)	ชุมชนเป็นสุข	และให้มีการจัดกิจกรรมตามประเด็น	ดังนี้	1)	ด้านความตระหนักและการลดอัตรา
การสบูบหุรี	่2)	ด้านความตระหนกัและการรบัประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	
3)	ด้านความตระหนกัและลดปัญหาสขุภาวะทางเพศ	4)	ด้านคณุธรรมจริยธรรม	และ	5)	ด้านคณุภาพ
การศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	

 สาเหตุของปัญหา
	 จากการพฒันาด้านเทคโนโลยใีนปัจจุบนั	เป็นสาเหตุหนึง่ท่ีท�าให้เยาวชนมค่ีานยิมท่ีผิด	รวมถึง
วถิชีวีติของคนในชมุชนทีเ่ปลีย่นไป	ทีม่คีวามเป็นวตัถนุยิมมากขึน้	ท�าให้เกดิการย้ายถิน่ของผู้ปกครอง	
เพ่ือให้มีรายได้ท่ีพอเพียงกับชีวิตแบบวัตถุนิยม	ทอดทิ้งลูกหลานไว้กับญาติที่ไม่มีเวลาในการอบรม
เลี้ยงดู	ดังนั้น	ลูกหลานจึงได้รับค่านิยมจากเพื่อนและสื่อต่างๆ	ส่งผลท�าให้เยาวชนมีค่านิยมที่ผิด	เช่น	
เข้าใจว่าการสบูบหุรี	่การดืม่สรุา	และการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรเป็นสิง่ทีส่งัคมยอมรบัได้	เป็นต้น	
	 ในการด�าเนนิการโครงการการจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่าย	โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน	เพือ่สขุ
ภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื	ตอน:	เดก็ดรีบัประทานอาหารด	ีห่างไกลเหล้าบหุรี	่ไม่มเีพศสมัพนัธ์ก่อน
วัยอันควร	องค์กรชุมชน	6	องค์กร	ที่มีส่วนร่วมในโครงการก่อนหน้านี้	มีความตระหนักและให้ความ
ส�าคัญกับการร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างเข้มแข็ง	 จึงได้เข้าร่วมด�าเนินการต่อยอด
โครงการ	 โดยมีบุคลากรจากองค์กรภาคีโรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยาเข้าร่วมในโครงการคร้ังนี้ด้วย	 ส�าหรับ
วิธีการในการด�าเนินโครงการฯ	 เครือข่ายบ้านอีเซได้ใช้นวัตกรรมของโครงการก่อนหน้านี้	 ที่ใช้ใน
การจัดการการเรียนรู้อย่างได้ผล	 ท�าให้ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรม	 ได้แก่	 ผู้เรียนสามารถ
ตั้งค�าถามในสิ่งที่อยากรู้	ก�าหนดประเด็นและขอบเขตที่จะศึกษา	วางแผนการศึกษา	ก�าหนดวัน	เวลา
และสถานท่ี	ตดิต่อประสานงาน	และการฝึกปฏบิติัด้วยตวัเอง	ท�าให้ผูเ้รยีนม	ีเคารพในตวับคุคล	อดทน	
สร้างความรู้	 วิเคราะห์ข้อมูล	 เคารพในงานของผู้อ่ืน	 เพิ่มพูนความรู้จากการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม	
และน�าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	รวมถึงมีจิตสาธารณะ	ทั้งนี้	ทักษะดังกล่าว	ต้องมี
การฝึกปฏิบัติซ�้าๆ	เพื่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมติดตัวบุคคล	
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	 ส�าหรับประเด็นหลักของโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย	 โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน	 เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 :	 เด็กดีรับประทานอาหารดี	ห่างไกลเหล้าบุหรี่	 ไม่มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	คณะกรรมการโครงการฯ	ได้ก�าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งค้นหาต้นแบบ
คนดเีลกิบหุรีแ่ละเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์	คนดไีม่ยุง่เกีย่วกบับหุรีแ่ละเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	อาหารดีจาก
วถิเีศรษฐกจิพอเพยีงในชมุชน	และครอบครวัดีและอบอุน่	(บตุรหลานไม่มเีพศสัมพันธ์ก่อนวยัอนัควร)	
ในชุมชนในเขตบริการ	ที่สามารถขยายผลและถ่ายทอดความดีสู่ชุมชนอื่นต่อไป

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 การด�าเนนิโครงการการจดัการเรยีนรู้แบบเครือข่าย	โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน	เพ่ือสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 :	 เด็กดีรับประทานอาหารดี	 ห่างไกลเหล้าบุหรี่	 ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย 
อันควรผ่านการจัดกิจกรรม	มีดังนี้
 กิจกรรมที่ 1	 ประชมุจดัเตรยีมโครงการ	ประธานเครอืข่ายได้แจ้งรายละเอยีดทีค่ณะกรรมการ
โครงการได้ร่วมประชุมนอกรอบเพื่อจัดท�าโครงการใหม่ต่อยอดจากโครงการที่สิ้นสุดลงแล้ว	 
โดยพิจารณาจากสารสนเทศท่ีมี	 เพื่อก�าหนดกรอบทิศทางในการจัดท�าโครงการ	 หลักสูตร	 คู่มือ
การด�าเนินงาน	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการที่เข้าประชุมได้ร่วมอภิปราย	 เสนอแนะ	 เพ่ือหาข้อสรุป	 และ 
ก�าหนดงานให้กับสถานศึกษาเพื่อจัดท�ารายงานการประเมินความเสี่ยงก่อนการด�าเนินงาน	8	เล่ม	
 กิจกรรมที่ 2	 การถวายความรู้ให้กับสามเณรจ�านวน	 46	 รูป	 ระยะเวลา	 1	 วัน	 เป็นการ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 โดยมีกิจกรรมสร้างความตระหนักในพิษภัยของบุหร่ี	 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล	์
และอาหาร	 โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาให้ความรู้	 และจ�าลองสถานการณ์เกี่ยวกับ
พิษภัยของบุหรี่	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และอาหาร	 และได้มีการประเมินสามเณรใน	 4	 ด้าน	 ได้แก่	
ด้านความรับผิดชอบต่อการเรียน	 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย	 ความรับผิดชอบต่อ
การกระท�าของตน	 และความรับผิดชอบต่อเพื่อน	 ทั้งนี้	 ผลการประเมิน	 พบว่า	 สามเณรผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับดีทั้ง	46	รูป	คิดเป็นร้อยละ	100	
 กิจกรรมที่ 3	 ประเมินความเสี่ยงก่อนการด�าเนินงาน	 โดยการอบรมให้ความรู้กับนักเรียน 
แกนน�า	 จ�านวน	 150	 คน	 ระยะเวลา	 1	 วัน	 เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 โดยมีกิจกรรมสร้าง
ความตระหนักในพิษภัยของบุหรี่	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 อาหาร	 และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร	 โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
อีเซมาให้ความรู้และจ�าลองสถานการณ์เกี่ยวกับพิษภัยของ	บุหรี่	 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 และอาหาร	
รวมถึง	ได้เชิญภูมิปัญญาและบุคคลแบบอย่างจ�านวน	20	คน	มาให้ความรู้ในประเด็นดังกล่าว	และได้
มีการประเมินผู้เรียนในเรื่องความรับผิดชอบต่อการเรียน	 ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
ความรับผิดชอบต่อการกระท�าของตน	 และความรับผิดชอบต่อเพื่อน	 พบว่า	 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์
การประเมินในระดับดีจ�านวน	150	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน :  บทเรียนจากการปฏิบัติ
141

 กิจกรรมที่ 4		การจัดการเรียนรู้ของโครงการ	 โดยนักเรียนแกนน�ามีการรวมกลุ่มกับผู้เรียน
คนอื่นเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมสืบค้นด้วยนวัตกรรมบันได	5	ขั้น	ร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก	6	ใบ	โดยมี
ครูที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ประจ�าคลินิกที่ปรึกษา	คอยดูแลกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม
อย่างใกล้ชิด	 ผลที่เกิดขึ้นในระยะเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรียกว่า	 วงจรที่	 1	 วงจร
เตรียมนักคิดและนักสืบค้น	 เป็นการบูรณาการบกระบวนการคิดหมวก	 6	 ใบกับกระบวนการเรียนรู้
บันได	5	ขั้นเข้าด้วยกัน	โดยเริ่มจาก
  ขัน้ตอนที ่ 1	 Learning	to	Question	ต้ังประเด็นค�าถามเพ่ือกระตุ้นความอยากรู้อยากเรียน	
  ขั้นตอนที่ 2	 Learning	 to	 Search	 วางแผนการเรียนรู้ของตนเองแล้วออกไปสืบค้น
ตามวิธีการและวันเวลาที่กลุ่มของตนก�าหนด	
  ขั้นตอนที่ 3	 Learning	 to	 Communicate	 น�าข้อมูลที่ได้มาสื่อสาร	 อภิปราย	
แลกเปลี่ยน	เพื่อเพิ่มพูน	ต่อยอด	
  ขั้นตอนที่  4	 Learning	 to	 Construct	 น�าข้อมูลมาร่วมกันสร้างองค์ความรู้	 เน้นให้
มองเห็นความรู้	ความสุข	และคุณธรรม	
  ขั้นตอนที่ 5	 Learning	to	Serve	ทบทวนไตร่ตรอง	น�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม	หรอืการ	“ก�าหนดประเด็นเน้น	“ใส่หมวกถาม”	ตามหาผูรู้จ้รงิในสิง่ที่
ถาม	น�าความรู้มา	จัดการ	สื่อสาร	เพิ่มพูน	สร้างองค์ความรู้	น�าเสนอเพื่อเกื้อกูลให้สุขสันต์	ฝากผลงาน	
บริการแด่เพื่อนพ้องและสาธารณะ”	 ทั้งนี้	 วงจรท่ี	 1	 เป็นวงจรเตรียมนักคิดและนักสืบค้น	 ผู้เรียน
ทุกกลุ่มเรียนรู้และสืบค้นเรื่องเดียวกัน	 โดยมีครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด	 ผู้เรียนเป็น
ผูป้ฏบิตักิจิกรรม	ครทูีป่รกึษาและครปูระจ�าคลนิกิบนัทกึและสงัเกตพฤตกิรรมโดยแยกบนัทกึออกเป็น	
3	กลุม่	ได้แก่	ผูเ้รยีนท่ีเป็นผูน้�าโดยธรรมชาต	ิผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูต้ามทีดี่	และผูเ้รยีนทีไ่ม่ค่อยให้ความร่วมมอื	
โดยในการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ต่ละครัง้	ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มจะได้รับการสะท้อนผลในเชงิบวก	โดย
ใช้ชุดค�าถามประจ�ากลุ่มคือ	“เราค้นพบ	ความรู้	ความสุข	คุณธรรม	แล้วหรือยัง	จงแจกแจง	และเรา
พบผู้น�า	ผู้ตามที่ดี	แล้วหรือยัง	จงแจกแจง	ส่วนผู้ที่ไม่ร่วมมือเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไร	จงแจกแจง”	
ทั้งนี้	ผู้เรียนที่ไม่ร่วมมือจะได้รับการช่วยเหลือในเชิงบวกหลังจัดกิจกรรมโดยครูที่ปรึกษา	
	 	 ส�าหรับ	วงจรที่	2	วงจรนักสืบค้นฝึกหัด	ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยตัวเอง	
อย่างไรก็ดี	ผู้เรียนได้รับผลสะท้อนในรูปแบบเดียวกับวงจรที่	1	
	 	 วงจรที่	3	วงจรนักสืบค้นมืออาชีพ	ผู้เรียนปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยตัวเอง	สะท้อนผลเอง	
รวมถึงสะท้อนผลงานที่แสดงการประยุกต์ใช้ความรู้ได้ด้วยตัวเอง	 ทั้งนี้	 จากการตรวจสอบการบันทึก
หลังการจัดกิจกรรม	พบว่า	ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านความรู้	ด้านกระบวนการ	และด้านคุณลักษณะ	
อยู่ในระดับดีขึ้นไปโดยเฉลี่ยร้อยละ	85	
 กิจกรรมที่ 5	กิจกรรมนิเทศติดตามในรูปแบบคลินิกให้ค�าปรึกษา	ได้แก่	คลินิกบุหรี่จัดตั้งขึ้น
ทีโ่รงเรียนอนบุาลบงึบรูพ์	คลนิกิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์จดัตัง้ขึน้ทีโ่รงเรยีนบ้านเสยีว	คลนิกิอาหารจดัตัง้
ขึ้นที่โรงเรียนบ้านตาโกน	และ	คลินิกเพศศึกษาจัดตั้งขึ้นที่โรงเรียนบ้านอีเซ	(อยู่ในระหว่างด�าเนินงาน	
ยังไม่มีการสะท้อนผล)	
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	 อย่างไรกดี็	การถอดบทเรยีนในครัง้นี	้โครงการฯ	ยงัไม่แล้วเสรจ็	ยงัคงเหลอืกจิกรรมทีย่งัไม่ได้
ด�าเนนิการ	ได้แก่	กจิกรรมเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู	้กจิกรรมถอดบทเรียน	และกจิกรรมประเมนิความเสีย่ง

รูปแบบการบริหารจัดการ และกระบวนการมีส่วนร่วม
	 กระบวนการจัดท�าโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 ตอน:	 เด็กดีรับประทานอาหารดี	 ห่างไกลเหล้าบุหรี่	 ไม่มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	เริ่มด้วยการประชุมคณะท�างานโครงการฯ	ประกอบด้วย	ครูจ�านวน	2	คน	
กรรมการสถานศึกษาจ�านวน	1	คน	ตัวแทนองค์กรศาสนาจ�านวน	1	รูป	ตัวแทนผู้ปกครอง	1	คน	และ
ตวัแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	1	คน	รวมท้ังส้ิน	6	คน	1	รูป	ประชมุจัดเตรียมโครงการ	ณ	โรงเรียน
บ้านอีเซ	ในวันที่	5	พฤศจิกายน	2558	โดยจัดให้มีกิจกรรมการตรวจสอบ	ทบทวนผลการด�าเนินงาน
ของโครงการการเรียนรู้เรื่องการสูบบุหรี่และด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในชุมชนแล้วพัฒนาตนให้รู้
เท่าทันเน้นความส�าคัญกับวัยที่อยากลอง	ที่การด�าเนินโครงการสิ้นสุดลงแล้ว	และตรวจสอบ	ทบทวน
บทบาทหน้าที่ขององค์กรภาคีเครือข่ายในโครงการดังกล่าว	 เพื่อน�ามาก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของ
โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน
อย่างยั่งยืน	ตอน:	เด็กดีรับประทานอาหารดี	ห่างไกลเหล้าบุหรี่	 ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	โดย
ได้ก�าหนดเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า	 “ภายในส้ินระยะเวลาของโครงการ	 นักเรียนโรงเรียนบ้านอีเซและ
โรงเรียนในเครือข่ายตระหนักรู้ในพิษภัยของบุหร่ี	 เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 การรับประทานอาหารไม่
ปลอดภัย	การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	และสามารถใช้นวัตกรรมสืบค้นบุคคลต้นแบบเลิกสูบบุหรี่	
เลกิดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	สบืค้นครอบครวัต้นแบบอาหารดตีามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	
สืบค้นครอบครัวอบอุ่นเลี้ยงลูกดีไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	และ	รู้จักจัดการองค์ความรู้สามารถ
น�ามาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้”	
	 ทั้งนี้	คณะกรรมการบริหารโครงการฯ	ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การด�าเนินงานโครงการ	4	ข้อ
ได้แก่	 1)	 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้สุขภาวะ	 ของเด็กและเยาวชน	 2)	 การเสริมสร้าง
การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม	 3)	 เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะชีวิต 
การรู้เท่าทัน	 หาต้นแบบการปฏิบัติ	 และ	 4)	 การเสริมสร้าง	 การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ 
ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะ	
	 ส�าหรับผลผลิตที่สอดรับกับยุทธศาสตร์	1	-	4	ได้แก่	1)	วิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	บันได	
5	ขั้นร่วมกับแนวคิดหมวก	6	ใบ	2)	องค์ความรู้ที่ได้ในรูปแบบที่หลากหลายของสถานศึกษาทั้ง	6	แห่ง	
3)	บุคคลต้นแบบ	(ครอบครัวและชุมชนในเขตบริการแหล่งละ	2	ด้าน)	และ	4)	องค์กรภาคีเครือข่ายที่
มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ	80	ของเวลาที่จัดกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ	ตามล�าดับ
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ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้	ได้แก่	1)	คณะกรรมการด�าเนนิโครงการมภีาระงานมาก	ส่งผลต่อการ
จดักจิกรรมของโครงการ	2)	คณะกรรมการด�าเนนิโครงการสังกดัหน่วยงานท่ีต่างกนั	มรีายละเอยีดของ
งานที่ต่างกัน	 ท�าให้เกิดปัญหาในการท�าความเข้าใจงานในโครงการ	 จึงต้องมีการจัดประชุมนอกรอบ
เพื่อหาข้อสรุปของงานร่วมกัน	 ส่งผลต่อระยะเวลาการด�าเนินงานของโครงการ	 และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้
ถูกก�าหนดไว้ในโครงการ
	 ส�าหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 ได้แก่	 1)	 บูรณาการงานท่ีมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์คล้ายกัน	 ท�าความเข้าใจร่วมกันและน�ามาปฏิบัติในคราวเดียวกัน	 2)	 ก�าหนดหน้าที่
รบัผดิชอบโครงการให้ชดัเจนในรปูแบบคณะกรรมการโครงการ	มกีารประเมนิระหว่างปฏบิตังิาน	และ	
3)	ท�าความเข้าใจงาน	หาข้อตกลงร่วมกันและประสานงานผ่านแอพลิเคชั่น	ไลน์	หรือ	ข้อความ	เช่น	
ส่งงานหรือรายงานกิจกรรมของสถานศึกษาก่อนที่จะส่งเป็นลายลักษณ์อักษร

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 
	 นวัตกรรมท่ีเกิดจากการด�าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย	 โดยการมี
ส่วนร่วมของชมุชน	เพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื	ตอน:	เด็กดีรับประทานอาหารด	ีห่างไกล
เหล้าบุหรี่	 ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	ได้แก่	 เครือข่ายองค์กรชุมชนของสถานศึกษาทั้ง	6	แห่งที่
ร่วมสร้างความตระหนกัรูใ้นพษิภัยของการสูบบหุร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	อาหารไม่ปลอดภยั	และ
การมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร	โดยจดักจิกรรมในสถานศกึษาทกุแห่ง	และมกีารจดัตัง้กลุม่สบืค้นคนดี
เลิกสบูบหุรี	่คนดเีลกิดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ครอบครัวอบอุน่เล้ียงลูกดีไม่มเีพศสัมพันธ์ก่อนวยัอนัควร	
และอาหารดีในชุมชนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบหมวกหกใบบูรณาการเข้ากับบันได	5	ขั้น	ร่วมกับ	
ได้แก่	1)	Learning	to	Question	ตั้งประเด็น	ค�าถามเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเรียน	โดยค�าถาม
เป็นค�าถามที่ใส่หมวกหกใบถาม	2)	Learning	to	Search	วางแผนการเรียนรู้ของตัวเองแล้วออกไป
สืบค้นตามวิธีการและวันเวลาที่กลุ่มของตัวเองก�าหนด	 3)	 Learning	 to	 Communicate	 น�าข้อมูล
ที่ได้มา	สื่อสาร	อภิปราย	แลกเปลี่ยน	เพื่อเพิ่มพูน	ต่อยอด	4)	Learning	to	Construct	น�าข้อมูลมา
ร่วมกันสร้างองค์ความรู้	เน้นให้มองเห็นความรู้	ความสุข	และคุณธรรม	และ	5)	Learning	to	Serve	
ทบทวนไตร่ตรอง	น�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม	หรือ	การ	“ก�าหนด
ประเด็นเน้นใส่หมวกถาม	 ตามหาผู้รู้จริงในสิ่งที่ถาม	 น�าความรู้มาจัดการ	 สื่อสาร	 เพิ่มพูน	 สร้างองค์
ความรู้	 น�าเสนอเพื่อเกื้อกูล	 ให้สุขสันต์	 ฝากผลงาน	 บริการแด่เพื่อนพ้องและสาธารณะ”	 ท�าให้สื่อ
รูปแบบต่างๆ	 ได้แก่	 แผงโครงงาน	 หนังสือเล่มใหญ่	 หนังสือเล่มเล็ก	 โปสเตอร์แผนผังความคิด	 และ
อื่นๆ	(เนื่องจากยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ)
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ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม  
	 องค์กรที่เข้าร่วมเครือข่ายบ้านอีเซ	 ได้แก่	 ตัวแทนองค์กรครูจ�านวน	 5	 คน	 ตัวแทนองค์กร
สาธารณสุขจ�านวน	1	คน	ตัวแทนองค์กรกรรมการสถานศึกษาจ�านวน	2	คน	ตัวแทนองค์กรผู้ปกครอง
จ�านวน	2	คน	ตัวแทนองค์กรศาสนาจ�านวน	2	รูป	ตัวแทนองค์กรผู้น�าชุมชนจ�านวน	2	คน	และตัวแทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ�านวน	 1	 คน	ทั้งนี้	 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรทุกคน	 สามารถท�าหน้าที่เป็น
ตวัแทนองค์กรนัน้ๆได้เมือ่ตวัแทนทีถ่กูเลอืกไม่สามารถปฏบิติัหน้าทีไ่ด้	เหน็ได้ว่า	ทกุคนในองค์กรและ
เครือข่ายยอมรับโครงการฯว่าเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กร

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
	 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพ่ือสุขภาวะเด็ก
และเยาวชนอย่างยั่งยืน	 ตอน:	 เด็กดีรับประทานอาหารดี	 ห่างไกลเหล้าบุหรี่	 ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อน
วยัอนัควร	มจีดุเด่นคอื	มคีณะกรรมการบรหิารโครงทีเ่ข้มแขง็	มทีนุทางบคุลลากรทีดี่ทีส่ามารถจดัการ
โครงการอย่างเป็นระบบตามแนวทางคู่มือการด�าเนินโครงการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	มีภาคี
เครือข่ายที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	 ท�าให้เป้าหมายการด�าเนินงานชัดเจน	 และสามารถด�าเนินโครงการให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้	 ส�าหรับจุดด้อยคือ	 สถานศึกษาแต่ละแห่งมีภาระงานมาก	 ช่วงเวลาที่สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ไม่ตรงกัน	ท�าให้การจัดกิจกรรมของโครงการล่าช้า	

 ปัจจัยความส�าเร็จ
	 ปัจจยัความส�าเรจ็ของโครงการฯ	คอื	การมภีาคเีครือข่ายทีเ่ข้มแขง็ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมด�าเนนิการ	
ร่วมเขียนโครงการ	ร่วมก�าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้เรียนผ่านกิจกรรมของโครงการ	มีจุดประสงค์
ในการด�าเนินงานร่วมกัน	และรับรู้และเข้าใจโครงการฯ	ไปในทิศทางเดียวกัน	อาจกล่าวได้ว่า	ปัจจัย
ความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการฯ	นี้	เนื่องจากภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมแบบ	8	ร.	ได้แก่	การร่วมคิด	
ร่วมวางแผน	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมติดตามประเมินผล	และ
ร่วมชื่นชมผลผลิต
	 อีกทั้ง	 องค์กรภาคี	 5	 องค์กร	 ร่วมรับผิดชอบและร่วมด�าเนินการขับเคลื่อน	 จนได้บันทึกผล
การปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้และผลสะท้อน	เพื่อน�ามาปรับปรุงกิจกรรมและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ตลอดจนสรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการด�าเนินงานกิจกรรมของโครงการในอนาคต

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน 
	 ความภาคภมูใิจในการด�าเนนิงานของเครือข่ายบ้านอเีซโดยพิจารณาจากผลผลิต	ผลลัพธ์	และ
นวัตกรรมที่ได้	ดังนี้
	 ผลผลิตที่เกิดข้ึน	 ได้แก่	 1)	 องค์กรภาคีเครือข่ายด�าเนินงานโครงการ	 6	 องค์กร	 2)	 คู่มือ
การด�าเนินงานโครงการฯ	 3)	 ผู้เรียนของโรงเรียนเครือข่ายร้อยละ	 85	 ตระหนักรู้ในพิษภัยบุหรี	่
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาหารไม่ปลอดภัย	และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	4)	ผู้เรียนของโรงเรียน
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เครือข่ายร้อยละ	 85	 มีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมและค้นหาคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหร่ี	 เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์	 อาหารดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และครอบครัวดีและอบอุ่น	 (บุตรหลานไม่มี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร)	ในชุมชน	5)	นวัตกรรมโดยการบูรณาการการเรียนรู้บันได	5	ขั้นร่วมกับ
การคิดแบบหมวก	6	ใบ	และ	6)	นวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกต์ใชค้วามรูข้องผูเ้รียน	(นอกเหนือจาก
ผลผลิตที่ก�าหนดไว้)
	 ส�าหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น	 ได้แก่	 1)	 ผู้เรียนของโรงเรียนเครือข่ายตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การลดละเลิก	 บุหรี่	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 การรับประทานอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ	 และการลด
ปัญหาสุขภาวะทางเพศ	2)	ผู้เรียนมีความพร้อมทางการเรียน	3)	ผู้เรียนของโรงเรียนเครือข่ายเป็นผู้ใฝ่
รูใ้ฝ่เรยีน	รูจั้กแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง	4)	ผูเ้รยีนของโรงเรยีนเครอืข่ายมทีกัษะชวีติ	สามารถด�ารงตน
เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	5)	เครือข่ายในการพัฒนา
สุขภาวะเด็กและเยาวชนที่เข้มแข็ง	 และ6)	 ชุมชนท่ีเข้มแข็ง	 ร่วมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่าง
ยั่งยืน	
	 เห็นได้ว่า	ผลผลิต	ผลลัพธ์	และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการฯ	เกิดขึ้นจากการ
ประยกุต์ใช้ความรูแ้ละน�าความรูท่ี้ได้	สูก่ารบรกิารสงัคมและสาธารณะ	เป็นหนึง่ในค่านยิม	12	ประการ
ทีค่นไทยพงึม	ีนบัเป็นผลผลติทีเ่ครอืข่ายบ้านอเีซมคีวามภาคภมูใิจมาก	อกีท้ัง	การจัดกจิกรรมการเรียน
รู้ของโครงการเป็นไปด้วยความกระตือรือร้น	ท�าให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหมาย	ส่งผลให้เกิดความสุข
ทั้งครู	ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้	และผู้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง

กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต
	 แนวทางในการแก้ปัญหาผู้เรียนรับประทานอาหารไม่ปลอดภัย	 สูบบุหรี่	 บริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์	ตลอดจนมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรคือ	ต้องสร้างผู้เรียนยคุใหม่จากชมุชนรากเหง้า	โดย
พ่อแม่ผู้ปกครองต้องปฏวิตัวิถิชีวีติตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	จดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดย
นวตักรรมบนัได	5	ขัน้ร่วมกบัการคดิแบบหมวก	6	ใบ	เป็นนวตักรรมทีส่่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้าน
ความรู้ความสามารถ	 คุณลักษณะ	 และกระบวนการเรียนรู้	 ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ของ
ตัวเองและกลุ่มได้	 และท่ีส�าคัญคือ	 เกิดคุณลักษณะที่ดีกับผู้เรียน	 ได้แก่	 มีความรับผิดชอบ	 สามารถ
เผชิญสถานการณ์ต่างๆและแก้ปัญหาได้จรงิ	มวีนิยั	มคีวามเคารพผูอื้น่	ตรงต่อเวลา	อดทน	ไม่ย่อท้อต่อ
ความยากล�าบาก	และสามารถน�าความรู้ที่ได้มาอภิปราย	คิดวิเคราะห์	สร้างองค์ความรู้เพื่อประโยชน์
ต่อตนเอง	และสังคมต่อไป	
	 อีกทั้ง	 การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน	 พี่ช ่วยน้อง	 ขอร ้องเรื่องการสูบบุหรี่และ 
ดื่มแอลกอฮอล์	 ในโครงการท่ีเครือข่ายได้จัดก่อนหน้านี้	 (โครงการการเรียนรู้เรื่องการสูบบุหรี่และ 
ดืม่แอลกอฮอล์ในชุมชนแล้วพฒันาตนให้รูเ้ท่าทนัเน้นความส�าคญักับวยัทีอ่ยากลอง)ส่งผลให้พฤตกิรรม
เสีย่งการสบู	การดืม่ลดลงของผูเ้รยีนร้อยละ	100	เครอืข่ายบ้านอเีซจงึเหน็สมควรใช้นวตักรรมดงักล่าว
กับการจัดการเรียนรู้ของโครงการเด็กดี	รับประทานอาหารดี	ห่างไกลเหล้าบุหรี่	ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร	 โดยปรับข้ันตั้งค�าถามโดยการประยุกต์ใช้การคิดแบบหมวก	 6	 ใบ	 ส่งผลให้องค์กรภาคี
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เครือข่ายยินดีที่จะร่วมด�าเนินโครงการต่อไป	 เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนแม้จะไม่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกในอนาคต
	 ในการด�าเนินการโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 ตอน:	 เด็กดีรับประทานอาหารดี	 ห่างไกลเหล้าบุหรี่	 ไม่มี
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอันควร	เป็นการด�าเนนิการในพ้ืนท่ีทีมบีริบทคล้ายกนั	ท้ังน้ี	โรงเรียนเครือข่ายบ้านอเีซ	
มคีวามประสงค์จะสานต่อโครงการให้เกดิความยัง่ยนื	โดยขออนมุติัจากคณะกรรมการสถานศกึษา	และ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา	 ให้บรรจุเนื้อหาหรือแนวทางของโครงการ
นี้ไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา	 และเสนอให้ท้องถ่ิน	 ประกอบด้วย	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 และ
เทศบาล	น�าแนวทางและเนือ้หาของโครงการฯ	ไปบรรจไุว้ในหลกัสตูรของแหล่งเรยีนรูใ้นชมุชน	ส่งผลให้
เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาและแนวทางของโครงการฯต่อไป

	 สรุป	 เครือข่ายบ้านอีเซ	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านอีเซ	 (คุรุราษฎร์
วิทยา)	และโรงเรียนเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านเสียว	โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	ท�าหน้าที่
เป็นเลขานกุาร	โรงเรยีนโพธิศ์รวีทิยา	โรงเรยีนอนบุาลบงึบรูพ์	โรงเรยีนบ้านโคก	และโรงเรยีนบ้านตาโกน	
รวมตวักนัขึน้เพ่ือต่อยอดโครงการการเรยีนรูเ้รือ่งการสบูบหุร่ีและดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในชมุชน	และ
พฒันาตนให้รูเ้ท่าทนั	ทีใ่ห้ความส�าคัญกบัวยัอยากรู	้อยากลอง	โดยจดัท�าโครงการการจัดการเรยีนรู้แบบ
เครอืข่าย	โดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน	เพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื	ตอน:	เดก็ดรีบัประทาน
อาหารดี	ห่างไกลเหล้าบุหรี่	ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรขึ้น	ในประเด็น	ต่อไปนี้	
	 1.	ด้านความตระหนกัและการลดอตัราการสูบบหุร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	การจัดกจิกรรม
มผีลส�าเรจ็ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมตัีวชีวั้ดผลผลติทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีนของโรงเรยีนเครอืข่ายร้อยละ	
85	ตระหนักรู้ในพิษภัยบุหรี่	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
	 2.	ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
การจดักจิกรรมมผีลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีนของโรงเรยีน
เครือข่ายร้อยละ	85	ตระหนักรู้ในอาหารไม่ปลอดภัย	
	 3.	ด้านความตระหนกัและลดปัญหาสขุภาวะทางเพศ	การจดักจิกรรมมผีลส�าเรจ็ตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมตัีวชีว้ดัผลผลติท่ีได้คอื	ผูเ้รยีนของโรงเรยีนเครือข่ายร้อยละ	85	ตระหนักรูใ้นผลของ
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	
	 4.	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมี
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนของโรงเรียนเครือข่ายมีทักษะชีวิต	สามารถด�ารงตนเป็นนักเรียนที่ดีของ
โรงเรียนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	
	 5.	ด้านคณุภาพการศกึษาทีเ่ชือ่มกบัสุขภาวะและความมัน่คง	การจัดกจิกรรมมผีลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนมีความพร้อมทางการเรียน	ผู้เรียนของใฝ่รู้
ใฝ่เรียน	รูจั้กแสวงหาความรูด้้วยตนเอง	และมทีกัษะชวีติ	สามารถด�ารงตนเป็นนกัเรยีนทีด่ขีองโรงเรยีน
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข	
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	 ส�าหรับการด�าเนินการกิจกรรมในอนาคต	เครือข่ายอิเซมีความประสงค์จะสานต่อโครงการฯ	
ในการแก้ปัญหาผู้เรียนในด้านต่างๆ	โดยการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยใช้นวัตกรรมบันได	5	ขั้น	
ร่วมกับแนวคิดหมวก	 6	 ใบ	 ที่เป็นนวัตกรรมที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้ความสามารถ	
คุณลักษณะ	 และกระบวนการเรียนรู้	 ผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ของตัวเองและกลุ่มได้	 โดย
ขออนุมัติจากคณะกรรมการสถานศึกษา	และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา	
ให้บรรจเุนือ้หาหรอืแนวทางของโครงการนีไ้ว้ในหลักสูตรสถานศกึษา	และเสนอให้ท้องถิน่น�าแนวทาง
และเนื้อหาของโครงการฯ	ไปบรรจุไว้ในหลักสูตรของแหล่งเรียนรู้ในชุมชนต่อไป

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558).	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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กินดี มีแฮง สุขภาพแข็งแรงตามวิถีชุมชน 
“บริโภคอาหารถูกสุขลักษณะร่างกายแข็งแรง ตามวิถีชุมชน”

เครือข่ายโรงเรียนบ้านเทิน อ�าเภอกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ความน�า    
	 เครือข่ายบ้านเทิน	 ประกอบด้วยโรงเรียนแม่ข่ายคือโรงเรียนบ้านเทิน	 และ
โรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านพันลา	 โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง	
โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข	 และโรงเรียนบ้านผึ้ง	 (มธุลีห์ประชาสรรค์)	 ได้มี
การจัดท�ากิจกรรมร่วมกันภายใต้โครงการ	“การปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร	และ
ลดสุขภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วม”	 โดยความสนับสนุนของ
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	เพือ่ให้ผูเ้รยีนเรยีนรู	้บรโิภค
อาหารทีถ่กูสขุลกัษณะ	ออกก�าลงักาย	และฉลาดคดิฉลาดใช้	ทัง้นี	้การด�าเนนิโครงการ
ดงักล่าวประสบผลส�าเรจ็และมกีารขยายผลสูช่มุชน	ท�าให้ชมุชนมเีครือข่ายพฒันางาน
ร่วมกัน	รวมถึงชุมชนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง	
	 ดงันัน้	เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านเทนิจงึได้ร่วมกนัวางแผนพฒันาต่อยอดโครงการ
เพือ่ลดภาวะโภชนาการของผูเ้รยีนของสถานศกึษาในเครือข่าย	ลดภาวะเส่ียงของเด็ก
และเยาวชนในการใช้ส่ิงเสพติด	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ความมีวินัยและความรับผิดชอบ	 แก้ปัญหาการขาดคุณธรรม	 จริยธรรมของผู้เรียน	
และยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศกึษา	และเชือ่มโยงไปสูก่ารประกอบอาชพีทีเ่สรมิสร้างสขุภาพกาย	และสขุภาพ
จิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป	 โดยได้จัดท�าโครงการกินดี	 มีแฮง	 สุขภาพแข็งแรงตาม
วิถีชุมชน	 “บริโภคอาหารถูกสุขลักษณะร่างกายแข็งแรง	 ตามวิถีชุมชน”	 ขึ้น	 และ
จัดท�ากิจกรรมตามประเด็น	ดังนี้	1)	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	
2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะ
โรคอ้วน	3)	ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	และ	4)	ด้านคณุภาพการศกึษาท่ีเชือ่มกบัสุขภาวะ
และความมั่นคง	

ถนอม	บัวแก้ว
ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านเทิน



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน :  บทเรียนจากการปฏิบัติ
149

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครอืข่ายบ้านเทนิ	ได้ด�าเนนิโครงการกนิด	ีมแีฮง	สขุภาพแขง็แรงตามวถิชีมุชน	“บรโิภคอาหาร
ถูกสุขลักษณะร่างกายแข็งแรง	ตามวิถีชุมชน”	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กิจกรรมที่ 1	 ประเมินความเสี่ยง	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	ประเมินความเสี่ยงก่อนและ
หลังด�าเนินงานตามโครงการ	และ	2)	รายงานผลการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังด�าเนินโครงการ
 กิจกรรมที่ 2	 เครือข่ายนักเรียนรุ่นใหม่	ใส่ใจสุขภาพ	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	จัดประชุม
คณะครู	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ผู้ปกครอง	 ผู้น�าชุมชน	ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	 2)	 เตรียมการ	
3)	จดักระบวนการเรยีนรู	้ตามกจิกรรมในคูม่อืการท�างาน	นกัเรยีนรุน่ใหม่	ใส่ใจสุขภาพ	และ	4)	ประชมุ	
สรุปผลการจัดกิจกรรมและสะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรค	
 กิจกรรมที่ 3	 จัดท�าเอกสารหลักสูตรและคู่มือ	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 1)	 จัดประชุม 
คณะครูผู้ด�าเนินงาน	 ผู้อ�านวยการ	 หัวหน้างานวิชาการ	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 8	 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้	 ตัวแทนครูในแต่ละระดับชั้น	 2)	 การด�าเนินการจัดท�าเอกสารหลักสูตร	 และ	 3)	 ประชุม	 
สรุปผลการจัดกิจกรรมและสะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรค	
 กิจกรรมที่ 4 เลอืกสรรอาหารดี	ชวีปีลอดภยั	วธิกีารด�าเนนิงาน	ดังนี	้1)	ส�ารวจจ�านวนนกัเรยีน
ทีม่นี�า้หนัก	ส่วนสงูไม่ได้	ตามเกณฑ์	2)	จดักระบวนการเรยีนการสอน	3)	นกัเรยีนปลกูผกัปลอดสารพษิ
รบัประทานเอง	ทัง้ทีบ้่านและโรงเรยีน	4)	แต่งต้ังคณะนเิทศ	ออกติดตามและประเมนิผล	การด�าเนินงาน
ของโรงเรียนเครือข่าย	และ	5)	ประชุม	สรุปผลการจัดกิจกรรมและสะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรค	
 กิจกรรมที่ 5	 กีฬาหรรษา	 ต้านยาเสพติด	 วิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 1)	 จัดประชุม	 ชี้แจง 
คณะท�างานและผูท่ี้เก่ียวข้อง	โดยการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วน	เพือ่ทราบแนวด�าเนนิการร่วมกนั	และ
ก�าหนดทิศทางในการด�าเนินงาน	 2)	 กระบวนจัดการเรียนรู้	 3)	 การอบรมให้ความรู้	 4)	 แกนน�า
นักเรียน	 ด�าเนินกิจกรรม	 5)	 จัดแสดงผลงานนักเรียนในแต่ละระดับชั้น	 ในกิจกรรมแต่ละประเภท	
6)	 จัดท�าแบบสอบถามประเมินตนเองเกี่ยวกับภาวะเสี่ยงต่อสารเสพติดประเภทเหล้าและบุหร่ี	
และ	7)	ประเมินผลการท�ากิจกรรมเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรค	
 กิจกรรมที่ 6	 เด็กดีต้องมีวินัย	 วิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 1)	 แบ่งกลุ่มย่อย	 ผู้ด�าเนินงานคือ	
ผู้อ�านวยการ	ครูวิชาการ	ตัวแทนครูในแต่ละระดับชั้น	2)	 เข้าค่ายคุณธรรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน	
ที่สอดคล้องกับวิถีการด�ารงชีวิตเครือข่าย	5	โรงเรียน	3)	ประเมินผลการทากิจกรรมเพื่อสะท้อนสภาพ
ปัญหาและอุปสรรค	และ	4)	ถอดบทเรียน	เพื่อสรุปผลการท�ากิจกรรม	
 กิจกรรมที่ 7	 กิจกรรมบูรราการสอดแทรกเข้ากับ	 8	 กลุ่มสาระ	 วิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	
1)	 จัดกิจกรรม	 การเรียนการสอนบูรณาการเนื้อหากิจกรรม	 สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน	 และ
สามารถปรบัตามบรบิทของโรงเรยีน	ตามแผนการจดัการเรยีนแบบบรูณาการ	2)	จดัท�าแผนการจดัการ
เรียนรูแ้บบบรูณาการเข้ากบั	8	กลุม่สาระโดยดูเนือ้หา	ส่ือ	ทีส่ามารถบรูณาการกบักจิกรรมการจัดการ
เรยีนรู	้3)	จดัท�าสือ่ประกอบการสอนให้นกัเรยีน	และแบบฝึกทักษะ	และ	4)	ประเมนิผลการท�ากจิกรรม
เพื่อสะท้อนสภาพปัญหาและอุปสรรค	
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 กิจกรรมที่ 8	 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	วิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	ประชุมครู	คณะกรรมการ
สถานศกึษา	ผูน้�าชมุชน	ผูบ้รหิาร	ผูบ้รหิาร	ผูป้กครองนกัเรยีน	ตัวแทนภาคเีครอืข่าย	เพือ่ชีแ้จงแนวทาง
การจัดนิทรรศการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 2)	 แต่งตั้งคณะท�างานโครงการและจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของคณะครูและภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก	ที่เกี่ยวข้อง	3)	สรุปผลการท�า
กิจกรรมเพื่อจัดกระบวนการถอดบทเรียน	โครงการอย่างยั้งยืนของภาคีเครือข่าย	ทั้ง	5	โรงเรียน	และ	
4)	ขยายผลสู่โรงเรียนในศูนย์เครือข่าย	จ�านวน	4	โรงเรียน	

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมี 
ส่วนร่วมของชมุชนเพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื:	กนิดีมแีฮง	สุขภาพแขง็แรง	ตามวถิชีมุชน	
มีดังนี้
	 1.	การจัดสรรเวลา	 เนื่องจากภาระรับผิดชอบงานของผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เข้าร่วม
โครงการ	
	 2.	ร้านค้ารอบสถานศึกษาจ�าหน่ายขนม	และอาหารไม่มีประโยชน์
	 3.	ขาดความร่วมมือของผู้ปกครองในบางรายที่มีภาระมาก

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 
	 นวัตกรรมที่ได้จากการด�าเนินโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	 กินดีมีแฮง	 สุขภาพแข็งแรง	 ตามวิถีชุมชนคือ	
หลักสูตรอาหารดี	ชีวีปลอดภัย	หลักสูตรและคู่มือเด็กและเยาวชนปลอดเหล้า	บุหรี่	คู่มือเด็กดีต้องมี
วินัย	และการบูรณาการหลักสูตรเข้ากับ	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้	ทั้งนี้	นวัตกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน	
คือ	 ปฏิทินความดี	 บันทึกความดี	 กิจกรรมพ่อแม่ลูกชวนกันเข้าวัดฟังธรรม	 การรักษาศีลห้า	 หนังสือ
เล่มเล็กสรุปบทเรียน	 สรุปองค์ความรู้ด้วยแผนผังความคิด	 ภัยจากยาเสพติด	 ป๊อบอัพโทษของเหล้า
บุหรี่	การปลูกผักสวนครัว	และการเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร

รูปแบบการบริหารจัดการ และกระบวนการมีส่วนร่วม 
	 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสุขภาวะเด็กและ
เยาวชนอย่างยั่งยืน:	 กินดีมีแฮง	 สุขภาพแข็งแรง	 ตามวิถีชุมชนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก 
ทุกภาคส่วน	 โดยการมีส่วนร่วมเป็นวิทยากร	 เช่น	 ปราชญ์	 ภูมิปัญญาชาวบ้าน	 ผู้ที่มีประสบการณ	์ 
กลุ่มแม่บ้าน	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 ผู้น�าชุมชน	 ครู	 ต�ารวจ	 กลุ่มหมวกแดง	 และ 
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ	 ภาวะโภชนาการ	 การปฏิบัติให ้
ห่างไกลจากสารเสพตดิ	การเฝ้าระวงัเรือ่งยาเสพตดิ	ตลอดจนเป็นวทิยากรสอนในทุกวนัพฤหสับด	ีส�าหรบั 
ผูป้กครอง	มส่ีวนร่วมในการให้การดแูลเอาใจใส่ผูเ้รียนในเรือ่งวนิยัและส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนเข้าร่วมกจิกรรม
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ท�าวัตรเย็นในทุกวันพระ	ส่งผลให้ผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	สนใจวัฒนธรรมของคนในชุมชน	
และมจีติอาสามากขึน้	ส�าหรบัร้านค้าในชมุชน	มส่ีวนร่วมในการรบัฟังข้อมลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืก
ซื้ออาหาร	และร้านค้าในโรงเรียน	สหกรณ์โรงเรียน	มีส่วนร่วมในการงดการจ�าหน่ายขนมกรุบกรอบ

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม 
	 เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื:	กนิดมีแีฮง	สุขภาพแขง็แรง	ตามวถิชีมุชน	ดังรายละเอยีดต่อไปนี้
	 -	 ผู้ปกครองนักเรียน	 มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมของโครงการฯ	 ท�าให้เกิดความสามัคคี
เป็นอันหนึ่งเดียวกันในชุมชน	ส่งผลต่อตัวผู้เรียน	ท�าให้ผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	มีจิตอาสา	
กล้าแสดงความคิดเห็น	 และเสนอแนะกิจกรรมตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน	
ส�าหรับผู้ปกครองที่มีพฤติกรรมใช้สิ่งเสพติด	เช่น	บุหรี่	และสุรา	เป็นต้น	มีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม	ลด	ละ	เลิก	ถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน	ก่อให้เกิดการลดลงของจ�านวน
นกัเรยีนกลุม่เสีย่ง	ดงันี	้โรงเรยีนบ้านเทนิ		จ�านวนนกัเรียนกลุ่มเส่ียง	1	คน	คดิเป็นร้อยละ	1.06	โรงเรียน
บ้านเมืองน้อยหนองมุข	 จ�านวนนักเรียนกลุ่มเส่ียง	 2	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 1.38	 และโรงเรียนบ้านผ้ึง
มธุลีห์ประชาสรรค์	จ�านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	8	คนคิดเป็นร้อยละ	2.23	ทั้งนี้	ไม่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ในโรงเรียนบ้านพันล�า
	 -	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 ผู้อ�านวยการและบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต�าบลบวัน้อย	ต�าบลเมอืงน้อย	และต�าบลทาม	เข้าร่วมเป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู	้สร้างความตระหนกั
ของภัยจากสารเสพติด	 การบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ	 และแนวปฎิบัติตนให้มีสุขภาวะที่ดีให้กับ 
ผูเ้รยีน	แกนน�านักเรยีน	ครู	และแกนน�าชุมชน/ผูป้กครองจ�านวน	301	คน	ส่งผลให้นกัเรยีนแกนน�า	และ
ผู้ปกครองแกนน�ามีความรู้	ความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้น	และขยายผลสู่ชุมชน	โดยด�าเนินการร่วมกับ 
อาสาสมัครตาสับประรดของชุมชนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย	 เช่น	 การบอกต่อการประชาสัมพันธ์ 
เสยีงตามสาย	การเดินรณรงค์	ป้ายนิเทศตามศาลาในหมูบ้่าน	หนงัสัน้	อบรมเชงิปฎบิติัการ	และเปิดเวที 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงนิทรรศการ	เป็นต้น	ผลที่ได้จากการด�าเนินงาน	พบว่า	จ�านวนผู้เรียนที่ม ี
ภาวะทพุโภชนาการลดลง	ดงันี	้โรงเรยีนบ้านเทนิมผู้ีเรยีนทีม่ภีาวะทพุโภชนาการจ�านวน	6	คน	คดิเป็น
ร้อยละ	9.37	โรงเรียนบ้านพันล�ามีผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการจ�านวน	8	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.12	
โรงเรยีนบ้านเมอืงน้อยหนองมขุมผีูเ้รยีนทีม่ภีาวะทุพโภชนาการจ�านวน	4	คน	คดิเป็นร้อยละ	2.73	และ	
โรงเรียนบ้านผึง้มธลุห์ีประชาสรรค์มผีูเ้รยีนท่ีมภีาวะทพุโภชนาการจ�านวน	22	คน	คดิเป็นร้อยละ	6.144	
	 -	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบัวน้อย	 ต�าบลเมืองน้อย	 และต�าบลทาม	 มีส่วนร่วมโดยนายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลให้ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมของโครงการทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี	
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จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
 จุดเด่นของโครงการการจัดการเรียนรู ้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ 
สุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	 กินดีมีแฮง	 สุขภาพแข็งแรง	 ตามวิถีชุมชน	 คือ	 เป็นโครงการท่ี
มุ่งมั่น	ในการพัฒนาสุขภาวะ	ของเด็กละเยาวชนในทุกด้าน	ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประโยชน์	และโทษ
ของอาหาร	 สุขภาวะทางกาย	 สุขภาวะทางจิตใจ	 การบ�าเพ็ญตนเป็นคนดี	 มีวินัย	 และได้เรียนรู้ภัย 
ของยาเสพติด	เมื่อได้รับความรู้และฝึกทักษะผ่านการประสานความร่วมมือระหว่าง	ครอบครัว	ชุมชน	
และสถานศึกษา	 ท�าให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีสุขภาวะทางกาย	 และจิตใจดี	 มีวินัย	 ห่างไกลจากยาเสพติด	
โดยการ	หล่อหลอมให้ผู้เรียนเป็นคนดี	คนเก่ง	และมีความสุข	
	 ส�าหรบัจดุด้อยในการด�าเนนิโครงการฯ	คอื	ระยะเวลาทีจ่�ากดั	เนือ่งจากกจิกรรมบางกจิกรรม
ต้องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งจงึจะเกดิผลดแีละยัง่ยนื	สถานศกึษามคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุ
ส่งเสริมด้านงบประมาณ	 สถานที่	 และวัสดุ	 อุปกรณ์	 เพื่อการขยายผลไปสู่ชุมชนเพื่อให้เกิดความ 
ต่อเนื่องและยั่งยืน

ปัจจัยความส�าเร็จ 
	 ปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	กินดีมีแฮง	สุขภาพแข็งแรง	ตามวิถีชุมชน	มีดังนี้
	 1.	ความสมบูรณ์	และความชัดเจนของโครงการ	โครงการมีรายละเอียดที่ชัดเจน	ครอบคลุม	
มีคณะท�างานที่มีความเข้าใจ	มีความรับผิดชอบร่วมกัน	น�าไปสู่โครงการที่ประสบความส�าเร็จ
	 2.	ผู้บริหารสถานศึกษาและประธานเครือข่าย	เป็นผู้ประสานงานที่ดี	มีความรู้และคุณธรรม	
น�าไปสู่โครงการที่ประสบความส�าเร็จ	 เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาและประธานเครือข่ายมีบทบาท
ในการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา	ชุมชน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 3.	ครผููร้บัผดิชอบ	และเลขานกุารโครงการฯ	เป็นผูม้คีวามรบัผดิชอบ	น�าไปสูโ่ครงการทีป่ระสบ
ความส�าเร็จ	 เนื่องจากครูผู้รับผิดชอบ	และเลขานุการโครงการฯ	 เป็นผู้ประสานงาน	 เก็บข้อมูล	และ
ขับเคลื่อนกิจกรรมที่น�าสู่การปฏิบัติ	ส่งผลต่อการพัฒนา	สุขภาวะเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืน	

ผลผลิต ผลลัพธ์ และความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น
 ผลผลิต	ที่ได้จากการด�าเนินโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	ผู้เรียน	ครู	และผู้ปกครองได้รับองค์ความรู้ในการบริโภคอาหารตามวิถีของชุมชน
	 2.	ผู้เรียนเกิดความตระหนักในการดูและสุขภาวะมากยิ่งขี้น	 ผู้เรียนออกก�าลังกาย	 ปลูกผัก
ปลอดสารพิษเพื่อใช้ในการบริโภค	และมีภาวะทุพโภชนาการลดลง
	 3.	ผู้เรียนรู้จักบทบาท	 และหน้าที่ของตนเอง	 มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม	
และมีคุณธรรม	จริยธรรม
	 4.	ผู้เรียนกล้าแสดงออก	และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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 ผลลัพธ	์ที่ได้จากการด�าเนินโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	ผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	 และชุมชนเป็นแกนน�าด้านสุขภาวะ	 ด้านส่งเสริมวินัย	 คุณธรรมและ	
จรยิธรรม	ภาคีเครอืข่ายมจีติอาสารวมตวัเป็นกลุม่ความร่วมมอืทีเ่ข้มแขง็	ท�างานเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม	
และกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมากขึ้น	ส่งผลให้ชุมชนตระหนักและให้ความร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆ	มากขึ้น	เกิดการพัฒนาสุขภาพบนฐานสังคมวัฒนธรรมชุมชน	ตลอดจนความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง	 เห็นได้จาก	 ความหลากหลายของผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม	และจ�านวนผู้เข้าร่วมที่มากขึ้น
	 2.	องค์ความรู ้	 และนวัตกรรมจากการด�าเนินกิจกรรมในรูปแบบเครือข่าย	 ส่งผลต่อ 
ความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	 สามารถน�าไปบูรณาการกับการท�างานทั้งในสถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น	
	 3.	ขยายผลสู่เยาวชนภายนอกสถานศึกษาให้มีความรู้สึกภูมิใจในทรัพยากร	 อาหาร	 และ
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น	 โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นในเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน 
	 ความภาคภมูใิจในการด�าเนนิโครงการการจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของ
ชมุชนเพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื:	กนิดีมแีฮง	สุขภาพแขง็แรง	ตามวถิชีมุชน	คอื	ผู้แทนจาก
หน่วยงาน	และภาคเีครอืข่ายท้ังภาครฐัและเอกชน	ตลอดจนภมูปัิญญาจากหลากหลายอาชพี	ผูน้�าชมุชน	
ผูป้กครอง	และผูน้�าทางศาสนามส่ีวนในการขบัเคล่ือนกจิกรรม	ร่วมด้วยช่วยกนั	เป็นนวตักรรมใหม่ของ
สถานศึกษาและชุมชน	ท�าให้สถานศึกษาในเครือข่ายเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมกันส่งเสริม	
กระตุ้นให้ผู้เรียน	 และชุมชนตระหนักและพัฒนาให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดี	 มีความเข้มแข็ง	
น�ามาซึ่งความสุขถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต
	 ส�าหรับกิจกรรมที่ควรด�าเนินงานในอนาคต	มีดังนี้
	 1.	 ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความส�าคัญของการดูแลสุขภาพ	รณรงค์ให้มีการปลูกผัก
เพือ่การบรโิภคในครวัเรอืน	โดยค�านงึถงึความปลอดภยั	ปลอดสารเคมด้ีวยแนวทางเกษตรอนิทรีย์	และ
รณรงค์ให้มกีารบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยัเพือ่ให้สอดคล้องกบัโครงการของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพและบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
	 2.	 ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น	เพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม
	 3.	 ประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง	 โดยสถานศึกษาในเครือข่าย
ประสัมพันธ์กิจกรรมและผลส�าเร็จของโครงการทางเว็ปไซด์สถานศึกษา	 เว็ปไซด์ส�านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศรีสะเกษ	 เขต	 1	 โซเซียลเน็ตเวิร์ค	 แอปพลิเคชั่น	 ไลน์	 เอกสาร
ประชาสัมพันธ์	และแผ่นพับประชาสัมพันธ์	แล้วจึงขยายผลไปยังสถานศึกษาในเขตต�าบลเดียวกัน	

สรุป 
	 เครือข่ายบ้านเทิน	ประกอบด้วยโรงเรียนแม่ข่ายคือโรงเรียนบ้านเทิน	และโรงเรียนเครือข่าย	
ได้แก่	โรงเรียนบ้านพันลา	โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง	โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข	และ
โรงเรียนบ้านผึ้ง	(มธุลีห์ประชาสรรค์)	รวมตัวกันเพื่อจัดท�าโครงการกินดี	มีแฮง	สุขภาพแข็งแรงตามวิถี
ชุมชน	 “บริโภคอาหารถูกสุขลักษณะร่างกายแข็งแรง	 ตามวิถีชุมชน”	 เป็นโครงการต่อยอดโครงการ	
“การปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร	 และลดสุขภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียนโดยชุมชนมีส่วน
ร่วม”	โดยความสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	เพื่อลดภาวะ
โภชนาการของผู้เรียนของสถานศึกษาในเครือข่าย	ลดภาวะเสี่ยงของเด็กและเยาวชนในการใช้สิ่งเสพ
ติด	ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีวินัยและความรับผิดชอบ	แก้ปัญหาการ
ขาดคณุธรรม	จรยิธรรมของผูเ้รยีน	และยกระดับคณุภาพการศกึษาโดยพัฒนาผู้เรียนให้มคีณุภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา	และเชื่อมโยงไปสู่การประกอบอาชีพที่เสริมสร้างสุขภาพกาย	และสุขภาพ
จิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป	โดยมีการจัดกิจกรรมตามประเด็น	ดังนี้	
	 1.	ด้านความตระหนกัและการลดอตัราการสูบบหุร่ี	มผีลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดย
มตีวัชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีนมคีวามตระหนกัในอนัตรายของการสูบบหุร่ีและส่ิงเสพติด	ส�าหรับผลลัพธ์
ที่ได้คือ	 ผู้ปกครองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 มีจิตอาสา	 กล้าแสดงความคิดเห็น	 และเสนอแนะกิจกรรม
ตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน	เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมการด�าเนินงานใน
รูปแบบเครือข่าย	และเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา	
	 2.	ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
มีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนมีความตระหนักในการ
รบัประทานอาหารถูกหลกัโภชนาการ	ส�าหรบัผลลพัธ์ท่ีได้คอื	ผูเ้รยีนออกก�าลงักาย	ปลกูผกัปลอดสารพษิ	
และมีภาวะทุพโภชนาการลดลง	 ผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นแกนน�าด้านสุขภาพ	 เกิดองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการด�าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย	 และเกิดความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา	
	 3.	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 มีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้
คือ	ผู้เรียนรู้จักบทบาท	และหน้าที่ของตนเอง	มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม	
	 4.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	 มีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนกล้าแสดงออก	และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน :  บทเรียนจากการปฏิบัติ
155

	 สถานศึกษาในเครือข่ายบ้านเทินมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมกันส่งเสริม	 กระตุ้นให้
ผู้เรียน	 และชุมชนตระหนักและพัฒนาให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี	 มีความเข้มแข็ง	 น�ามาซ่ึง
ความสุขถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน	 ท้ังนี้	 เครือข่ายบ้านเทินเห็นควรให้มีการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
โดยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความส�าคัญของการดูแลสุขภาพ	 ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์การด�าเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไป

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558)	.	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 : การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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ส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ
 

เครือข่ายบ้านโนนจิก อ�าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ความน�า    
 เครอืข่ายบ้านโนนจกิ	ประกอบด้วย	โรงเรยีนแม่ข่ายคอื	โรงเรยีนบ้านโนนจิก	
และโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านโนนสูง	 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม	 และ
โรงเรียนวัดหนองขุ่นวิทยา	
	 ส�าหรับปัญหาของสถานศึกษาในเครือข่ายบ้านโนนจิก	 พบว่า	 ผู้เรียนมี
ปัญหาการบริโภคอาหารที่ไม่ปลอดภัย	 ไม่ถูกหลักโภชนาการ	 เช่น	 ขนมกรุบกรอบ
ที่มีสารปรุงรสหวาน	 เค็มมากไป	 วัตถุดิบที่น�ามาประกอบอาหารมีสารเคมีเจือปน	
ไม่ปลอดภัยในการบริโภค	 รวมถึง	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดที่
ก�าลังระบาดแพร่หลายในยุคปัจจุบัน	 เครือข่ายบ้านโนนจิก	 ได้ตระหนักถึงปัญหาดัง
กล่าว	จึงได้วางแผนงานร่วมกันกับชุมชน	ผู้ปกครอง	ครู	นักเรียน	และคณะกรรมการ
สถานศึกษา	 เพื่อจัดท�าโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	จัดการศึกษา
แบบชุมชนมีส่วนร่วม	 เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีกับเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 โดย
ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์	โดยม	ีผศ.ดร.พณิสดุา	สริธิรงัศร	ีและคณะปรกึษา
โครงการฯ	ทั้งนี้	 เครือข่ายบ้านโนนจิก	 มีความประสงค์ที่จะร่วมพัฒนาสุขภาวะเด็ก
และเยาวชนในประเด็นหลักสองประเด็นคือ	 ประเด็นแรก	 ด้วนความตระหนักและ
การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการการลดภาวะโรคอ้วน	 และประเด็นที่สอง	
ด้านสารเสพติด	 รวมถึงประเด็นที่ถูกก�าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการสองด้าน	 คือ	
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านคุณภาพการศึกษา	 เครือข่ายบ้านโนนจิกได้สมัคร
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	 โดยมีเป้าหมายของโครงการ
ร่วมกัน	 จัดกิจกรรมตามประเด็น	 ดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตรา
การสูบบุหรี่	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	

ปกรณ์	จันทร์ผ่อง
ประธานเครือข่ายบ้านโนนจิก
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การลดภาวะโรค	 3)	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 และ	 4)	 ด้านคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือมกับสุขภาวะ 
และความมั่นคง	

กิจกรรมที่ด�าเนินการ

	 เครือข่ายบ้านโนนจกิ	ได้ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิอาหารปลอดภยัใส่ใจสขุภาพ	โดยจดักจิกรรม	
ดังต่อไปนี้	1
 กิจกรรมที่ 1	 อบรมเชงิปฏิบัตกิารประกอบอาหารตามหลกัโภชนาการทีโ่รงเรียนบ้านโนนจกิ	
มวีธิกีารด�าเนนิงาน	ดงันี	้1)	จดัท�าคูม่อืครหูลกัสูตร	การประกอบอาหาร	2)	คดัเลือกนกัเรียนแกนน�าแกน
น�าชุมชนเข้าอบรมทัง้4โรงเรียน	3)	เตรียมสถานท่ี	วสัดอุุปกรณ์ประกอบการอบรม	และ	4)	ประเมนิผล
การอบรม	
 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	
1)	จดัท�าแผนหลักสตูรฝึกอบรม	2)	คดัเลอืกนกัเรยีนแกนน�าเข้ารบัการฝึกปฏิบตั	ิ3)	ศกึษาดงูานเกษตร
อินทรีย์	 ณ	 ศรีษะอโศก	 อ�าเภอกันทรลักษ์	 4)	 นักเรียนแกนน�าน�าความรู้เผยแพร่และลงสู่การปฏิบัติ
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์	และ	5)	ติดตามประเมินผล	
 กิจกรรมที่ 3	 ตลาดนัดพืชผลเกษตรอินทรีย์	 อาหารปลอดภัย	 เครือข่ายโรงเรียนโนนจิก	
สนับสนุนโดย	สานักงานส่งเสริมสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพ	มีวิธีด�าเนินงาน	ดังนี้	 1)	ประชุมวางแผน	
2)	ก�าหนดวนัเปิดตลาด	3)	แจ้งเครอืข่ายทกุโรงเรียน	น�าผลผลติมาจ�าหน่าย	4)	จดัเอกสารองค์ความรูเ้พือ่
ประกอบการจ�าหน่าย	5)	รณรงค์ประชาสัมพันธ์	6)	ก�าหนดประเภทชนิดผลผลิตที่ได้จากพืชผักและ
สัตว์เลี้ยง	7)	ด�าเนินการส�ารวจผลผลิต	และ	8)	ด�าเนินการเปิดตลาดเพื่อจ�าหน่าย
 กิจกรรมที่  4		อบรมถ่ายทอดองค์ความรู ้พิษภัยจากบุหรี่เหล้าสารเสพติด	 ณ	 โรงเรียน
บ้านโนนสูง	 จ�านวน	 1	 วัน	 มีวิธีด�าเนินการ	 ดังนี้1)	 จัดท�าหลักสูตรคู่มือเอกสารประกอบการอบรม	
2)	ด�าเนินการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	3)	ศึกษาดูตัวอย่างผู้ป่วย	เกี่ยวกับด้านบุหรี่เหล้าสารเสพ
ติด	และ4)	สรุปประเมินผลการอบรม
 กิจกรรมที่ 5	 รณรงค์ต่อต้านการไม่ยุ่งเกี่ยวบุหรี่เหล้าและสารเสพติด	 มีวิธีด�าเนินการ	 โดย
การมอบหมายแกนน�าเครือข่ายก�าหนดกิจกรรมรณรงค์



158

 กิจกรรมที่  6	 น�านักเรียนท�าบุญฟังธรรมต่อต้านสิ่งเสพติด	ณ	ทุกโรงเรียนในเครือข่าย	
 กิจกรรมที่ 7	 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียน	 มีวิธีด�าเนินการโดยการจัดให้มีเวที
แลกเปลี่ยนรู้ครั้งที่	1	ณ	โรงเรียนบ้านโนนจิก	เดือน	มีนาคม	2559	และเดือนกรกฎาคม	2559
 กิจกรรมที่ 8	 ถอดบทเรียน	 มีวิธีด�าเนินการ	 ดังนี้	 1)	 ประชุมคณะท�างานถอดบทเรียน	
2)	 ด�าเนินการถอดบทเรียน	 3)	 จัดล�าดับเรียบเรียง	 สาระบทเรียน	 ปรับปรุงแก้ไข	 ออกแบบรูปเล่ม	
จัดท�าต้นฉบบั	4)	น�าเสนอคณะท�างานแก้ไขพจิารณาเหน็ชอบ	และ	5)	จดัท�าฉบบัสมบรูณ์เผยแพร่และ
รายงาน	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่าย
	 สถานศึกษาในเครือข่ายบ้านโนนจิก	ประกอบด้วย	
 1. โรงเรยีนบ้านโนนจิก	ตัง้อยูท่ี่บ้านโนนจกิ	หมูท่ี	่6	ต�าบลกระแชง	อ�าเภอกนัทรลกัษณ์	จงัหวดั
ศรีสะเกษ	มีผู้เรียนจ�านวน	92	คน	ครูและบุคลากรทางการศึกษาจ�านวน	8	คน	จัดการเรียนการสอน
ระดบัการศกึษาปฐมวยัถึงระดับประถมศกึษา	มเีขตบรกิาร	2	หมูบ้่าน	คอื	บ้านไพรงาม	และบ้านโนนจกิ	
	 โรงเรียนบ้านโนนจิกเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 ในปีการศึกษา	 2558	 ส่งผลให้โรงเรียน
บ้านโนนจิกประสบผลส�าเร็จในการพัฒนาผู้เรียน	 ร้อยละ	 80	ดังนั้น	 เป้าหมายของโครงการ	ฯ	 ในปี
การศึกษา	 2559	 คือ	 ต้องการให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ	 อย่างน้อยร้อยละ	 95	 และ
เป็นสถานศกึษาต้นแบบให้กบัสถานศกึษาในเครือข่ายฯ	และเป็นท่ีปรึกษาประสานงานเครือข่ายฯ	เพ่ือ
ให้การด�าเนินโครงการประสบผลส�าเร็จ	
	 จากการส�ารวจความต้องการของชุมชน	พบว่า	ชุมชนและผู้ปกครองต้องการให้ผู้เรียนพัฒนา
ทักษะอาชีพ	 สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	 เช่น	 การปลูกเห็ดนางฟ้า	 การปลูกผักใน
ภาชนะ	การปลูกข่าเหลือง	การเลี้ยงหมูพื้นบ้าน	และการท�าขนมไทย	และเป็นแนวทางในการส่งเสริม
การศึกษาและเสริมสร้างสุขภาพของผู้เรียน	 สถานศึกษาจึงได้จัดท�าโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพและการลด	ละ	เลิกสารเสพติดขึ้น
 2. โรงเรียนบ้านโนนสูง	ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสูง	หมู่ที่	7	ต�าบลกระแชง	อ�าเภอกันทรลักษ์	จังหวัด
ศรีสะเกษ	มีผูเ้รยีนจ�านวน	203	คน	ครูและบคุลากรทางการศกึษาจ�านวน	17	คน	จดัการเรยีนการสอน
ระดบัการศกึษาปฐมวยั	ถงึระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	มเีขตพืน้ทีบ่รกิาร	2	หมูบ้่าน	คอื	บ้านโนนสงู	หมู	่7	
และ	หมู่	13	ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป	มีสภาพปัญหาและบริบท
สถานศึกษาคล้ายกับสถานศึกษาในเครือข่ายบ้านโนนจิก	
	 จากการส�ารวจความต้องการของชุมชน	พบว่า	ชุมชนและผู้ปกครองต้องการให้มีการส่งเสริม
อาหารปลอดภยัและลด	ละ	เลกิ	สารเสพตดิ	ฝึกให้ผูเ้รยีนด�าเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	
และสอนให้ปลูกพืช	เลี้ยงสัตว์	ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น	
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 3. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม	 ตั้งอยู่ที่บ้านนา	 หมู่	 3	 ต�าบลภูเงิน	 อ�าเภอกันทรลักษ์	 จังหวัด
ศรีสะเกษ	มีผูเ้รยีนจ�านวน	186	คน	ครูและบคุลากรทางการศกึษาจ�านวน	12	คน	จดัการเรยีนการสอน
ระดับการศึกษาปฐมวัย	–	ประถมศึกษา	มีเขตพื้นที่บริการ	3	หมู่บ้าน	คือ	บ้านนา	หมู่	3	หมู่	18	และ
บ้านไพรงาม	ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรมและรบัจ้างทัว่ไป	มสีภาพปัญหาและบรบิท
สถานศึกษาคล้ายกับสถานศึกษาในเครือข่ายบ้านโนนจิก	 อีกทั้งชุมชนมีการใช้สารเคมีในการปลูกผัก
สวนครวัเป็นจ�านวนมาก	สถานศกึษาจงึเหน็ความจ�าเป็นในการให้ความรูแ้ละกระตุ้นให้ชมุชนตระหนกั
ถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น	จึงได้เข้าร่วมโครงการฯ	ในเครือข่ายบ้านโนนจิก	เพื่อสร้างความตระหนักให้
ผู้เรียนและชุมชน	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	และผลิตอาหารปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน	
 4. โรงเรยีนวดัหนองขุน่วทิยา	ตัง้อยูท่ีบ้่านหนองขุน่	ต�าบลยางโยภาพ	อ�าเภอม่วงสามสบิ	จงัหวดั
อุบลราชธาน	ีผูเ้รยีนเป็นสามเณรจ�านวน	361	รปู	จดัการเรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษา	สามเณรส่วนมาก
มาบวชเรยีนท่ีโรงเรยีนวดัหนองขุ่นวทิยา	ผูป้กครองมีฐานะยากจน	ครทูีส่อนมทีัง้ฆราวาส	จ�านวน	9	คน	
และพระภิกษุสงฆ์จ�านวน	 18	 รูป	 ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกซ้ืออาหารท่ีมีประโยชน	์
และมีคุณค่าทางโภชนาการ	 ประกอบกับพฤติกรรมการรับประทานขนมกรุบกรอบของสามเณร	
สถานศึกษาจึงคิดหาวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน	 โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง	
ฝึกทักษะกระบวนการเน้นการปฎิบัติจริง	 โดยมีชุมชนเรียนรู้ร่วมกันเป็นต้นแบบในการผลิตอาหาร
ปลอดภยั	เพือ่ให้ชมุชนได้น�าไปประกอบอาหารถวายพระภกิษสุงฆ์และสามเณรได้	เป็นการน้อมน�าหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ไนการด�าเนนิชวีติ	เพ่ือเป็นต้นแบบให้กบัสถานศกึษาอืน่ๆ	สถานศกึษา
จึงได้เข้าร่วมเครือข่ายบ้านโนนจิก	เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น
	 จากการส�ารวจความต้องการของผู้เรียนในโรงเรียนหนองขุ่น	 พบว่า	 ผู้เรียนต้องการเรียนรู้
ทักษะอาชีพเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพประเภทผักสวนครัว	 และขนมไทย	 และ
การผลิตเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อจะได้น�าไปประกอบอาชีพในอนาคตได้	
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 การด�าเนินโครงการของเครือข่ายบ้านโนนจิก
	 ขั้นตอนและแนวทางการด�าเนินงานตามโครงการของเครือข่ายบ้านโนนจิก	มีดังนี้
	 1.	 ผู้บริหารสถานศึกษาท้ัง	 4	 แห่ง	 ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับสภาพปัญหาของสถานศึกษา
ในเครือข่าย	 รับผิดชอบโครงการต้องช้ีแจงรายละเอียดของโครงการฯ	 ท้ังนี้	 ในช่วงเร่ิมแรกมี
สถานศึกษาเข้าร่วมเครือข่ายบ้านโนนจิกจ�านวน	 6	 แห่ง	 หลังจากรับฟังการชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการฯ	สถานศึกษา	2	แห่งได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากโครงการฯ
	 2.	 ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินโครงการฯ	 ได้แก่	 ผู ้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนแม่ข่าย	
ผู้อ�านวยการโรงเรียนแม่ข่าย	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน	และผู้น�าชุมชน	เข้าร่วมประชุมในวันที่	30	กันยายน	2558	เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา
ของเครือข่าย	และวางแผนร่วมกันในการพัฒนาสุขภาวะให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาเครือข่าย	
	 3.	 แต่งตั้งคณะท�างานโครงการฯ	และผู้รับผิดชอบโครงการฯ
	 4.	 ผูบ้ริหาร	ผูร้บัผดิชอบโครงการ	และตวัแทนทกุฝ่ายร่วมกนัประเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกิดขึน้	
และหาแนวทางป้องกัน	แก้ไขความเสี่ยงร่วมกัน	
	 5.	 ก�าหนดแผนปฏิบัติกิจกรรม	 วัน	 เวลา	 และสถานที่ที่จะด�าเนินกิจกรรมตามแผนการที่
วางไว้ร่วมกันให้ชัดเจน
	 6.	 แต่งตั้งคณะท�างานจัดท�าหลักสูตรร่วมกัน	 ประกอบด้วย	 ครูผู้รับผิดชอบโครงการจาก
สถานศึกษาทั้ง	4	แห่ง
	 7.	 จดัท�านวัตกรรมตามกรอบท่ีว่างไว้ทัง้หมด	7	ชดุ	เพือ่เป็นสือ่การจดัการเรยีนการสอน	และ
เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติม	7	ชุด	ดังต่อไปนี้
	 	 7.1	หลักสูตรท�าขนมดอกจอก
	 	 7.2	หลักสูตรท�าขนมถั่วแปบ
	 	 7.3	หลักสูตรการท�าน�้าดื่มเพื่อสุขภาพ
	 	 7.4	หลักสูตรการท�าเห็ดสวรรค์
	 	 7.5	หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ
	 	 7.6	หลักสูตรการท�าอาหารเพื่อสุขภาพ
	 	 7.7	การเพาะถั่วงอกและเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
	 8.	 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มแกนน�ามาโดยจัดให้มีวิทยากรจากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง
	 9.	 น�าความรูท้ีไ่ด้พร้อมหลกัสตูรไปจดักระบวนการเรยีนการสอนในสถานศกึษาและต่อยอด
สู่ชุมชน
	 10.	น�านักเรียนท�ากิจกรรมในวันส�าคัญทางศาสนา
	 11.	อบรม	เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านเหล้า	บุหรี่	ยาเสพติด	
	 12.	ออกนิเทศ	 ติดตาม	 เยี่ยมสถานศึกษา	 และออกเยี่ยมบ้านที่เป็นแกนน�าในการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชน	 ร่วมช่ืนชม	 ยินดีกับบ้านที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 โดยเฉพาะครูผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ	ต้องรู้ข่าวความเคลื่อนไหวของแต่ละบ้านที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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	 13.	จดัการเรยีนการสอนในช่วงลดเวลาเรยีน	เพิม่เวลารูต้ามนโยบายสถานศกึษา	ทัง้นี	้ครตู้อง
จดัวสัด	ุและอปุกรณ์การเรยีนการสอนให้ครบทกุชัน้	โดยมนีกัเรยีนแกนน�าให้ความช่วยเหลอื	และลงมอื
ปฏิบตัจิรงิในทกุขัน้ตอน	และต้องฝึกกจิกรรมหลายๆครัง้ให้เกดิทกัษะ	เพือ่ผูเ้รยีนได้มอีงค์ความรูอ้ย่าง
ยั่งยืน
	 14.	ครผููร้บัผดิชอบ	ผูบ้รหิาร	ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	และผู้เรียนร่วมงานสัมมนา	แลกเปล่ียนเรียนรู้
ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเพือ่น�าเสนอผลงานท่ีเกดิจากการเรียนรู้	และจดันทิรรศการน�าเสนอผลงาน
	 15.	จดัแสดงตลาดนัดงานการจัดการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่สขุ
ภาวะเด็กเยาวชนอย่างยั่งยืนที่สถานศึกษาที่เป็นแม่ข่าย	เพื่อน�าเสนอองค์ความรู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจาก
การจัดท�าโครงการฯ	เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาที่สนใจการด�าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย	
	 16.	สถานศึกษาในเครือข่ายร่วมกันประเมินผลความส�าเร็จของโครงการฯ	
	 17.	ถอดบทเรียนร่วมกัน	
	 18.	จัดท�ารายงานเพื่อน�าเสนอส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 สถานศึกษาในเครือข่ายบ้านโนนจิกส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ	อย่างไรก็ดี	 โรงเรียน
หนองขุ่นวิทยาตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี	 ระยะทางห่างจากจังหวัดศรีสะเกษประมาณร้อยกว่า
กิโลเมตร	ท�าให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายฯ	โดยเฉพาะในกรณีมีผู้ที่ต้องการเข้าร่วม
ประชุมเครือข่ายฯ	 จากโรงเรียนหนองขุ่นวิทยาเป็นจ�านวนมาก	 การแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 เครือข่ายฯ	
ได้จดักระบวนการเรยีนการสอนทีเ่ป็นต้นแบบ	และใช้เทคโนโลยกีารส่ือสารเพือ่ลดปัญหาการเดินทาง
เข้าร่วมประชมุเครอืข่ายของโรงเรยีนหนองขุน่วทิยา	ส�าหรบัสถานศึกษาในเครอืข่ายฯในเขตพืน้ทีใ่กล้กนั	
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และไม่สะดวกในการเข้าร่วมประชมุในวนัและเวลาทีเ่ครอืข่ายก�าหนดไว้	เครอืข่ายจะด�าเนนิการจดัหา
วันและเวลาในการเข้าร่วมประชุมใหม่	 อีกทั้ง	 งบประมาณในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมไม่เพียงพอ	
เครือข่ายฯได้ด�าเนินการแก้ปัญหาโดยให้ทีมบริหาร	 ผู้อ�านวยการ	 ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ	 น�าเงิน
งบประมาณของสถานศึกษามาจัดใช้ในบางกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้	

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 
	 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	นวัตกรรมที่เป็นต้นทุนเดิมก่อนการด�าเนินงานโครงการฯ	 ได้แก่	 การสร้างความตระหนัก	
การผลิตอาหารปลอดภัยโดยใช้เพลงเป็นสื่อ	และการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม	ดังนี้
	 	 ชุดที่	1	 ความรู้เบื้องต้นอาหารและโภชนาการ
	 	 ชุดที่	2	 การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพ
	 	 ชุดที่	3	 การท�าน�้าหมักชีวภาพก�าจัดแมลง
	 	 ชุดที่	4	 การเพาะเห็ดนางฟ้า
	 	 ชุดที่	5	 การปลุกผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์
	 	 ชุดที่	6	 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก
	 	 ชุดที่	7	 หลักการเลือกซื้ออาหารสด
	 	 ชุดที่	8	 หลักการเลือกซื้ออาหารแห้ง
	 	 ชุดที่	9	 หลักการเลือกซื้ออาหารกระป๋อง
	 	 ชุดที่	10	หลักการถนอมอาหารและวิธีถนอมอาหาร
	 	 รวมถึงแผนจัดการเรียนรู้ประกอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม	10	ชุด	จ�านวน	15	แผน	
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	 2.	นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากสถานศึกษาในเครือข่ายบ้านโนนจิก	ได้แก่	
	 	 ชุดที่	1	 หลักสูตรการท�าขนมดอกจอก
	 	 ชุดที่	2	 หลักสูตรการท�าขนมถั่วแปบ
	 	 ชุดที่	3	 หลักสูตรการท�าน�้าดื่มเพื่อสุขภาพ
	 	 ชุดที่	4	 หลักสูตรการปลูกผักสวนครัวในภาชนะ
	 	 ชุดที่	5	 หลักสูตรการท�าเห็ดสวรรค์
	 	 ชุดที่	6	 หลักสูตรการเพาะถั่วงอกและทานตะวันต้นอ่อน
	 	 ชุดที่	7	 หลักสูตรเมนูอาหารสุขภาพ

รูปแบบการบริหารจัดการ และกระบวนการมีส่วนร่วม 
	 เครือข่ายบ้านโนนจิกจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกัน
จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการหลายรูปแบบ	 โดยให้คนในชุมชน	 คณะกรรมการหมู่บ้าน
เป็นต้นแบบในการปฏิบัติกิจกรรม	 เร่ิมจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้น�าชุมชน	 ส�าหรับในด้าน
สุขภาพ	 เครือข่ายบ้านโนนจิกได้จัดให้มีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในต�าบลมาร่วมจัด
กระบวนการเรยีนรู	้และในด้านพษิภยัเหล้า	บหุรี	่และยาเสพตดิ	เครอืข่ายบ้านโนนจกิได้เชญิเจ้าหน้าที่
ต�ารวจมาเป็นวทิยากรให้ความรู	้เป็นการร่วมด้วยช่วยกนัของทกุภาคส่วนในการแก้ปัญหาชมุชนอย่าง
ยั่งยืน	
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ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม 
	 เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	ผู้น�าชุมชน	และกรรมการสถานศึกษาจากสถานศึกษาทั้ง	4	แห่ง
	 2.	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกระแชง
	 3.	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต�าบลกระแชง
	 4.	เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ้านโนนจิก
	 5.	เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ้านโนนสูง
	 6.	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนา
	 7.	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต�าบลบ้านนา
	 8.	อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ้านบ้านนา
	 9.	ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่น
	 10.	อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ้านหนองขุ่น
	 11.	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลยางโยภาพ
	 12.	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลยางโยภาพ
	 13.	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลกระแชง
	 14.	เจ้าหน้าที่ต�ารวจอ�าเภอม่วงสามสิบ
	 15.	เจ้าหน้าที่ต�ารวจอ�าเภอกันทรลักษ์
	 16.	ปราชญ์ชาวบ้านในเขตบริการของโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง	4	โรงเรียน
	 17.	ครู	และผู้เรียน	มี
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	 โดยมีบทบาทหน้าที่	ดังนี้
	 1.	ผูน้�าชมุชนในเขตบรกิารของสถานศกึษา	และคณะกรรมการสถานศึกษา	เป็นแกนน�า	และ
ต้นแบบ	ร่วมคิด	ร่วมท�ากิจกรรมน�าไปสู่การขยายผลต่อไปในชุมชน
	 2.	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านในเขตบริการสถานศึกษาต้นแบบ	 ร่วมท�ากิจกรรม
และขยายผลต่อไปในชมุชน	พร้อมท้ังรายงานความเคลือ่นไหว	และความก้าวหน้าให้ผูเ้กีย่วข้องรบัทราบ
	 3.	เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	ให้ความรู้
ให้การสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านให้ท�างาน	ก�ากับดูแล	เป็นต้นแบบให้กับชุมชน	ชี้แนะ 
แนวทางเพื่อให้คนในชุมชนเกิดองค์ความรู้
	 4.	 เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ	พิษภัยของสารเสพติด	
	 5.	ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและเป็นต้นแบบให้กับชุมชน
	 6.	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	ให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มเติม
	 7.	ปราชญ์ชาวบ้าน	เป็นวิทยากรในโครงการฯ	

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
 จดุเด่นของโครงการฯ	คอื	ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วมในทกุกระบวนการของกจิกรรมในโครงการฯ	
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความส�าคัญของโครงการฯ

 ปัจจัยความส�าเร็จของโครงการ 
	 ปัจจัยที่ส่งผลให้โครงการฯ	ประสบผลส�าเร็จ	ได้แก่
	 1.	ผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบายในการแก้ปัญหาของสถานศึกษาและชุมชน
	 2.	ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ	มีความมุ่งมั่นในการท�างาน
	 3.	ชุมชนมีความรับผิดชอบ
	 4.	ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นความส�าคัญของโครงการฯ
	 5.	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกระแชง	ต�าบลภูเงิน	และ	ต�าบลยางโยภาพ	
เห็นความส�าคัญของโครงการฯ	และเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ
	 6.	 เจ้าหน้าท่ีต�ารวจน�าสื่อ	 และตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงมาใช้ประกอบการให้ความรู้	 เพื่อเป็น
คติสอนใจให้รู้ส�านึกชั่วดี
	 7.	ผู้เรียนให้ความร่วมมือ	และตระหนักในประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นของการจัดโครงการฯ

 ผลผลติดและผลลัพธ์ที่ได้
	 ผลผลิตท่ีได้	 มีดังนี้	 1)	 คณะกรรมการแกนน�าสุขภาพในชุมชนที่ได้มาจากผู ้น�าชุมชน	
สถานศึกษาละ	 1	 คน	 1	 คณะท�างาน	 2)	 คณะกรรมการแกนน�าสุขภาพในสถานศึกษา	 สถานศึกษา
ละ	1	คน	1	คณะท�างาน	3)	คู่มือครู	คู่มือนักเรียน	และแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ	7	แผนการ
เรียนรู้	4)	หนังสืออ่านเพิ่มเติม	7	ชุด	5)	พืชผักสวนครัวส�าหรับประกอบอาหารกลางวันในสถานศึกษา	
6)	เรยีงความของผูเ้รียนเรือ่งการลด	ละ	เลกิเหล้า	บหุรี	่และ	7)	ภาพวาดต่อต้านเหล้า	บหุรี	่สารเสพตดิ
ทุกชนิด
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	 ผลลัพธ์ที่ได้	มีดังนี้	1)	ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น	2)	คนในชุมชนลด	ละเลิกเหล้า	บุหรี่	3)	ผู้เรียน
ปลอดเหล้า	และบุหรี่	4)	ผู้เรียนทุกคนมีทักษะอาชีพการท�าขนมที่มีคุณค่าทางโภชนา	รวมถึงมีทักษะ
ในการปลูกผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์	 5)	 ผู้เรียนรักการเรียน	 รักการท�างาน	 มีความตระหนัก
ในอันตรายของยาเสพติด	 6)	 ผู้เรียนและชุมชนมีความสามัคคี	 มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ในชุมชน	และ	7)	ทกุภาคส่วนร่วมมอืกนัจดัการศึกษาให้บตุรหลาน	และรบัผดิชอบในตวัผูเ้รยีนร่วมกนั	

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน 
	 ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการฯ	คือ	 ทุกภาคส่วนร่วมมือกันจัดการศึกษา	
และร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน	เพื่อฝึกฝนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ	เป็นคนดี	คนเก่ง	
ของครอบครัว	สถานศึกษา	และชุมชน

 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	เครือข่ายบ้านโนนจิกมีข้อเสนอแนะ	ดังนี้
	 1.	พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา	โดยก�าหนดประเด็นด้านสุขภาพให้ชัดเจน
	 2.	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา
	 3.	 สร้างทีมงาน	 ครู	 ผู้เรียน	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 ผู้น�าชุมชน	 ผู้ปกครอง	
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 เพ่ือแบ่งเบาภาระงานของครู	 และเพื่อเป็น
ทีมงานต้นแบบ
	 4.	อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของบุตรหลาน	เพื่อสร้าง
ความตระหนักร่วมกัน
	 5.	นิเทศติดตาม	ชื่นชมยินดี	พบปะให้ข้อเสนอและแบ่งความรับผิดชอบ
	 6.	 ต้องจัดท�าข้อตกลง	 (MOU)	 กับผู้ปกครอง	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 และ
สถานศึกษาเพื่อร่วมมือกันมุ่งสู่ความส�าเร็จด้านการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจคุณภาพผู้เรียนและ
คนในชุมชน
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สรุป 
	 เครือข่ายบ้านโนนจิก	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียนบ้านโนนจิก	 และโรงเรียน 
เครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านโนนสงู	โรงเรยีนบ้านนาไพรงาม	และโรงเรยีนวัดหนองขุน่วทิยา	รวมตวักนัขึน้
เพื่อจัดท�าโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	โดยมีการด�าเนินงานตามประเด็น	ดังนี้	
	 1.	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	 มีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	
โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	เรียงความของผู้เรียนเรื่องการลด	ละ	เลิกเหล้า	บุหรี่	ผู้เรียนตระหนักใน
อันตรายของบุหรี่	และภาพวาดต่อต้านเหล้า	บุหรี่	สารเสพติดทุกชนิด	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียน
มีสุขภาวะที่ดีขึ้น	คนในชุมชนลด	ละ	เลิก	เหล้า	และบุหรี่	ผู้เรียนปลอดเหล้าและบุหรี่	
	 2.	ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรค	
มีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 คณะกรรมการแกนน�าสุขภาพ
ในชุมชนที่ได้มาจากผู้น�าชุมชน	สถานศึกษาละ	1	คน	1	คณะท�างาน	คณะกรรมการแกนน�าสุขภาพ
ในสถานศึกษา	 สถานศึกษาละ	 1	 คน	 1	 คณะท�างาน	 และ	 พืชผักสวนครัวส�าหรับประกอบอาหาร
กลางวันในสถานศึกษา	 ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะอาชีพการท�าขนมท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนา	รวมถึงมีทักษะในการปลูกผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์
	 3.	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	
	 4.	ด้านคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือมกับสุขภาวะและความมั่นคง	 มีผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ท่ีได้คือ	 ทุกภาคส่วนร่วมมือกันจัดการศึกษาให้บุตรหลาน	 และ
รับผิดชอบในตัวผู้เรียนร่วมกัน
	 การด�าเนินโครงการฯมีจุดเด่นคือ	 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของโครงการฯ	
ทัง้นี	้ปัจจยัทีท่�าให้เกิดความส�าเรจ็ของโครงการคอื	ความร่วมมอืของทกุภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาเยาวชน
อย่างยั่งยืน

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558)	.	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
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การจัดการเรียนรู้ แบบเครือข่ายของชุมชน 
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน 

เครือข่ายโรงเรียนสวัสดีวิทยา อ�าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ความน�า    
	 เครอืข่ายโรงเรยีนสวสัดวีทิยา	ประกอบด้วย	โรงเรยีนแม่ข่ายคอื	โรงเรยีนสวสัดี
วทิยา	และโรงเรยีนเครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านเรียม	โรงเรียนบ้านโคกเพชร	โรงเรียน
บ้านดินแดงและโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา	 เครือข่ายโรงเรียนสวัสดีวิทยาจัดตั้งข้ึนในป	ี
2557	ได้ร่วมกันจัดท�าโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน
เพื่อสร้างความรู้ความรักและทักษะเพศศึกษาที่ถูกต้อง	สร้างเยาวชนไทยให้สมบูรณ์	
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส)	เพือ่แก้ปัญหาการมเีพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร	และสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์
ตามที่ก�าหนดไว้	ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในระดับดีมาก	จากการ
ประชุมสรุปผลการด�าเนินงานดังกล่าว	พบว่า	 ปัญหาด้านการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควรได้รับการแก้ไข	เครือข่ายฯจึงมีมติให้ด�าเนินการโครงการฯ	อย่างต่อเนื่องเพื่อ
พัฒนาด้านอื่นต่อไป	ทั้งนี้	ปัญหาด้านอื่นที่พบคือ	ปัญหาที่พบคือ	การเสพสารเสพติด	
(เหล้า-บุหรี่)	และการขาดทักษะการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
	 ส�าหรับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนสวัสดี
วิทยาโดยภาพรวม	มีดังนี้	1)	ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบ	ขาดการเอาใจใส่และอบรม
สัง่สอนเรือ่งของความรบัผดิชอบในตวัเอง	2)	ผู้เรียนไม่มรีะเบยีบวนิยั	3)	ผู้เรียนใช้จ่าย
สุรุ่ยสุร่าย	4)	ผู้เรียนขาดค่านิยม	12	ประการ	5)	ผู้เรียนขาดทักษะในการด�าเนินชีวิต
ในสังคม	6)	ผู้เรียนขาดความรักความอบอุ่นในครอบครัว	7)	ผู้เรียนไม่มีจิตสาธารณะ	
8)	ผู้เรียนถูกทอดทิ้ง	และ	9)	ปัญหายาเสพติด	
	 เครือข่ายโรงเรียนสวัสดีวิทยาจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว	
โดยร่วมกนัก�าหนดกจิกรรมหลกัทีจ่ะด�าเนนิการ	จึงได้จัดท�าโครงการการจัดการเรียนรู้	
แบบเครือข่ายของชุมชน	เพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน	โดยความร่วมมือของ
ทุกองค์กรในชุมชน	 เป็นการร่วมกันด�าเนินการในรูปแบบเครือข่าย	 โดยมีโรงเรียน

โกมินทร์		ปานขาว
ประธานเครือข่ายโรงเรียนสวัสดีวิทยา
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แกนน�าคือ	โรงเรียนสวัสดีวิทยา	และสถานศึกษาในเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านเรียม	โรงเรียนบ้าน
โคกเพชร	 โรงเรียนบ้านดินแดงและโรงเรียนดวนใหญ่วิทยา	 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการฯไปสู่
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 โดยการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน	 เพ่ือสุขภาวะคนไทย	
จัดท�ากิจกรรมตามประเด็น	 ดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	 2)	 ด้านความ
ตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนัก
และลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	4)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับ
สุขภาวะและความมั่นคง	โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ	ได้แก่	
	 1.	เพือ่ส่งเสรมิและพัฒนาเดก็และเยาวชนให้มสีขุภาวะทีด่ทีัง้ร่างกายและจติใจ	ไม่ยุง่เกีย่วกบั
สารเสพติด	(เหล้า	–	บุหรี่)	
	 2.	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม	จริยธรรม	มีความรู้ความเข้าใจ	เกิดทักษะตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนและเยาวชน

 หลักการแนวคิดเป้าหมายโครงการ
	 เครือข่ายโรงเรียนสวัสดีวิทยา	 ตระหนักในการเสริมสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน	 ทั้งใน
และนอกเครือข่ายให้เกิดความตระหนักรู้	 เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น	 มีกระบวนการตัดสินใจ	
และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 มีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองอย่างเหมาะสม	
สร้างสัมพันธภาพทีด่กีบัผูอื้น่อย่างถกูต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและบคุคลบนพืน้ฐานจารตีประเพณ	ี
วัฒนธรรม	และจริยธรรมของสังคม	มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการด�าเนินชีวิต	และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีและมีความสุขตามอัตภาพ

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครือข่ายโรงเรียนสวัสดีวิทยา	ได้ด�าเนินโครงการการจัดการเรียนรู้	แบบเครือข่ายของชุมชน	
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
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 กิจกรรมที่ 1	 ประชุมชี้แจง	 ท�าความเข ้าใจวัตถุประสงค ์ของโครงการ	 ฯ	 โดยมีวิธี
ด�าเนินการกิจกรรมดังนี้	 1)	 ประชุมโรงเรียนในเครือข่ายทุกโรงเรียน	 เพื่อชี้แจง	 ท�าความเข้าใจ
วัตถุประสงค์	หาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน	2)	แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายบทบาทหน้าที่
รบัผดิชอบ	3)	ประเมนิความเสีย่งก่อนและหลงัด�าเนินงานตามโครงการ	และ	4)	รายงานผลการประเมนิ
ความเสี่ยงก่อนและหลังด�าเนินโครงการ

 กิจกรรมที่ 2		ประชมุคณะท�างาน	ชมุชน	ผู้ปกครองและผู้ทีเ่กีย่วข้อง	ร่วมประชมุ	อบรม	รับรู้	สภาพ
ปัญหา	 แต่ละโรงเรียนวิเคราะห์สภาพชุมชนและความต้องการในการจัดท�าหลักสูตรบูรณาการเร่ือง
อยูอ่ย่างพอเพยีงและสขุภาวะทีด่	ีวางแผนก�าหนดแนวทางการสร้างความรู	้จดัตัง้เครอืข่ายต้นกล้าดมีสีขุ	
มีวิธีด�าเนินการกิจกรรมดังนี้	1)	วิเคราะห์สภาพชุมชนและความต้องการในการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
อยู่อย่างพอเพียงและสุขภาวะเด็กและเยาวชน	 2)	 จัดท�าหลักสูตร	 คู่มือครู	 คู่มือนักเรียน	 คู่มือ
ผู้ปกครอง	 เก่ียวกับเรื่องอยู่อย่างพอเพียงและสุขภาวะเด็กและเยาวชน3)	 อบรมเชิงปฏิบัติการแก่
นักเรียน	ชุมชน	ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่อง	ครอบครัวอบอุ่น	อยู่อย่าง
พอเพียง	 สุขภาวะที่สมบูรณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหร่ี	 สารเสพติดและสุขภาวะเพศ	 จากวิทยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ	4)	แต่งตัง้คณะท�างานเครอืข่ายต้นกล้าดีมสุีข	/จัดท�าคูม่อืการท�างานเครือข่ายต้นกล้าดี
มีสุข	5)	จัดกระบวนการเรียนรู้ตามกิจกรรมในคู่มือการท�างานเครือข่ายต้นกล้าดีมีสุข	และ	6)	ประชุม
สรุปผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายต้นกล้าดีมีสุข
 กิจกรรมที่ 3	 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการ	 เร่ือง	 อยู่อย่างพอเพียงและ
สุขภาวะเด็กและเยาวชน	 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามกระบวนการ	 PBL	 ให้นักเรียนจัดท�าโครงงาน
เกี่ยวกับการด�าเนินงานและแก้ปัญหาในเรื่อง	 อยู่อย่างพอเพียงและสุขภาวะเด็กและเยาวชนเพ่ือ
ให้ผู้เรียนมีความรู้	 ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับทักษะส่วนบุคคล	 พฤติกรรม	 สังคมและวัฒนธรรม	 มีวิธี
การด�าเนนิการกจิกรรมดังนี	้1)	ส�ารวจจ�านวนนกัเรยีนทีม่นี�า้หนักส่วนสงูไม่ได้ตามเกณฑ์ของกรมอนามยั	
2)	จดักจิกรรมให้นกัเรยีนทีม่นี�า้หนกัส่วนสงูไม่ได้ตามเกณฑ์	และ	3)	แบ่งกลุ่มนกัเรียนของแต่ละโรงเรียน
ในเครือข่าย	 ตามสภาพและบริบทของโรงเรียน	 เพื่อศึกษา	 ค้นคว้า	 หาความรู้และด�าเนินการจัดท�า
โครงงาน	ตามกระบวนการเรยีนรูแ้บบ	PBL	โดยกระบวนการการน�าเสนอด้วยโครงงาน/หนงัสอืเล่มเลก็	
และPop	up	และ	4)	น�าเสนอโครงงานที่ได้ดาเนินการต่อสมาชิกและครูทีปรึกษาเพื่อเสนอแนะ	
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 กิจกรรมที่ 4	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างโรงเรียนภายในและนอกเครือข่าย	 มีวิธี
การด�าเนนิการกจิกรรมดังน้ี	1)	จดัเวทีถอดบทเรยีน	ตดิตามและรายงาน	เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ให้
เกดิการขยายผลสูท้่องถ่ิน	ชมุชนและต้นสงักดั	และ	2)	จดักจิกรรมลด	ละ	เลกิ	บหุรี	่เหล้า	และสารเสพติด

หลักการแนวคิดเป้าหมายโครงการ
	 เครือข่ายโรงเรียนสวัสดีวิทยา	 ตระหนักในการเสริมสร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน	 ทั้งใน
และนอกเครือข่ายให้เกิดความตระหนักรู้	 เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น	มีกระบวนการตัดสินใจ	และ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 มีการจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตนเองอย่างเหมาะสม	 สร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืนอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและบุคคลบนพ้ืนฐานจารีตประเพณี	
วัฒนธรรม	และจริยธรรมของสังคม	มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการด�าเนินชีวิต	และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดีและมีความสุขตามอัตภาพ

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ

แผนภาพที่ 4 แผนงานสู่ความส�าเร็จ
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	 เครือข่ายโรงเรียนสวัสดีวิทยาก�าหนดกิจกรรมในโครงการฯ	 ท้ังหมด	 7	 กิจกรรม	 โดยร่วม
ด�าเนินการตามแผนงานสู่ความส�าเร็จ	(แผนภาพที่	4)	โดยมีปัจจัยความส�าเร็จ	ดังนี้
 1. เครอืข่ายสมัพนัธ์ประสานการท�างานครบวงจร	ร่วมคดิสะท้อนปัญหา	ก�าหนดเป้าพฒันา
คุณภาพชีวิต	ร่วมคิดกระบวนการลงมือท�า	ร่วมน�าเสนอผลผลิตที่ได้	ร่วมใจชื่นชม	ระดมพลังสืบสาน
ต่อเน่ือง	 มีกิจกรรมเด่นๆ	 เช่น	 การประชุมสะท้อนสภาพปัจจุบันปัญหาเด็ก	 และเยาวชนในชุมชนมี
พฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์	การสร้างแบบสอบถาม	3	ตอน	(ตอนที	่1	ข้อมูลทัว่ไป	ตอนที	่2	ความต้องการ
ในการพฒันาและตอนที	่3	ข้อเสนอแนะ)	และการน�าแบบสอบถามไปใช้กบัผูอ้�านวยการโรงเรยีน	คณะ
ครู	นักเรียน	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน	เป็นต้น
	 	 จากการด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็ก	 ผู้เรียน	 และเยาวชนให้มีทักษะการอยู่ร่วมกัน	
เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 ภายใต้ความรัก	 ความเข้าใจและความอบอุ่นของ
ครอบครัว	และสถานศึกษา	ทั้งนี้	จุดเด่น	จุดด้อย	และปัจจัยความส�าเร็จ	มีดังนี้
	 		1.1	หลักสูตรอยู่อย่างพอเพียงและสุขภาวะที่ดี	เครือข่ายโรงเรียนสวัสดีวิทยาได้จัดท�าคู่มือ
ครู	คู่มือนักเรียน	คู่มือผู้ปกครอง	เรื่องอยู่อย่างพอเพียงและสุขภาวะเด็กและเยาวชนขึ้น
	 ทั้งนี้	 หลักสูตรอยู่อย่างพอเพียงและสุขภาวะท่ีดี	 พัฒนาข้ึนโดยปรับสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิต	 ความต้องการและสภาพที่แท้จริงของชุมชนใน
เขตบริการของโรงเรียนเครือข่าย	 โดยจุดเน้นของหลักสูตรคือ	 จัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียน	 ตระหนัก	
ยอมรับ	 อนุรักษ์ในสิ่งที่ดีมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อชุมชน	 เป็นพลเมืองท่ีดีของชุมชน	 มุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนน�าความรู้	ประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน	ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
วิถีวัฒนธรรมไทย	จารีตประเพณี	และค่านิยมท้องถิ่นชุมชน	
	 			1.2	คณะท�างานทีเ่ข้มแขง็	และให้มกีารท�าบนัทึกความเข้าใจ	MOU	ร่วมกนั	ท้ังน้ี	ในการแต่งต้ัง
คณะกรรมการโครงการ	จดัท�าขึน้โดยการมส่ีวนร่วมขององค์กรในชมุชนทกุฝ่าย	ภายใต้การให้ค�าปรกึษา
ของผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาศรีสะเกษ	เขต	3	โดยคณะท�างานประกอบด้วยหน่วยงาน
และบุคคลส�าคัญระดับต�าบล	เช่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	5	ต�าบล	
(ต�าบลกฤษณา	ต�าบลห้วยเหนือ	ต�าบลโคกเพชร	อ�าเภอขุขันธ์	ต�าบลดินแดง	อ�าเภอไพรบึง	และต�าบล
ดวนใหญ่	 อ�าเภอวังหิน)	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 และภูมิปัญญาท้องถิ่น	 จัดแบ่งคณะ
ท�างานออกเป็นส่วน	ๆ	ในแต่ละส่วนมีหน้าที่ตามลักษณะของภาระงาน	ดังนี้	
	 	 1.2.1	 ครู	 มีหน้าที่	 สร้างสัมพันธภาพ	 สร้างบรรยากาศ	 และส่ิงแวดล้อมที่ท�าให้
ผูร้บัค�าปรกึษารูส้กึเป็นมติรและผ่อนคลาย	มจีติใจพร้อมใจให้บรกิาร	มทีศันคตทิีเ่ป็นกลาง	ให้ความรูท้ี่
ถูกต้อง	 ให้แนวคิดและทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพของบุคคล	 เพื่อให้ผู ้รับค�าปรึกษาสามารถ
ตัดสินใจเลือกเส้นทางของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์	
	 	 1.2.2	ต้นกล้าความดีมีสุขหรือนักเรียนแกนน�า	มีบทบาทหน้าที่ในการเข้ารับการฝึก
อบรมในกิจกรรมทักษะชีวิต	เพื่อนช่วยเพื่อน	จิตอาสา	เยาวชนสร้างสังคมมีสุข	กิจกรรมรักปลอดภัย	
ห่างไกลท้องก่อนวัยอันควร	และกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดเสริมสร้างทักษะการปฏิเสธ	เพื่อให้
เห็นคุณค่าของตัวเอง	ตามวิถีวัฒนธรรมไทย	จารีตประเพณี	และค่านิยมชุมชน	
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	 	 	1.2.3	ผูน้�าชมุชน	และผูป้กครอง	มบีทบาทหน้าทีร่่วมด้วยช่วยกนัดูแลพฤติกรรมเด็ก	
และเยาวชนในเขตหมูบ้่านทีร่บัผดิชอบ	เช่น	เฝ้าระวงัสอดส่องพฤตกิรรมของบตุรหลาน	ระวงัพฤตกิรรม
การดื่มเหล้า	–	สูบบุหรี่	การไม่เข้าเรียน	การเที่ยวกลางคืน	การคบหาเพื่อนหรือบุคคลแปลกหน้านอก
หมู่บ้าน	 เป็นต้น	 และรายงานพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงให้กับครูและเครือข่ายฯเพ่ือให้การช่วยเหลือ
แบ่งเบาภาระครอบครัว	ให้ค�าปรึกษา	หรือส่งต่อในกรณีมีปัญหาที่ยากแก่การแก้ไข	เป็นต้น
	 		1.3	ปฏิบัติตามแผนงาน	โดยจัดกิจกรรมการอบรมผู้น�าชุมชน	ผู้ปกครอง	และนักเรียนแกน
น�าให้เข้าใจถึงหลกัการอยูอ่ย่างพอเพยีงและสขุภาวะทีดี่	โดยทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	ผูป้กครอง	เป็นต้น	
ต้องยอมรบัและให้ค�าปรกึษากบับุตรหลานได้	จดัให้มกีารประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูข้้อมลูพฤติกรรมวยั
รุน่	และสร้างองค์ความรูเ้รือ่งครอบครวัท่ีอบอุน่อยูอ่ย่างพอเพยีง	สขุภาวะทีส่มบรูณ์ไม่ยุง่เกีย่วกบับหุรี	่
สารเสพติดและสุขภาวะเพศโดยน�าวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว
	 	 1.4	 บูรณาการกิจกรรมอยู่อย่างพอเพียงและสุขภาวะเด็กและเยาวชนเข้าไปในทุกสาระ
การเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา	 ตามกระบวนการ	 PBL	 ผู้เรียนจัดท�าโครงงานและแก้ปัญหาเพื่อ
ให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง	มีความรู้	สร้างอาชีพได้	มีความเข้าใจในทักษะส่วนบุคคล	พฤติกรรม	สังคม
และวัฒนธรรมชุมชน	และเป็นคนดี	เห็นคุณค่าในตัวเองและครอบครัว
	 	1.5	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย	

สรุปผลการประเมินความส�าเร็จของโครงการ
	 ผลจากการด�าเนินงานโครงการฯ	ที่ได้	พบว่า	ครูมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้เรียน	มีทัศนคติ
เก่ียวกับการส่งเสรมิสขุภาวะเดก็และเยาวชนทีด่	ีและให้ค�าปรกึษากบัผูเ้รยีนได้อย่างเหมาะสม	ส�าหรบั
ผูเ้รยีน	มพีฤตกิรรมเชงิบวก	สภุาพ	ยอมรบัฟังค�าแนะน�าและตักเตือนจากผูอ้ืน่	ปัญหาการมเีพศสมัพนัธ์
ในวัยเรียนลดลง	พฤติกรรมหนีเรียนของผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงลดลง	พฤติกรรมการทะเลาะวิวาทในงาน
เทศกาลต่างๆลดลง	 ผู้เรียนให้ความสนใจรับฟังและร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา	 วัฒนธรรม	 จารีต
ประเพณีของท้องถิน่มากขึน้	และผูเ้รยีนขยนัท�างาน	มรีายได้เสรมิระหว่างเรยีน	ทัง้นี	้มผีูเ้รยีนทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ	คิดเป็นร้อยละ	97	จากจ�านวนผู้เรียนในเครือข่ายทั้งหมด	494	คน	ในส่วนของผู้ปกครอง	
ยอมรับฟังความคิดเห็น	ให้ความรัก	และความเข้าใจกับบุตรหลานมากขึ้น	

สรุป 
	 เครือข่ายโรงเรียนสวัสดีวิทยาจัดตั้งขึ้นใน	 ปี	 2557	 โดยในขณะนั้นมีสถานศึกษาที่เข้าร่วม 
เครือข่าย	3	แห่ง	ได้แก่	โรงเรียนสวัสดีวิทยา	โรงเรียนบ้านเรียม	และโรงเรียนบ้านนาก๊อก	ได้ร่วมกัน 
จดัท�าโครงการการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วมขององค์กรในชมุชนเพือ่สร้างความรูค้วามรักและทกัษะ
เพศศึกษาทีถู่กต้อง	สร้างเยาวชนไทยให้สมบรูณ์	โดยได้รบังบประมาณสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุข	ผลการด�าเนินงาน	พบว่า	ประสบผลส�าเร็จด้วยดี	เครือข่ายโรงเรียนสวัสดี
วิทยาจึงมีมติให้ด�าเนินการโครงการฯ	อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาปัญหาเยาวชนและขุมขนต่อไป
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	 ในการด�าเนนิงานต่อยอดโครงการฯ	สถานศกึษาทีเ่ข้าร่วมเครอืข่ายโรงเรยีนสวสัดีวทิยา	ได้แก่	
โรงเรียนสวัสดีวิทยา	 โรงเรียนบ้านเรียม	 โรงเรียนบ้านโคกเพชร	 โรงเรียนบ้านดินแดง	 และโรงเรียน 
ดวนใหญ่วิทยา	 ได้ร่วมกันจัดท�าโครงการการจัดการเรียนรู้	 แบบเครือข่ายของชุมชน	 เพื่อส่งเสริม 
สขุภาวะเดก็และเยาวชน	โดยจดักจิกรรมให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการตามประเดน็ต่างๆ	
ดังนี้	1)	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	การจัดกิจกรรมมี
ผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมผีลลพัธ์ทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีน	มพีฤตกิรรมเชงิบวก	สภุาพ	ยอมรบัฟัง
ค�าแนะน�าและตกัเตอืนจากผูอ้ืน่	2)	ด้านความตระหนกัและการรับประทานอาหารถกูหลักโภชนาการ	
การลดภาวะโรคอ้วน	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีผลลัพธ์ที่ได้คือ	
ผู้เรียน	มีพฤติกรรมเชิงบวก	สุภาพ	ยอมรับฟังค�าแนะน�าและตักเตือนจากผู้อื่น	3)	ด้านความตระหนัก
และลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีผลลัพธ์ที่
ได้คือ	 ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนลดลง	 และพฤติกรรมหนีเรียนของผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงลดลง	
4)	ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	การจัดกจิกรรมมีผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลลพัธ์
ที่ได้คือ	ผู้เรียนให้ความสนใจรับฟังและร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา	วัฒนธรรม	จารีตประเพณีของ
ท้องถิ่นมากข้ึน	 และผู้เรียนขยันท�างาน	 มีรายได้เสริมระหว่างเรียน	 และ	 5)	 ด้านคุณภาพการศึกษา 
ที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	

รายการอ้างอิง

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.	(2545)	.	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
 พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.	กรุงเทพฯ	:	พริกหวานกราฟฟิค.
พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558)	.	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม :  
 การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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ความน�า    
	 เครอืข่ายกดุเรอืค�า	ประกอบด้วย	โรงเรยีนแม่ข่าย	คอื	โรงเรยีนบ้านกุดเรอืค�า	
โรงเรียนในเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านห้วยน�้าเท่ียง	 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัด 
บัวงาม	โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี	และโรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม	ได้ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพปัญหาของชุมชนทีม่ผีลต่อสขุภาวะของผูเ้รยีน	พบว่า	สภาพปัญหาในชมุชนของ
สถานศึกษาในเครือข่ายมีความสอดคล้องกันเนื่องจากสถานศึกษาในเครือข่ายเป็น
สถานศึกษาท่ีจดัการศกึษาในระดบัเดียวกนัคอื	จดัการศึกษาระดบัปฐมวยัจนถงึระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	โดยปัญหาทีพ่บคอื	ปัญหาความบกพร่องด้านการอ่าน	การเขียน
ปัญหาทุพโภชนาการ	ปัญหายาเสพติด	ปัญหาการติดเกมส์	และปัญหาวยัรุน่	ส่งผลต่อ
การด�าเนนิชวีติและคณุภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	หากไม่ด�าเนนิการแก้ไขกจ็ะส่งผลต่อ
การพฒันาประเทศในท่ีสดุ	ปัญหาดงักล่าวเกดิจากผูเ้รยีนขาดทกัษะในการด�าเนนิชวีติ	
การคดิวเิคราะห์	การแก้ปัญหาเฉพาะด้าน	และการตัดสินใจ	ส�าหรับการเลือกบริโภค
ตามหลักโภชนาการท่ีถูกต้อง	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน	 รวมถึงสภาพความเป็นอยู่	 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ผู้เรียนมีปัญหา	
เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน	สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการกระท�าผิด	ขาดการ
ดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง	และชุมชน	ดังนั้น	สถานศึกษา	ชุมชน	และทุกภาคส่วน	
จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน	 โดยการจัดกิจกรรมหรือหาทางเลือกให้กับผู้เรียน	
โดยได้จัดท�าโครงการการจัดการศึกษาแบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมขององค์กร
ในชุมชน	ด้วยรูปแบบการเรียนรู้บูรณาการ	 เพื่อสร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืนขึ้น	ตาม
ประเด็น	 ดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหร่ี	 2)	 ด้านความ

การจัดการศึกษาแบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วม
ขององค์กรในชุมชน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้
บูรณาการ เพื่อสร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน

 
เครือข่ายกุดเรือค�า อ�าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เกษม	ทัศวงษา
ประธานเครือข่ายกุดเรือค�า
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ตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนัก
และลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	4)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับ
สุขภาวะและความมั่นคง	
	 การจดักจิกรรมหรอืหาทางเลอืกให้กบัผูเ้รยีน	ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความตระหนกัและปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมในทางทีด่ขีึน้	เครอืข่ายกดุเรอืค�าจงึประยกุต์ใช้รูปแบบการจดัการศกึษาแบบมส่ีวนร่วม	สูก่าร
พัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน	และออกแบบรูปแบบ“กุดเรือค�า	Model	T5”	5	ขั้นตอนมาใช้พัฒนาสุขภาวะ
ของผู้เรียน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้
	 T

1
		=		 To	Inform	การน�าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง	ถูกต้อง	ทันสมัย	

	 T
2
		=		 To	 Consult	 การรับฟังข้อความคิดเห็น	 น�าข้อเสนอแนะความคิดเห็นเป็นแนวทาง

ปรับปรุงนโยบาย	การตัดสินใจ	และการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน	
	 T

3
		=		 To	 Involve	 การมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการกระบวนการก�าหนดนโยบาย	 การ

วางแผนโครงการ	และวิธีการท�างาน	
	 T

4
		=		 To	Collaborate	การเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหุ้นส่วน	หรือภาคีในการด�าเนินงาน	

	 T
5		
=		 To	 Empower	 การมีบทบาทเต็มในการตัดสินใจการบริหารงาน	 การจัดการศึกษา

แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน	สู่การพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน	

วัตถุประสงค์ของโครงการ
	 1.	 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันจากปัญหาสุขภาพสารเสพติด	 และสุขภาวะ
ทางเพศ
	 2.	พัฒนาทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 3.	พัฒนาคุณภาพ	จริยธรรม	ร่วมกันพัฒนา	การอ่าน	การเขียน

หลักการคิด
 กิจกรรมและวิธีการด�าเนินงาน
	 เครอืข่ายกดุเรอืค�าได้บรูณาการกจิกรรมเพือ่ให้สถานศกึษาในเครอืข่ายบรรลวุตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายร่วมกัน	โดยด�าเนินการตามขั้นตอนของ	“กุดเรือค�าโมเดล	T5”	ดังนี้	
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 T
1
 การน�าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง โดยการเชิญผู้เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	คณะครู

ในสถานศึกษาทั้ง	5	แห่ง	ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	4	ต�าบล	ตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	4	ต�าบล	ตวัแทนกลุม่อาชพีในชุมชน	ปราชญ์ชมุชน	และผู้น�าชมุชน	เข้าประชมุเพ่ือรับทราบ
ข้อมลูและกิจกรรมทีส่ถานศกึษาจะด�าเนนิงานร่วมกนั	ตลอดจนแสดงความคดิเหน็ในการพัฒนาร่วมกนั	
 T

2
 การรับฟังความคิดเห็น	น�าข้อเสนอแนะความคิดเห็นมาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงนโยบาย	

ตัดสินใจ	และการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน	โดยวิธีคิดเชิงกระบวนการระบบ	(System	Thinking)	เพื่อ
ให้เข้าใจระบบและน�าองค์ประกอบต่างๆของระบบ	มาเชือ่มโยงกนั	สร้างความเข้าใจในโครงสร้างทีท่บั
ซ้อนกันอยู่	 ได้แก่	 โครงสร้างเชิงสภาวะแวดล้อม	 โครงสร้างขององค์กร	 และโครงสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล	 ท้ังน้ี	 การรับฟังความคิดเห็นอย่างลึกซึ้งและคิดอย่างเป็นระบบของเครือข่ายฯ	ส่งผล
ให้เครือข่ายฯ	สามารถหลอมรวมความคิดเพื่อก�าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี
 T

3
 หาแนวทางในการท�างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์	 คณะท�างานก�าหนดกิจกรรมในการ

ปฏิบัติร่วมกัน	ประกอบด้วย	
 การด�าเนินงานกิจกรรม
	 เครือข่ายกุดเรือค�า	ได้ด�าเนินโครงการการจัดการศึกษาแบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของ
องค์กรในชุมชน	 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้บูรณาการ	 เพ่ือสร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืน	 โดยจัดกิจกรรม	 
ดังต่อไปนี้	
 กจิกรรมท่ี 1 กจิกรรมท่ีสร้างเสริมสขุภาวะทีย่ัง่ยนื	มวีธิดี�าเนนิการ	ดังนี	้1)	การคดักรองนกัเรยีน
ทีม่ภีาวะเสีย่งโนโภชนาการ	บหุรี	่สารเสพตดิ	ปัญหาสุขภาวะทางเพศ	โดยการสร้างเคร่ืองมอืและด�าเนนิ
การตามขั้นตอนในเครื่องมือ	2	)ให้ความรู้	อบรม	รณรงค์การักษาสุขภาพการป้องกันสารเสพติด	และ
ปัญหาสุขภาพทางเพศ	โดยจัดท�าหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้	3)	กิจกรรมโภชนาการปลอดภัยใน
สถานศึกษา	4)	กิจกรรมกีฬา/	นันทนาการ	จัดกิจกรรมในชั่วโมงพละศึกษา	จัดกิจกรรมนันทนาการ
นอกเวลาเรียน	และจัดแข่งขนักีฬาภายในสถานศกึษา	และ5)	สถานศึกษาในเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด�าเนินงานและนวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินโครงการ	
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 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	วิธีด�าเนินการ	ดังนิ้	1)	
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยการจัดท�าหลักสูตร	 แผนการจัดการ
เรียนรู้	พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้	และการวัดและประเมินผล	2)	กิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน	 
3)	กิจกรรมปลกูผกัปลอดสารพษิ	4)	กจิกรรมท�านาข้าว	5)	กจิกรรมการเล้ียงสตัว์	6)	กจิกรรมฝึกทกัษะ
อาชีพ	เสริมรายได้ระหว่างเรียน	ได้แก่	งานช่าง	การท�าขนม	เสริมสวย	ตัดผมชาย	และน�้าหมักชีวภาพ	
น�้าสมุนไพร	และ7)	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สถานศึกษาในเครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคุณภาพน�าชีวิต พัฒนาการคิด การอ่าน การเขียน	วิธีด�าเนินการ	ดังนิ้	
1)	กิจกรรมอบรมคุณธรรม	จริยธรรม	โดยการก�าหนดหลักสูตร	คู่มือ	อบรมคุณภาพ	โดยครู/วิทยากร
ในท้องถิน่	2)	กจิกรรมจติศกึษาพฒันาการคดิ	และการเรยีนรู	้พฒันาครู	จดัท�าคู่มอืฝึกปฏบิติั	3)	กจิกรรม
พัฒนาห้องสมุด	และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา/ธรรมชาติ	4)	กิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาทักษะการอ่าน	
โดยจัดท�าคู่มือ	หลักสูตร	สื่อ/นวัตกรรม	และ5)	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย	
 T

4
 การเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 เครือข่ายฯ	 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี 

จากวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 และโรงพยาบาลวานรนิวาส	 ในการร่วมจัด
กจิกรรมการเรียนการสอน	เช่น	การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโครงการการศกึษาเพือ่ต่อต้านการใช้ 
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	 D.A.R.E.	 (Drug	 Abuse	 Resistance	 Education)	 โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 
และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 เป็นต้น	 ท้ังนี้	 ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	
เครือข่ายฯได้รับการสนับสนุนในเรื่องวัสดุครุภัณฑ์จากศูนย์หม่อนไหมสิริกิติ์สกลนคร	 และพันธุ์ไก่
ด�าสกลนคร	 เห็นได้ว่า	 กระบวนการเหล่าน้ีส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถด�าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา 
ผู้เรียนอย่างดียิ่ง	นอกจากนี้	กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการในการลดเวลา
เรียน	เพิ่มเวลารู้	(Moderate	Class	More	Knowledge)	อีกด้วย
 T

5
 การมีบทบาทเต็มในการบริหารงาน	 สถานศึกษาทุกแห่งมีเอกสิทธิ์เต็มที่ในการด�าเนิน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน	 ตลอดจนภาคีเครือข่ายมีอ�านาจในการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างเตม็ความสามารถ	เป้าหมายหลกั	คอื	ผูเ้รยีนมทีกัษะและบรรลตุามวตัถุประสงค์ทีก่�าหนด
ไว้ร่วมกัน	เมื่อมีความส�าเร็จ	ร่วมชื่นชม	และมีก�าลังใจที่จะพัฒนาให้ก้าวต่อไป	

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 
	 การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม	 อาศัยการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นและหลักการก�าหนด
วัตถปุระสงค์ร่วมกนับนพืน้ฐานของความเป็นไปได้จากความร่วมแรงร่วมใจ	เพือ่ให้การด�าเนนิกิจกรรม
ไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	บรรลเุป้าหมายตามก�าหนดเวลา	เป็นต้น	แบบส�าหรบัน�าไปจัดกจิกรรมพฒันา
ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ยั่งยืน	ทั้งนี้นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม/โครงการ	 โดยเครือข่ายกุดเรือค�า	 
ใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 สู่การพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน	 โดยใช้บริบทของสถานศึกษา 
ทีม่อียู	่สูก่ารพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพและประสิทธผิลอย่างยัง่ยนื	โดยรปูแบบ	“กดุเรอืค�า	Model	T5”	
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มี	5	ขั้นตอน	คือ	
	 T

1
		=		To	Inform	การน�าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง	ถูกต้อง	ทันสมัย	

	 T
2
	=		 To	 Consult	 การรับฟังความคิดเห็น	 น�าข้อเสนอแนะที่ได้	 มาใช้เป็นแนวทาง

ปรับปรุงนโยบาย	การตัดสินใจ	และการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน	
	 T

3
		=		To	Involve	การมีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องในการกระบวนการก�าหนดนโยบาย	

การวางแผนโครงการ	และวิธีการท�างาน	
	 T

4
		=		To	 Collaborate	 การเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทหุ้นส่วน	 หรือภาคีในการ

ด�าเนินงาน	
	 T

5
		=		To	Empower	การมบีทบาทเตม็ในการตดัสนิใจการบรหิารงาน	การจดัการศกึษา

แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน	 สู่การพัฒนาสุขภาวะท่ียั่งยืน	 โดยใช้บริบทของ
สถานศึกษาที่มีอยู่	สู่การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน	
	 2.	 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน	 ด้วยการบรูณาการเนื้อหา	 เวลา	 และ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมท่ีมีอยู่ในสถานศึกษา	 นโยบาย	 และกิจวัตรประจ�าวันของผู้เรียน 
ทั้งในสถานศึกษา	บ้าน	และชุมชน
	 3.	 ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันจากปัญหาสุขภาพสารเสพติด	 และ
สุขภาวะทางเพศ	ทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	การอ่าน	การเขียนและคุณธรรม	
จริยธรรม	พบว่า	 ผู้เรียนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีขึ้น	 มีภูมิคุ้มกันที่ดี	 และสร้างเสริมสู่แนวทาง
ปฏิบัติที่ยั่งยืน

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
	 การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม	 อาศัยการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นและหลักการก�าหนด
วตัถปุระสงค์ร่วมกนับนพืน้ฐานของความเป็นไปได้	โดยเฉพาะการจดัการงบประมาณทีม่จี�ากดั	เพือ่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	ทั้งนี้	จุดเด่นของการด�าเนินงานในรูปแบบเครือข่าย	คือ	สถานศึกษาในเครือข่าย
ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย	ช่วยให้การด�าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพ	 เครือข่ายมีแนวทาง
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 โดยการด�าเนินการของเครือข่ายกุดเรือด�า	 ได้มีการประยุกต์
หลักการการพัฒนาคนของพระภาวนาวิริยคุณ	(เผด็จ	ทตฺตชีโว)	เป็นการพัฒนา	6	มิติ	ดังนี้
	 1.	 ศีลธรรม/การควบคุมตนเอง	 การรักษาสุขภาพ	 น�ามาประยุกต์ใช้จัดกิกจรรมคุณธรรม 
น�าชีวิต	จิตศึกษาพัฒนาการคิด	การอ่าน	การเขียน
	 2.	วชิาการ/การคดิวิเคราะห์ถกูต้อง	การตดัสนิใจถกูต้องยดึกฎทางวทิยาศาสตร์	น�ามาประยกุต์
ใช้จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันจากปัญหาสุขภาพสารเสพติด	และสุขภาวะทางเพศ
	 3.	 สังคม/การสร้างมิตรภาพ	 การดูแลสังคม	 น�ามาประยุกต์ใช้ในการร่วมกันวางแผน	
ด�าเนินการและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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	 4.	ด�ารงชวิีต/การควบคมุตนเอง	การรกัษาสขุภาพ	น�ามาประยกุต์ใช้จดักจิกรรมสร้างภมูคิุม้กนั
จากปัญหาสุขภาพสารเสพติด	และสุขภาวะทางเพศ
	 5.	อาชีพ/การเห็นคุณค่าของชีวิต	การมีอาชีพสุจริต	น�ามาประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมทักษะชีวิต
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 6.	การนันทนาการ	การพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเหมาะสม	น�ามาประยุกต์ใช้ใน
การก�าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

	 การพัฒนาผู้เรียนของเครือข่ายกุดเรือค�า	 ประสบผลส�าเร็จได้เนื่องจากนวัตกรรม	 “ความ
เช่ือใจกนั”	ในเครอืข่าย	เนือ่งจากผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทุกคนเข้าใจในหน้าทีข่องตวัเองในการจดัการศกึษา	
และหน้าที่ในการจัดการศึกษาเป็นของทุกคน	และทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดเป็น	
“สังคมแห่งการเรียนรู้”	เพื่อให้สังคมไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน	

สรุป 
	 เครือข่ายบ้านกุดเรือค�า	ประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่าย	คือ	 โรงเรียนบ้านกุดเรือค�า	 โรงเรียน
ในเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านห้วยน�้าเที่ยง	โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม	โรงเรียนบ้านนาดูน
นาด	ีและโรงเรยีนท่าศรไีคลวทิยาคม	ได้รวมกันจัดท�าโครงการการจัดการศกึษาแบบเครือข่ายโดยการ
มีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน	 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้บูรณาการ	 เพื่อสร้างสุขภาวะสู่ความยั่งยืนขึ้น	
ตามประเด็น	 ดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	 2)	 ด้านความตระหนักและ
การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนักและลดปัญหา
สุขภาวะทางเพศ	4)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและ
ความมั่นคง	ทั้งนี้	การจัดกิจกรรมต่างๆมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่
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ได้คอื	ผูเ้รียนมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีด่ขีึน้	มภีมูคิุม้กนัทีด่	ีและสร้างเสรมิสูแ่นวทางปฏบิตัทิีย่ัง่ยนื
ในการด�าเนินงานและการจัดกิจกรรม	เครือข่ายกุดเรือค�าได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการศึกษาแบบ
มีส่วนร่วม	 สู่การพัฒนาสุขภาวะท่ียั่งยืน	 และออกแบบรูปแบบ“กุดเรือค�า	Model	 T5”	 5	 ขั้นตอน 
มาใช้พัฒนาสุขภาวะของผู้เรียน	และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	1)	T1	=	To	Inform	การน�าเสนอข้อมูลที่เป็น
จริง	ถูกต้อง	ทันสมัย	2)	T2	=	To	Consult	การรับฟังข้อความคิดเห็น	ปรับปรุงนโยบาย	การตัดสินใจ	
และการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน	3)	T3	=	To	Involve	การมีส่วนร่วมก�าหนดนโยบาย	การวางแผน
โครงการ	และวิธีการท�างาน	4)	T4	=	To	Collaborate	การเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทภาคีเครือข่าย	
และ	5)	T5	=	To	Empower	การมีบทบาทเต็มในการตัดสินใจการบริหารงาน	การจัดการศึกษาแบบ
เครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน	สู่การพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืน	
	 นวตักรรมทีเ่กดิจากการด�าเนนิโครงการฯ	นอกเหนอืจากกดุเรือค�า	Model	แล้ว	เครือข่ายกดุ
เรอืค�ายงัได้ด�าเนนิการจดัรปูแบบกจิกรรมโดยการบรูณาการเนือ้หา	เวลา	และกจิกรรมให้สอดคล้องกบั
กิจกรรมของสถานศึกษา	และสร้างเสริมผลการด�าเนินงานสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนอีกด้วย
	 ส�าหรับจุดเด่นในการด�าเนินงานของเครือข่ายกุดเรือค�าคือ	 สถานศึกษาในเครือข่ายได้รับ
การสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย	 ช่วยให้การด�าเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพ	 เครือข่ายมีแนวทางร่วม
กันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 โดยได้มีการประยุกต์หลักการการพัฒนาคนของพระภาวนาวิริย
คุณ	(เผด็จ	ทตฺตชีโว)	เป็นการพัฒนา	6	มิติ	ได้แก่	ศีธรรม	วิชาการ	สังคม	ด�ารงชีวิต	อาชีพ	และนันทา
การ	เข้ากับการด�าเนินงานโครงการฯ	ส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการฯ	เป็นการจัดการศึกษาแบบ	
“สังคมแห่งการเรียนรู้”	เพื่อให้สังคมไทยมีสุขภาวะที่ยั่งยืน
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แหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนา 
จัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหาร

ถูกหลักโภชนาการ และการลดละเลิกการดื่มเหล้าของเกษตรกร

แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน ปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ความน�า       
	 แหล่งเรียนรู ้ชุมชนบ้านหลังเรียน	 ปู ่ทวดครูสิงห์	 ฤทธิเดช	 รวมตัวกัน
เพ่ือจัดท�าโครงการต่างๆในการพัฒนาเยาวชนและชุมชน	 โดยจัดท�าโครงการใน
พื้นที่	2	แห่ง	คือ	1)	แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียนรู้ปู่ทวดครูสิงห์	ฤทธิเดช	และ	
2)	 โรงเรียนชาวนาบ้านหินลาด	 ท้ังนี้	 ในปี	 2554	 แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน	
ปู่ทวดสิงห์	 ได้จัดตั้งโครงการแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจัดการศึกษาน�าร่องสัมมาอาชีพ
ด้วยบรบิทจรงิในชมุชนเพ่ือสขุภาวะของเดก็และเยาวชนไทยระหว่างเดอืนกรกฎาคม	
พ.ศ.	2554	ถึงมีนาคม	พ.ศ.	2555	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิณสุดา	สิริธรังศรี	
เป็นหวัหน้าโครงการ	และได้รบัทนุสนบัสนนุการด�าเนนิโครงการจากส�านกังานกองทนุ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ทั้งนี	้
โครงการฯ	ประกอบด้วยกจิกรรม	5	กจิกรรม	ได้แก่	1)	โปงลางประยกุต์ปูท่วดครูสิงห์	
ฤทธิเดช	2)	ไก่	ปลา	เศรษฐกิจชุมชน	3)	สมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพ	4)	ถ่านชีวภาพ
ลดภาวะโลกร้อน	และ	5)	ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสายใยรักชุมชน
	 การด�าเนินการกิจกรรมดังกล่าว	ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้	5	ขั้นตอน	
คือ	 1)	 ข้องใจ	 2)	 หมายค�าตอบ	 3)	 สอบสวน	 4)	 ครวญใคร่	 และ	 5)	 ไขความจริง	
เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเยาวชน	ปราชญ์ชาวบ้านและวิทยากร	ส่งผลให้แหล่ง
เรยีนรูช้มุชนบ้านหลงัเรยีนปูท่วดครสูงิห์	ฤทธิเดชได้จดัท�าหลกัสตูร	“การจดัการศกึษา
น�าร่องสัมมาอาชีพด้วยบริบทจริงในชุมชนเพ่ือสุขภาวะของเด็กและเยาวชนไทย”	
ขึน้	โดยได้ข้อค้นพบคอื	ชมุชนจะมสีขุภาวะเกดิความสขุร่วมกนั	ชมุชนต้องกนิอิม่ท้องอุน่
และนอนหลับ	 คนในชุมชนมีเศรษฐกิจในครัวเรือนแบบพึ่งตัวเอง	 มีสัมมาอาชีพตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับครัวเรือนครัวเรือนมีอาชีพ
เสริม	 มีรายได้	 มีพืชผักสมุนไพรประกอบอาหาร	 เลี้ยงสัตว์	 เก็บเศษวัสดุเหลือใช้
เพื่อจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ในชุมชนโดยท�าเป็นถ่านชีวภาพ	 เชื่อมโยงคนในชุมชน

ปวีณา	แก้วอาจ
รศ.ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช

ประธานเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน	ปู่ทวด	ครูสิงห์	ฤทธิเดช
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ให้เกิดความรักท้องถ่ินด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ประเพณี	 ความเชื่อท่ียึดถือร่วมกัน	 เช่น	
รอยพระพุทธบาทจ�าลอง	เป็นต้น	และมีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นต้นแบบความรู้ในเรื่องสัมมาอาชีพจาก
การจัดกิจกรรม	5	กิจกรรม	สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนอื่นได้	
	 หลังจากโครงการแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจัดการศึกษาน�าร่องสัมมาอาชีพด้วยบริบทจริงใน
ชุมชนเพื่อสุขภาวะของเด็กและเยาวชนไทยเสร็จสิ้น	 ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์	 ฤทธิเดช	 เล็งเห็นถึงความ
ส�าคญัในการต่อยอดโครงการฯ	จงึได้จดัท�าโครงการแหล่งเรยีนรูช้มุชนกบัโรงเรยีนชาวนาจัดการเรยีนรู้
แบบเครอืข่ายสร้างภมูคิุม้กนัการบริโภคอาหารถกูหลกัโภชนาการ	และการลด	ละ	เลกิการดืม่สรุาของ
เกษตรกรขึ้น	 โดยเริ่มด�าเนินโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2558	–	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2559	
มีพื้นที่ด�าเนินโครงการ	2	 เครือข่ายคือ	แหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์	ฤทธิเดช	 เป็นเครือข่ายหลัก	
และโรงเรียนชาวนาบ้านหินลาดเป็นเครือข่ายขยายผล	 ท้ังนี้	 โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียน
ชาวนา	จดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายสร้างภูมคิุม้กนัการบรโิภคอาหารถกูหลกัโภชนาการ	และการลดละ
เลิกการด่ืมเหล้าของเกษตรกรเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการในปีงบประมาณ	 2554	 มีผู้ด�าเนิน
โครงการ	ดงันี	้นางธารทพิย์	ขวันา	ประธานโครงการ	นางสาวปวณีา	แก้วอาจ	และนายพิชติ	รัตนเจริญ	
ผูร้บัผดิชอบโครงการ	โดยได้จดัท�ากิจกรรมตามประเดน็ปัญหา	ดงันี	้1)	ด้านความตระหนกัและการรบั
ประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	2)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	3)	ด้านคุณภาพ
การศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	และ	4)	สุขภาวะทั้งด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	สังคม

วัตถุประสงค์ในการด�าเนินการ
	 แหล่งเรยีนรูช้มุชนบ้านหลงัเรยีน	ปู่ทวดครสูงิห์	ฤทธิเดช	ได้ด�าเนนิโครงการแหล่งเรยีนรูช้มุชน
กับโรงเรียนชาวนา	 จัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ	
และการลดละเลิกการดื่มเหล้าของเกษตรกร	โดยมีวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน	ดังนี้	
	 1.	 เพื่อศึกษาปัญหาการท�าเกษตรกรรมและปัญหาการดื่มสุราของเกษตรกร	 และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาให้ลดการใช้สารเคมกีารปลูกข้าว	ปลูกผัก	และแนวทางการลดละเลกิการด่ืมเหล้าของ
เกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน	ปู่ทวดครูสิงห์	ฤทธิเดช	
	 2.	 เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกข้าวนาโยนกับการปลูกผัก	 ให้ลดการใช้สาร
เคมีและการจัดกิจกรรมการลดละเลิกดื่มเหล้าของเกษตรกรแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน	ปู่ทวด
ครูสิงห์	ฤทธิเดช	
	 3.	 เพื่อศึกษาผลการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภค
อาหารถูกหลกัโภชนาการจากการปลกูข้าวกับการปลกูผกั	และการลดละเลกิการดืม่เหล้าของเกษตรกร
แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน	ปู่ทวดครูสิงห์	ฤทธิเดช	
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ขั้นตอนการถอดบทเรียน
	 การถอดบทเรียนของโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	 แหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนาจัดการเรียนรู้แบบ
เครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ	 และการลด	 ละ	 เลิก	 การด่ืมสุราของ
เกษตรกร	คณะผู้ด�าเนินงานได้ล�าดับขั้นตอนการถอดบทเรียน	ดังนี้
	 1.	 สร้างทีมการถอดบทเรียนโครงการฯ	 โดยมีคณะท�างาน	 หัวหน้าโครงการ	 ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการคือ	 นางสาวปวีณา	 แก้วอาจ	 และนายพิชิต	 รัตนเจริญ	 นางธารทิพย์	 ขัวนา	
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีหน้าที่นิเทศประเมินโครงการ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ประสพสุข	 ฤทธิเดช	 นักวิชาการจากศูนย์สุขภาพชุมชน	 นักวิชาการเกษตร	 ปราชญ์ชุมชนด้าน
การท�านา	ปลูกผัก	เด็กและเยาวชน	ผู้ปกครอง	กลุ่มสตรีแม่บ้าน	และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขใน
หมู่บ้าน	 (อสม.)	 โดยได้ด�าเนินกิจกรรมการถอดบทเรียนผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันและการจัดสนทนากลุ่ม
	 2.	 สร้างความเข้าใจร่วมกันในการด�าเนินโครงการฯ	 เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์บริบทชุมชน	
กิจกรรมของโครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ขั้นตอนการด�าเนินโครงการ	ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของ
โครงการเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ	ระยะเวลาด�าเนนิงาน	งบประมาณ	และการจดัท�ารายงานผลของ
การด�าเนินงานตามที่ระบุไว้	 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ	 การสรุปโครงการ	 รวมท้ังส่ืออื่นใน
การเรียนรู้ต่างๆ
	 3.	เตรยีมประเด็นค�าถามตามกจิกรรมของโครงการทีก่�าหนดไว้	ประสานงานกบักลุม่เป้าหมาย	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน	ก�าหนดเวลา	สถานที่	ติดต่อประสานงาน	
และเตรียมอุปกรณ์การท�างาน
	 4.	 จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนโดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดสนทนา
กลุ่มให้สมาชิกเล่าประสบการณ์ท่ีได้เข้าร่วมโครงการฯ	 บูรณาการและระดมความคิดเห็นเพื่อให้
ข้อเสนอแนะ	 ด�าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ	 ตามที่คณะผู้ด�าเนินโครงการได้
จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนในวันท่ี	 6	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2559	 ที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห ์
ฤทธิเดช	 และโรงเรียนชาวนาบ้านหินลาด	 หมู่ท่ี	 2	 ต�าบลแวงน่าง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	
มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสองแห่งรวม	 102	 คน	 โดยสมาชิกคัดเลือกตัวแทนกลุ่มทั้งหมด	 5	 กลุ่ม	
กลุ่มละ	10	คน	ดังนี้	กลุ่มที่	1	ปราชญ์ชาวบ้านด้านการปลูกผัก	ท�านา	กลุ่มที่	2	ปลูกผักแบบกระถาง	
แบบท�าเป็นแปลง	 และแบบไฮโดโปรนิกส์	 กลุ่มที่	 3	 ผู้มีประสบการณ์การด่ืมสุรา	 กลุ่มที่	 4	 ลด	
ละ	เลิกดื่มสุรา	และกลุ่มที่	5	เด็กและเยาวชน	เมื่อด�าเนินการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน	แล้วคณะ
ผู้ด�าเนินงานได้จัดหมวดหมู่ขององค์ความรู้ที่ได้จากการด�าเนินงานของโครงการในครั้งนี้	
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	 5.	คณะผู้รับผิดชอบโครงการ	จัดการข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
การสอบถาม	 การสังเกต	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก	 โดยจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของ
การถอดบทเรยีน	ได้แก่	การวเิคราะห์บรบิทพืน้ทีโ่ครงการ	การสร้างองค์กรเครอืข่ายทีเ่ข้าร่วมโครงการ	
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ผลลัพธ์ผลผลิตของโครงการ	 การบริหารโครงการอย่างยั่งยืน	 นวัตกรรม
ผลงานโครงการ	 จุดเด่นเครือข่ายจัดการเรียนรู้ของแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนา	 อุปสรรค
ปัญหา	และข้อเสนอแนะ
	 6.	ตรวจสอบข้อมูลโดยการจัดประชุม	อ่านสรุปผลการถอดบทเรียนให้กับสมาชิกโครงการได้
รบัรูร่้วมกนัพร้อมให้ข้อเสนอแนะ	แก้ไขข้อมลูให้ตรงกบัสภาพจริง	และน�าข้อมลูทีไ่ด้ตรวจสอบแล้วมา
เขียนสรุปเป็นรายงานการถอดบทเรียนเพื่อการน�าเสนอต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมของโครงการฯ	คือ	ปัญหาเรื่องเวลา	เนื่องจากสมาชิก
ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร	 และเด็กและเยาวชน	 ท�าให้ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมใน
ช่วงเวลาท�างาน	รวมถึงเด็กและเยาวชนบางคน	ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน	และ
การจดักจิกรรมบางกจิกรรมไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามวนั	และเวลาทีร่ะบุไว้	เนือ่งจากงานประเพณี
ของชุมชน	และงานพิธีกรรมต่างๆ	

 การแก้ไขปัญหา
	 การแก้ไขปัญหาในเรื่องเวลาดังกล่าว	 คณะผู้ด�าเนินโครงการได้ปรับเปล่ียนเวลาใน
การด�าเนนิงาน	โดยเร่ิมต้ังแต่	18.00	น.	ถงึ	20.00	น.	เพือ่ให้เกษตรกร	ผูป้กครอง	เดก็เยาวชน	วทิยากร	
ผู้น�าชุมชน	ปราชญ์ชุมชน	และกลุ่มสตรีแม่บ้าน	ได้ร่วมกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโครงการ	

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินโครงการ
	 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นมี	2	ประเภทคือ	นวัตกรรมวิธีการ	กระบวนการ	และนวัตกรรมสื่อสิ่งพิมพ์	
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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 1. นวัตกรรม วิธีการ กระบวนการ 
 แบบส�ารวจการบริโภคอาหารปลอดภัย
	 แบบส�ารวจการบริโภคอาหารปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการเพื่อสุขภาวะของเกษตรกรใน
แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียนปู่ทวดครูสิงห์	ฤทธิเดช	กับโรงเรียนชาวนา	เป็นแบบส�ารวจบุคคลโดย
มีตัวชี้วัดคือ	 1)	 อาหารปลอดภัยและถูกสุขภาพ	ประกอบด้วย	อาหารสุกใหม่	 ไม่ค้างคืน	ผลิตได้เอง	
ไม่มีแมลงวันตอม	 ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน	และผักแปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิด	 เช่น	ผัดผัก	ผักลวก	
ผักดอง	ผักล้างน�้าซาวข้าว	ผักล้างด้วยน�้าอุ่น	และข้าวกล้องหอมมะลิ	เป็นต้น	2)	ร่างกายแข็งแรงโดย
ไม่เจบ็ป่วย	ไม่เป็นโรคตดิต่อ	พกัผ่อนเพยีงพอ	ออกก�าลังกาย	ฉีดวคัซีนตามค�าแนะน�าของแพทย์	ตรวจ
สขุภาพอย่างน้อยปีละ	1	ครัง้	และนอนหลบัสม�า่เสมอ	3)	จติใจเป็นผูใ้ฝ่รูใ้ฝ่เรยีน	ไม่อจิฉารษิยา	หน้าตา
แจ่มใส	ไม่โมโหง่าย	มีสมาธิ	และควบคุมอารมณ์อยู่ในสภาพปกติ	4)	ความสัมพันธ์ทางสังคม	ร่วมมือ
ท�ากิจกรรมกลุม่	สามคัค	ีร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บักลุม่	มเีหตผุลรบัฟังเหตผุล	และปฏบิตัติามกจิกรรม
ของหมู่คณะ	
	 ข้อค�าถามของแบบส�ารวจ	4	ประเดน็	ได้มาจากการเขยีนเล่าเรือ่งหลงัการด�าเนนิงานโครงการฯ	
ท�าให้ได้มาซึง่นวตักรรมแบบส�ารวจการบรโิภคอาหารปลอดภัย	ทัง้น้ี	ผูท้ีส่นใจใช้แบบส�ารวจนี	้สามารถ
น�าแบบส�ารวจไปใช้ในการประเมินสุขภาวะชุมชนอื่นๆ	ได้	เนื่องจากชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
บริบทที่เหมือนกันคือ	ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม
 ฐานการเรียนรู้แบบคนเป็นศูนย์กลาง
	 ผลท่ีได้จากการด�าเนินโครงการฯ	 คือ	 สมาชิกในโครงการฯ	 ต้องการบริโภคอาหารอย่าง
ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ	 มีสารพิษตกค้างในผักและข้าวน้อย	 ท�าให้เกิดฐานการเรียนรู้ที่ยึด
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คนเป็นตัวตั้ง	 โดยสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ	 ประกอบด้วย	 ผู้ปกครอง	 กลุ่มสตรีแม่บ้าน	 อาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน	 เกษตรกร	ปราชญ์ชาวบ้าน	และวิทยากร	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	และได้ฝึก
ปฏบิตัจิรงิเรือ่งการปลกูผกั	และการท�านา	เกดิการเรยีนรูโ้ดยคนเป็นกลไกขบัเคลือ่นการด�าเนนิโครงการ	
(คนเป็นศูนย์กลางของการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นตามสภาพจริงในชุมชน)	 ส่งผลให้เกิดกลุ่ม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 เนื่องจากโครงการฯ	 ใช้กิจกรรมการเรียนรู้การท�าเกษตรกรรมแบบอินทรีย	์
โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ	ปรับปรุงดินท�าแปลงปลูกผัก	ปรับปรุงที่นาโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ	มูลของวัว-ควาย	และ
ปราบศตัรพืูชด้วยน�า้ยาสมนุไพรทีท่�าจากยอดยคูาลิปตัส	เป็นการฟ้ืนฟูการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ	
ด้านดิน	และท�าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์	ส�าหรับผลทางอ้อมที่เกิดขึ้น	ท�าให้สมาชิกในโครงการมีสุข
ภาวะด้านร่างกายแข็งแรง	จิตใจเป็นสุข	และอารมณ์เบิกบาน	เนื่องจากมีอาหารพอเพียงในครัวเรือน
และเป็นอาหารปลอดสารเคมี

 ชุมชนปลอดการดื่มสุรา
	 การจัดตั้งกติกาชุมชนในการแลกเปล่ียนแรงงานร่วมกัน	 เป็นการแลกเปลี่ยนแรงงานในการ
ท�านาและปลูกผักโดยไม่คิดค่าแรงงาน	 ใช้วัสดุอุปกรณ์	 และอาหารร่วมกันในการท�ากิจกรรมการท�า
นาและการปลูกผักในแปลงสาธิต	 โดยใช้กติกาการห้ามให้มีการใช้สิ่งเสพติด	 เช่น	 สุราหรือเครื่องด่ืม
อื่นๆ	เป็นต้น	เป็นการลด	ละ	เลิกการดื่มสุรา	อีกทั้งในการท�าบุญประเพณีในชุมชนต้องเป็นประเพณี
ปลอดสุรา	 โดยเฉพาะในโรงเรียนชาวนาบ้านหินลาดที่การห้ามให้มีการใช้สิ่งเสพติดเป็นกติกาชุมชน
เพื่อให้เป็นชุมชนปลอดการดื่มสุรา

 1. นวัตกรรมสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อบุคคล
	 	 การด�าเนินโครงการฯ	ในครั้งนี้	ได้เกิดนวัตกรรมสื่อ	ได้แก่
	 	 1.	สื่อสิ่งพิมพ์
	 	 	 -	เอกสารแผ่นพับเรื่องเรื่องการบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษ
	 	 	 -	เอกสารคู่มือการท�านาหว่านและนาโยน
	 	 	 -	เอกสารคู่มือวิธีการปลูกผักไฮโดโปรนิกส์
	 	 	 -	เอกสารคู่มือการท�าบัญชีรับ-จ่าย	การปรับพฤติกรรมการเลิกดื่มสุราของเกษตรกร
	 	 	 -	เอกสารแบบส�ารวจแบบส�ารวจพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารถกูหลกัโภชนาการ	เพือ่
สุขภาวะของเกษตรกรกับเด็กและเยาวชน
	 	 2.	นวัตกรรมประเภทสื่อบุคคล
	 	 	 -	เกษตรกรแกนน�าปลูกผักไฮโดโปรนิกส์จ�านวน	10	คน
	 	 	 -	เกษตรกรท�านาโยนกล้าจ�านวน	2	คน
	 	 	 -	เกษตรกรปลูกผักในกระถางจ�านวน	10	คน
	 	 	 -	เกษตรกรปลูกผักเป็นแปลงจ�านวน	50	คน
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รูปแบบการบริหารจัดการ และกระบวนการมีส่วนร่วม 
	 การสร้างเครอืข่ายโครงการแหล่งเรยีนรูชุ้มชนกับโรงเรยีนชาวนา	จดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่าย
สร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ	 และการลดละเลิกการด่ืมเหล้าของเกษตรกร	 มี
ลักษณะของการสร้างเครือข่าย	 2	 ประเภทคือ	 เครือข่ายภายในชุมชนและเครือข่ายภายนอกชุมชน	
ทั้งนี้	 ลักษณะการสร้างเครือข่ายทั้งสองประเภทแบ่งออกเป็น	 เครือข่ายแบบธรรมชาติและเครือข่าย
แบบทางการ	โดยมีแนวทางในการสร้าง	ดังนี้
	 1.	 การสร้างเครือข่ายแบบธรรมชาติ	 โดย	 1)	 ผู้ที่ประสบความส�าเร็จในการจัดการเรียนรู้
ด้านการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม	 เช่น	 ท�านา	 ปลูกผักแบบอินทรีย์	 เป็นต้น	 ชุมชนยกย่องให้
เป็นปราชญ์ชาวบ้าน	บุคคลกลุ่มนี้เป็นตัวอย่างทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน	เป็นครูภูมิปัญญา
ท้องถิน่ทีถ่่ายทอดความรูเ้รือ่งการปลูกผกัในกระถาง	ปลูกผักแปลงสาธติ	และปลูกผักแบบไฮโดโปรนกิส์	
และ	2)	ผู้ที่มีองค์ความรู้เรื่องสุขภาพด้านการเลิกการดื่มสุราหรือหัวหน้าสมาชิกสาธารณสุขชุมชน	ให้
ความรู้เรื่องสุขภาพ	การป้องกันโรคไข้เลือดออก	โรคหวัด	ยาเสพติด	และการป้องกันโรคต่างๆ	
	 ส�าหรับสภาพปัญหาของเกษตรกรในชุมชน	 พบว่า	 เกษตรกรท่ีท�านา	 มีรายได้ตามฤดู
ท�านาเท่านั้น	 อย่างไรก็ดี	 การท�าสวน	 ปลูกผัก	 สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทุกวัน	 ดังนั้น	
ผู้ที่ประสบความส�าเร็จในการจัดการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม	 (ธารทิพย์	 ขัวนา 
คุณปวีณา	แก้วอาจ	และประสพสุข	ฤทธิเดช)	จึงได้เข้ามาจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ที่บ้านหนองปลิง	
ต�าบลแวงน่าง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 เพ่ือให้เกษตรกรที่ท�านา	 มีรายได้จากการปลูกผัก
ในแปลงนา	 ปลูกผักในกระถาง	 และปลูกผักไฮโดโปรนิกส์	 ในโรงเรือนขนาดใหญ่	 รวมถึงให้ความรู้
ในการเลิกใช้สารเคมีทางวิทยาศาสตร์	 โดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพบ�ารุงดินและปราบศัตรูพืชด้วยน�้าหมัก
สมุนไพรที่ท�าจากยอดยูคาลิตัส
	 ส�าหรบัปัญหาการดืม่สรุา	ส่งผลให้คนในครอบครัวทะเลาะวิวาทกนั	ครอบครัวขาดความอบอุน่	
ดังนั้น	 คณะผู้ด�าเนินงานโรงเรียนชาวนาบ้านหินลาดได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกใน
โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนเรื่องลด	ละ	การเลิกดื่มสุรา	โดยมีเกษตรกรตัวอย่างที่เคยดื่มสุราส่งผลให้
ครอบครัวขาดความอบอุ่น	และปัจจุบันเลิกดื่มสุราแล้วมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
	 2.	 การสร้างเครือข่ายแบบทางการ	 โดยการประชาสัมพันธ์โครงการ	 และการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 สร้างเครือข่ายผ่านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ	 การประชุมชี้แจง
โครงการ	 และประกาศเสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าวในโรงเรียนชาวนา	 และแหล่งเรียนรู้ชุมชน	
ท�าให้มีการเพิ่มขึ้นของสมาชิกในเครือข่าย	 โดยในช่วงแรกเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ	ทั้ง	 2	 แห่ง	
มีจ�านวนสมาชิกท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายแกนน�า	 แห่งละ	 50	 คน	 หลังการด�าเนินโครงการฯ	 มีสมาชิก
เพิ่มขึ้น	 เครือข่ายละ	 40	 คน	 รวมจ�านวนสมาชิกในเครือข่ายทั้ง	 2	 แห่ง	 หลังด�าเนินโครงการฯ	
ประมาณ	 180	 –	 200	 คน	 ทั้งนี้	 ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ	 ได้เข้าเรียนรู้ตามเวลาท่ีจัดกิจกรรม	
เช่น	การจดักจิกรรมการเรียนรู้การลด	ละ	เลกิการดืม่สรุา	ในวนัที	่9	มกราคม	พ.ศ.	2559	และกจิกรรม
การตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผัก	และข้าว	ในวันที่	16	มกราคม	พ.ศ.	2559	เป็นต้น
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	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในการด�าเนินงานของโครงการของเครือข่ายแบบทางการ	เป็น
การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหลายลกัษณะ	เช่น	ก่อนการด�าเนินโครงการฯ	ชมุชนบ้านหลังเรียนปูท่วดครูสิงห์	
ฤทธิเดชได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู ้บริหารโครงการฯ	 ที่มีผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.	 พิณสุดา 
สิริธรังศรี	เป็นหัวหน้าโครงการและคณะท�างานจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	จัดอบรมความรู้ก่อน
ด�าเนินโครงการที่โรงแรมเจริญศรี	 จังหวัดอุดรราชธานี	 ระหว่างการด�าเนินโครงการ	 คณะท�างาน
จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอาจารย์
บญุจนัทร์	บวัหุง่	และผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข	ฤทธเิดช	เป็นผู้นเิทศ	ติดตามโครงการในจังหวดั
มหาสารคาม	 ได้จัดกิจกรรมการติดตาม	นิเทศ	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับ
โรงเรยีนชาวนาและเครอืข่ายในจงัหวดัมหาสารคาม	2	คร้ัง	ดังนี	้วนัที	่20	มกราคม	พ.ศ.	2559	สมาชกิ
เครือข่ายของจังหวัดมหาสารคามทั้ง	2	แห่ง	คือ	เครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	และเครือข่ายแหล่ง
เรยีนรูช้มุชนกบัโรงเรยีนชาวนาเรยีนรู้ร่วมกนัท่ีโรงเรียนเกิง้วทิยานกุลู	โดยมกีารจัดนทิรรศการแสดงผล
งานกจิกรรมในโครงการฯ	และวนัที	่11-12	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	คณะท�างานจากมหาวทิยาลัยธรุกจิ
บณัฑติย์	ร่วมกบัเครอืข่ายภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ได้แก่	จงัหวัดมหาสารคาม	จงัหวัดศรสีะเกษ	จงัหวัด
อุดรธานี	จังหวัดสกลนคร	และจังหวัดสุรินทร์	พร้อมผู้บริหารโครงการ	ร่วมรับฟังการน�าเสนอผลงาน
นทิรรศการและจดักลุม่การสนทนาตามกจิกรรมต่างๆในโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดย
การมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื	ได้แก่	แหล่งเรยีนรูช้มุชนกบัโรงเรยีน
ชาวนา	 การบริโภคอาหารปลอดภัย	 การลดภาวะโรคอ้วน	 การปลูกเห็ด	 การเล้ียงกบ	 การเล้ียงปลา	
การท�านา	การปลูกผัก	และการลดการใช้สารเคมี	
	 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ท�าให้สมาชิกโรงเรียนชาวนาได้สร้างเครือข่ายในลักษณะเครือข่าย
แบบทางการจากการบริหารโครงการของคณะท�างานจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 และผู้บริหาร
ส่วนภูมิภาค	โดยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะการนิเทศ	ติดตามผลการด�าเนินโครงการ	
และการเผยแพร่ผลงานของเครือข่ายด้วยการจัดนิทรรศการให้ทุกเครือข่ายได้เรียนรู้	

เครือข่ายที่เข้าร่วม
	 หน่วยงานท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานของโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	 แหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนา
จัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ	และการลด	ละ	เลิก
การดื่มสุราของเกษตรกร	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ

ล�าดับที่ ชื่อหน่วยงาน บทบาทหน้าที่

1. แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียนปู่ทวด
ครูสิงห์	ฤทธิเดช

เกษตรกรต้นแบบท�านา
ถ่ายทอดความรู้สู่โรงเรียนชาวนาบ้านหินลาด

2. โรงเรียนชาวนาบ้านหนิลาด	ต�าบลแวงน่าง	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม

พื้นที่เป้าหมายของเครือข่าย

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

อนุเคราะห์สถานที่
ฝ่ายวิชาการร่วมโครงการวิจัย

4. คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม	

อนุเคราะห์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความเป็นครู	(ครูจิตอาสาในโครงการ)

5. สกายไลน์เคเบิ้ลทีวี	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดมหาสารคาม

เผยแพร่ข่าวกิจกรรมโครงการฯ

6. ส�านักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม

ตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนในข้าวและผัก

7. โรงเรียนบ้านกุดแคน	 ต�าบลหนองโน	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม

ผู้เรียนเป็นสมาชิกของโครงการแหล่งเรียนรู้
ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์	ฤทธิเดช

 การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย
	 การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายส�าหรับการด�าเนินงานในครั้งนี้	 มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิด
ขึ้นตามความต้องการของสมาชิกในโครงการทั้ง	 2	 แห่ง	 คือ	 การเรียนรู้ตามประเด็นเป้าหมายของ	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 10	 ปี	 ในด้านความตระหนักการบริโภคอาหาร
ถูกหลักโภชนาการและการลดภาวะโรคอ้วน	 โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ด�าเนินงานของโครงการ	
มีดังนี้	 1)	 ด้านอาหารปลอดภัยในด้านการท�าเกษตรกรรม	 กิจกรรมการปลูกผัก	 3	 แบบ	 ได้แก	่
การปลูกผักในกระถาง	 ปลูกผักเป็นแปลง	 และปลูกผักไฮโดโปรนิกส์	 และการท�านา	 3	 แบบ	 ได้แก่	
การท�านาด�า	การท�านาหว่าน	และการท�านาแบบโยนกล้า	และ	2)	กิจกรรมการเรียนรู้การลด	ละ	เลิก
ดื่มสุราของเกษตรกร

 วิธีการจัดการเรียนรู้สามแบบ
	 วิธีการจัดการเรียนรู้ของกิจกรรมต่างๆ	แบ่งเป็น	3	ขั้นตอนคือ	1)	การเรียนรู้ก่อนการด�าเนิน
โครงการ	2)	การเรียนรู้ขณะด�าเนินโครงการ	และ	3)	การเรียนรู้หลังจากการด�าเนินโครงการ	โดยใน
แต่ละขั้นตอนการเรียนรู้	ดังแสดงในรายละเอียดต่อไปนี้
	 2.	การเรยีนรูแ้บบส�ารวจปัญหาและปฏบิติัจริง	เป็นการเรียนรู้ใน	ขัน้ท่ี	1	การเรียนรู้ก่อนด�าเนนิ
โครงการด้วยการส�ารวจสภาพปัญหาของพื้นที่เป้าหมาย	 วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้คือ	 เพ่ือศึกษา
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ปัญหาการท�าเกษตรกรรมและปัญหาการดืม่สรุาของเกษตรกร	และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	
ผ่านการจัดกิจกรรม	โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม	ทั้งนี้	มีผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน	
100	คน	แบ่งออกเป็นเกษตรกรจ�านวน	70	คน	และเด็กและเยาวชนจ�านวน	30	คน	โดยให้สมาชิกใน
กลุ่มค้นหาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	ดังนี้	ประชากรในพื้นที่มีอาชีพท�านาปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก	ต้นทุน
การท�านาสูง	(ค่าแรงงานวันละ	300	บาทต่อคน	โดยมีการจ้างแรงงานในการท�านาครัวเรือนละ	3	วัน	
ท�านาครัวเรือนละ	5	-	40	ไร่	โดยชุมชนบ้านหินลาด	มีจ�านวนครัวเรือน	78	ครัวเรือน	ค่าแรงงานรวม	
70,200	บาท	และชมุชนบ้านกดุแคน	มจี�านวนครวัเรอืน	250	ครวัเรอืน	ค่าแรงงานรวม	225,000	บาท)	
ค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยเคมี	และยาปราบศัตรูพืช	 (ครัวเรือนละ	5	กระสอบ	กระสอบละ	1,000	บาท	โดย
ชมุชนบ้านหนิลาด	มค่ีาใช้จ่ายปุย๋เคมจี�านวน	390,000	บาท	และชมุชนบ้านกดุแคนมค่ีาใช้จ่ายปุย๋เคมี
จ�านวน	1,250,000	บาท)	ผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมีต่อสุขภาพเกษตรกร	(เกษตรกรเป็นโรคมะเร็ง
เสียชีวิตปีละ	5-6	คน	ท�าให้ครอบครัวขาดผู้น�า	และขาดความอบอุ่น)	และเกษตรกรบริโภคอาหารไม่
ปลอดภัย	เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ควรแก้ไขโดยการปลูกข้าว	ปลูกผัก	และการลด	ละ	เลิกดื่มสุรา	รวมถึง	
ควรฟื้นฟูประเพณีการลงแขก	 การแลกเปลี่ยนแรงงานโดยไม่ใช่เงินเพื่อลดค่าจ้างแรงงานและลดการ
ใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสุราของเกษตรกร	และวิธีการเรียนรู้แบบประชาสัมพันธ์เพื่อประกาศรับสมัครผู้
เข้าร่วมโครงการดงักล่าวในการประชุมค้นหาประเด็นการเรยีนรู	้ท�าให้ได้มาซ่ึงกจิกรรมการเรยีนรู	้ดังน้ี	
1)	การท�าเกษตรกรรมการปลูกผักและการท�านา	และ	2)	การลด	ละ	เลิกการดื่มสุราของเกษตรกร	
	 ส�าหรับใน	ขั้นที่2	การเรียนรู ้ขณะด�าเนินโครงการด้วยการปฏิบัติจริงและสร้างแกนน�า	
มีวตัถปุระสงค์คอื	เพือ่ศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีนรูก้ารปลกูข้าวกบัการปลกูผกัของสมาชกิเกษตรกร
แหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนาบ้านหินลาด	โดยมีกิจกรรม	3	ลักษณะคือ	1)	กิจกรรมการเรียนรู้	
จากเกษตรกรต้นแบบเรื่องการปลูกผัก	 และการท�านา	 แล้วน�ามาปฏิบัติจริงในครัวเรือนของสมาชิกที่
เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	50	คน	แล้วคัดเลือกแกนน�าจ�านวน	10	คน	เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น	
 2. การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ใน	ขั้นที่ 2 การเรียนรู้ขณะด�าเนินโครงการ	
และขั้นที่ 3	การเรียนรู้หลังการด�าเนินโครงการ	เกิดขึ้นจากกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผักและท�านา
โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นสื่อการเรียนรู้	 มีสื่อบุคคลที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน	 และวิทยากรเข้ามาเพ่ิมเติม
ความรูใ้ห้กบัสมาชกิในโครงการ	โดยจดักจิกรรม	ได้แก่	กจิกรรมการศกึษาดงูานจากแหล่งเรียนรูต้้นแบบ
เรือ่งการปลกูผกัจากเกษตรกรต้นแบบบ้านหนองปลิง	ต�าบลแวงน่าง	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัมหาสารคาม	
กิจกรรมการอบรมความรู้เรื่อง	 การลด	 ละ	 เลิกการด่ืมสุรา	 โดยมีจากนักวิชาการศูนย์สุขภาพชุมชน	
ต�าบลหนองโน	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคามเป็นวิทยากร	 และกิจกรรมการนิเทศ	 ติดตามและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและสมาชิกเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม	 โดยใช้
สื่อกายภาพจัดนิทรรศการเสนอผลงาน	และสื่อบุคคลวิทยากรบรรยายให้ค�าแนะน�า	
	 ทัง้นี	้ในการจดักจิกรรมต่างๆ	สมาชกิโครงการฯ	ได้เรียนรู้จากส่ือบคุคล	ส่ือแหล่งเรียนรู้ทีเ่ป็น
พืน้ทีแ่ปลงสาธติ	และสือ่ผลงานนทิรรศการ	เพ่ือน�ามาปรับปรุง	แก้ไขการจัดท�าโครงการให้ชดัเจนตาม
ค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิฯ	เช่น	กรณีแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนาท�าด้านการตระหนักการ
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บรโิภคอาหารปลอดภัยและลดภาวะโรคอ้วน	ต้องระบปัุจจยัเสีย่งของเกษตรกร	เป็นต้น	ท�าให้เกิดความ
ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของโครงการ	โดยต้องระบุผลลัพธ์และตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณ	และเชิงคุณภาพ	
 3. การเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ	 เป็นการเรียนรู้ใน	ขั้นที่ 2 การด�าเนินโครงการ
และขั้นที่ 3 การเรียนรู้หลังการด�าเนินโครงการ	 เนื่องจากการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ
เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกในแหล่งเรียนรู้ชุมชนและสมาชิกโรงเรียนชาวนาบ้าน
หินลาด	 โดยวิธีการคือ	 การร่วมมือวิเคราะห์ปัญหาบริบทพื้นที่เป้าหมายของโครงการ	 โดยการท�า
กิจกรรมกลุ่มร่วมคือ	 เรียนรู้ท�าแปลงสาธิตร่วมกับกลุ่มภายนอกชุมชน	 โดยสมาชิกโครงการฯ	 ได้
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือจากการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัดกับเครือข่าย	 2	 แห่ง
คือ	เครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	และเครือข่ายโรงเรียนหนองไฮ	และได้เรียนรู้ร่วมกับสมาชิกเครือ
ข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4	จังหวัดคือ	จังหวัดศรีสะเกษ	จังหวัดสกลนคร	จังหวัดอุดรธานี	และ
จงัหวดัสรุนิทร์	โดยในการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกบัเครือข่ายภายนอกนี	้มกีารคดัเลือกตัวแทนของโครงการ
เพื่อเข้าร่วมเรียนรู้กับเครือข่ายภายนอกจ�านวน	 10-12	 คน	 ผลที่ได้จากการเรียนรู้แบกลุ่มร่วมมือคือ	
สมาชิกโครงการท่ีตัวแทนเข้าร่วมกับเครือข่ายภายนอก	 ได้น�าความรู้ที่ได้รับมาใช้กับเครือข่ายภายใน
ในการจัดล�าดับขั้นตอนการถอดบทเรียน

 ผลผลิตและผลลัพธ์การด�าเนินโครงการ
	 ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการด�าเนินโครงการจากแหล่งเรียนรู้ชุมชนและโรงเรียนชาวนา	
มีดังนี้
 แหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช :	 โครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนา	
จัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ	 และการลดละเลิก
การดื่มเหล้าของเกษตรกร	ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้คือ	
	 1.	กลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการจ�านวน	50	คน	
	 2.	ได้วิธีการเรียนรู้แบบเครือข่าย	4	วิธีคือ	1)	เรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	โดย
การฝึกปฏิบัติจริงในครัวเรือนและการท�าแปลงสาธิตร่วมกัน	 2)	 เรียนรู้ด้วยการเพิ่มเติมความรู้จาก
วิทยากร	 3)	 เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	 และ	 4)	 เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่ประสบผลส�าเร็จเรื่อง
การท�าเกษตรกรรมลดการใช้สารเคมี	และเรียนรู้จากบุคคลที่ลดละการดื่มสุราประสบผลส�าเร็จ	
	 3.	บันทึกการประชุม	(สมาชิกจ�านวน	50	คน	ร่วมกันท�านาแปลงนาสาธิต	1	แปลง	จ�านวน	
8	ไร่	และมีคู่มือการท�านาแบบโยนกล้าไว้เป็นความรู้ของชุมชนและเป็นสื่อการเรียนการสอนในแหล่ง
เรียนรู้ชุมชนคิดเป็นร้อยละ	100)	
	 4.	 แกนน�าจ�านวน	 50	 คน	 ถ่ายทอดความรู้การลด	 ละ	 เลิกด่ืมสุราและวิธีการท�านาแบบ
โยนกล้าไปสูช่มุชน	ให้เกษตรกรในชมุชนได้เรยีนรูร่้วมกนัและขยายผลไปสูโ่รงเรยีนชาวนาบ้านหนิลาด
ได้เรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกรบ้านกุดแคน	คิดเป็นร้อยละ	50	
	 5.	แปลงผักจากของเกษตรกรบ้านกุดแคนจ�านวน	30	ครัวเรือน	จากแปลงผักเดิมของสมาชิก	
50	แปลง	ได้แปลงผักรวมจ�านวน	80	แปลง	
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	 6.	 สมุดบันทึกประจ�าแปลงเกษตรกรการปลูกข้าวแบบนาโยน	 ไว้เป็นความรู้ชุมชน	 และ
ขยายผลไปสู่ครัวเรือนในชุมชนบ้านกุดแคนและโรงเรียนชาวนาบ้านหินลาดได้เรียนรู้ร่วมกัน	 โดยได้
มีการปฏิบัติจริงร้อยละ	 50	 รวมถึงเด็กและเยาวชนได้ท�าโครงงานการเลิกด่ืมสุราของผู้ปกครองไว้
เรียนรู้ร่วมกับสมาชิกในโครงการ	
	 7.	 ข้อมูลการตรวจสารปนเปื้อนเคมีในข้าวและผักไว้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กและ
เยาวชนในแหล่งเรยีนรู	้และขยายความรูท้ีไ่ด้ไปสู่ชมุชนและโรงเรียนชาวนาบ้านหนิลาดได้เรียนรู้ร่วมกนั	
โดยได้มีการน�าไปปฏิบัติจริงคิดเป็นร้อยละ	50	รวมถึง	เกษตรกรที่เป็นบุคคลตัวอย่างจากโครงการลด	
ละ	เลิกการดื่มสุราในชุมชน	25	คน	คิดเป็นร้อยละ	50

 โรงเรียนชาวนาบ้านหินลาด	ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้คือ	
	 1.	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจ�านวน	50	คน	ท�ากิจกรรมการเรียนรู้คือ	การท�านาหว่าน
และนาด�ากบัการปลกูผกั	โดยท�าเป็นแปลงสาธติร่วมกนัของสมาชกิของโครงการในทีดิ่นสาธารณะของ
หมู่บ้านและปลูกผักในครัวเรือน	50	แปลง	
	 2.	วิธีการเรียนรู้แบบเครือข่าย	4	วิธีคือ	1)	เรียนรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	โดยการ
ฝึกปฏิบัตจิริงในครวัเรอืนและการท�าแปลงสาธติร่วมกนั	2)	เรยีนรูด้้วยการเพิม่เตมิความรูจ้ากวทิยากร	
3)	เรยีนรูจ้ากปราชญ์ชาวบ้าน	และ	4)	เรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูท้ีป่ระสบผลส�าเรจ็เรือ่งการท�าเกษตรกรรม
นาหว่าน	นาด�าและการปลูกผักลดการใช้สารเคมี	และเรียนรู้จากสื่อบุคคลที่เลิกการดื่มสุราได้	
	 3.	บันทึกการประชุมและกติการ่วมกันกับแหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์	ฤทธิเดช	
	 4.	สมาชกิจ�านวน	50	คน	คดิเป็นร้อยละ	50	เป็นแกนน�าถ่ายทอดความรู้วธีิการท�านาแบบท�านา
หว่าน	นาด�า	และแลกเปลีย่นเรียนรู	้โดยได้ขยายผลไปสูช่มุชนบ้านหนิลาดได้เรยีนรู้ร่วมกนักบัเกษตรกร
บ้านกุดแคน	 ในแหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์	 ฤทธิเดช	 และเป็นแกนน�าจัดท�าบัญชีรับจ่ายการดื่ม
สุราใน	1	ปี	และบัญชีการลด	ละ	เลิกดื่มสุราใน	1	ปี	ไว้เป็นกรณีศึกษาของบุคคลเลิกสุราในชุมชนบ้าน
หินลาด	
	 5.	 แปลงผักจากของเกษตรกรโรงเรียนชาวบ้านหินลาดจ�านวน	 40	 ครัวเรือน	 แปลงผักเดิม
ของสมาชิก	50	แปลง	รวม	90	แปลง	และชาวบ้านหินลาดเลิกดื่มสุราในชุมชนประมาณ	20	คน	จาก
ประชากรทั้งหมด	318	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.28	
	 6.	 สมุดบันทึกประจ�าแปลงเกษตรกรปลูกผักจ�านวน	50	 เล่ม	คิดเป็นร้อยละร้อย	 ใช้เป็นชุด
ความรู้ในโรงเรียนชาวนาบ้านหินลาด	 เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนบ้านหินลาดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์	ฤทธิเดช	
	 7.	 สมุดบันทึกประจ�าแปลงเกษตรกรโรงเรียนชาวนา	 การปลูกข้าวแบบนาหว่าน	 นาด�า
เป็นข้อมูลชุดความรู้ชุมชนบ้านหินลาดและขยายผลไปสู่ชุมชนบ้านกุดแคนและแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
ปู่ทวดครูสิงห์	ฤทธิเดช	ได้เรียนรู้ร่วมกัน	มีการน�าไปปฏิบัติจริง	คิดเป็นร้อยละ	50	
	 8.	 ข้อมูลการตรวจสารปนเปื้อนเคมีในข้าวและผักเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กและ
เยาวชนในโรงเรียนชาวนา	 และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชนบ้านหินลาดและแหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวด
ครูสิงห์	ฤทธิเดช	เรียนรู้ร่วมกัน	มีการน�าไปปฏิบัติจริง	คิดเป็นร้อยละ	50
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 การบริหารจัดการโครงการแบบยั่งยืน
	 การบริหารจัดการโครงการแบบยั่งยืนเกิดจากการใช้แนวคิดแบบมีส่วนร่วมและการจัดการ
ความรู้แบบเครือข่ายภายในชุมชนและภายนอกชุมชน	ดังนี้
	 1.	การบริหารโครงการแบบ	8	ร.
	 การบรหิารจดัการโครงการโดยมคีณะด�าเนนิการรบัผดิชอบโครงการแหล่งเรยีนรูช้มุชน	โดยมี
กลุม่เป้าหมายสมาชกิเข้าร่วมจ�านวน	50	คน	และมีเครือข่ายเข้าร่วมโครงการคอื	โรงเรียนชาวนาบ้านหิน
ลาด	ต�าบลแวงน่าง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัมหาสารคาม	มสีมาชกิเข้าร่วมจ�านวน	50	คน	หลังด�าเนินโครงการ
มสีมาชกิเข้าร่วมรวมทัง้สิน้ประมาณ	180-200	คน	โดยมแีนวคดิการท�างาน	แบบมส่ีวนร่วม	ยดึหลัก	8	ร.	
ได้แก่	1)	ร่วมคิด	2)	ร่วมวางแผน	3)	ร่วมปฏิบัติ	4)	ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น	5)	ร่วมปรับปรุงแก้ไขผลงาน	
6)	ร่วมประเมนิผล	7)	ร่วมรบัผลประโยชน์ร่วมกนั	และ	8)	ร่วมช่ืนชม	มคีวามสขุกบัผลงานทีท่�าร่วมกนั	

 

	 ผลที่ได้จากการท�างานแบบมีส่วนร่วม	พบว่า	 ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีบทบาทเป็นเจ้า
ภาพร่วมทกุกจิกรรม	มกีจิกรรมการวเิคราะห์บริบทชุมชน	ค้นหาปัญหาเพ่ือน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนร่วมกัน	ร่วมกันท�ากิจกรรมตามความต้องการคือ	การท�านาและการปลูกผัก	และมีผลประโยชน์
ร่วมกัน	ท�าให้โครงการด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	โดยมีแกนน�าการท�านาและการปลูกผักเกิดขึ้น	20	
ครวัเรอืน	เป็นการบรหิารจดัการเครอืข่ายอย่างยัง่ยนื	นอกจากนี	้กจิกรรมการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภัย
ทัง้ทางตรง	โดยการรบัประทานผกัปลอดสารพษิ	และทางอ้อม	โดยเกษตรกรใช้ปุย๋หมกัชีวภาพ	ปรบัปรงุ
ดนิให้สมบรูณ์	และปลกูพชืผกัลดการใช้สารเคม	ีท�าให้เกดิการบรโิภคอาหารอย่างปลอดภยั	ปลอดจาก
ยาปราบศัตรูพืช	และสุขภาพแข็งแรง	จิตใจเป็นสุข	
	 2.	การจัดการความรู้แบบเครือข่ายภายในชุมชนและภายนอกชุมชน
	 การด�าเนินงานของโครงการแบบเครือข่ายภายในชุมชน	 โดยแหล่งเรียนรู ้ชุมชนบ้าน
หลังเรียนปู่ทวดครูสิงห์	 ฤทธิเดช	 เริ่มด�าเนินงานตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2551	 ถึงปัจจุบัน	 พ.ศ.2559	 มี
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการในชุมชนคือ	 เด็กและเยาวชน	 ผู้ปกครอง	 ปราชญ์ชุมชน	 เกษตรกร 
ผู้น�าชุมชน	 และกลุ่มสตรีแม่บ้าน	 เป็นบุคคลที่มีองค์ความรู้ภายในชุมชนที่ได้สร้างความเข้มแข็งให้
กับโครงการ	 ทั้งนี้	 ทุกคนมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน	 เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจาก
ความต้องการของสมาชกิ	นอกจากนี	้เครอืข่ายการจดัการความรูจ้ากภายนอกชมุชนทีส่่งเสรมิสนบัสนนุ
การด�าเนินการ	 ได้แก่	 นักวิชาการเกษตร	 นักวิชาการโภชนาการ	 นักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม	และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ	(สสส.)	ร่วมกบัมหาวทิยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์	
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	 ส�าหรบักจิกรรมทีด่�าเนินการในโครงการ	เป็นกจิกรรมท่ีเหมาะสมกบับรบิทชมุชน	เช่น	กจิกรรม
การสร้างอาหารปลอดภัยจากกิจกรรมการปลูกผัก	การท�านาแบบอินทรีย์	สื่อต้นแบบบุคคลแกนน�าที่
ขยายผลองค์ความรูเ้รือ่งการปลกูผกั	และการท�านาแบบต่างๆ	ทีน่�าไปปฏบิติัจรงิในครวัเรอืนและขยาย
ผลไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
	 การด�าเนินโครงการฯ	 ของแหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์	 ฤทธิเดช	 และโรงเรียนชาวนา
บ้านหนิลาด	มจีดุเด่นคอื	การสร้างองค์ความรู้การบริโภคถกูหลักโภชนาการและอาหารปลอดสารเคม	ี
โดยใช้ความรู้แบบวิทยาศาสตร์คัดเลือกพันธุ์พืชที่ท�าให้ได้ผลผลิตมาก	บูรณาการกับความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	เช่น	การท�านาแบบนาหว่าน	นาด�า	และท�านาแบบโยนกล้า	โดยใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและใช้พันธุ์
ข้าวหอมนิลท่ีมีในชุมชน	 เป็นต้น	 และฟื้นฟูประเพณีลงแขกเก่ียวข้าวโดยการลด	 ละ	 เลิกการดื่มสุรา
ของกลุ่มเกษตรกรกร	จากเกษตรกรดื่มสุรา	20	คน	หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรเลิกดื่มสุรา	20	คน	
คิดเป็นร้อยละ	100	รวมถงึเกษตรกรน�าความรูท่ี้ได้ไปปฏิบตัจิรงิในครวัเรอืน	โดยปลกูผกัไฮโดโปรนกิส์	
(ปลูกผักไร้ดิน)	 จ�านวน	50	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	และท�าสารป้องกันศัตรูพืช	 โดยใช้ทรัพยากรใน
ชุมชน	

สรุป 
	 แหล่งเรยีนรูช้มุชนบ้านหลงัเรยีน	ปูท่วดครูสิงห์	จัดท�าโครงการแหล่งเรียนรู้ชมุชนกบัโรงเรียน
ชาวนาจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ	 และการ
ลด	 ละ	 เลิกการดื่มสุราของเกษตรกรขึ้น	 โดยเร่ิมด�าเนินโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	 2558	
–	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2559	มีพื้นที่ด�าเนินโครงการ	 2	 เครือข่ายคือ	 แหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสิงห์	
ฤทธิเดช	 เป็นเครือข่ายหลัก	 และโรงเรียนชาวนาบ้านหินลาดเป็นเครือข่ายขยายผล	ทั้งนี้	 โครงการ
แหล่งเรียนรู้ชุมชนกับโรงเรียนชาวนา	 จัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสร้างภูมิคุ้มกันการบริโภคอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ	 และการลดละเลิกการดื่มเหล้าของเกษตรกรเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ
ในปีงบประมาณ	2554	มีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานคือ	 1)	 เพื่อศึกษาปัญหาการท�าเกษตรกรรม
และปัญหาการดื่มสุราของเกษตรกร	 และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ลดการใช้สารเคมีการปลูกข้าว	
ปลกูผกั	และแนวทางการลดละเลกิการด่ืมเหล้าของเกษตรกรในแหล่งเรียนรู้ชมุชนบ้านหลังเรียน	ปูท่วด
ครสูงิห์	ฤทธเิดช	2)	เพือ่ศกึษาการจดักจิกรรมการเรียนรู้การปลูกข้าวนาโยนกบัการปลูกผัก	ให้ลดการ
ใช้สารเคมีและการจัดกิจกรรมการลดละเลิกดื่มเหล้าของเกษตรกรแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน	
ปู่ทวดครูสิงห์	 ฤทธิเดช	 และ	 3)	 เพื่อศึกษาผลการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสร้าง
ภูมคุ้ิมกนัการบรโิภคอาหารถกูหลกัโภชนาการจากการปลกูข้าวกบัการปลกูผกั	และการลดละเลกิการ
ดื่มเหล้าของเกษตรกรแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน	ปู่ทวดครูสิงห์	ฤทธิเดช	
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	 ส�าหรับรูปแบบการบริหารจัดการในแหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน	ปู่ทวดครูสิงห์แบ่งออก
เป็นสองประเภท	คอื	เครอืข่ายแบบธรรมชาต	ิโดยการให้ผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ในการจดัการเรยีนรูใ้น
ด้านต่างๆท�าหน้าท่ีเป็นครภููมปัิญญาท้องถ่ิน	และเครือข่ายทางการโดยการประชาสมัพนัธ์โครงการและ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะของการนิเทศ	ติดตาม
และเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน	
	 ในการบริหารจัดการโครงการฯ	 แหล่งชุมชนบ้านหลังเรียน	ปู่ทวดสิงห์	 ได้น�าเอาหลัก	 8	 ร.	
8	ร.	(ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมปฏิบัติ	ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น	ร่วมปรับปรุงแก้ไขผลงาน	ร่วมประเมินผล	
ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน	 และร่วมชื่นชม)	 มาประยุกต์ใช้	 โดยมีวิธีจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ	
แบ่งออกเป็น	3	ขั้นตอน	คือ	ก่อนการด�าเนินงาน	ระหว่างการด�าเนินงาน	และหลังการด�าเนินงาน	โดย
มีรูปแบบการเรียนรู้	ได้แก่	การเรียนรู้แบบส�ารวจปัญหาและปฏิบัติจริง	การเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้	
และการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ
	 ทั้งนี้	ในการจัดกิจกรรมของโครงการฯ	เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาตามประเด็น	ดังนี้
 1. ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
แบ่งออกเป็น	
	 	 1.1)	การจัดกิจกรรมที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดสิงห์	ฤทธิเดช	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จ
ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	
	 	 	 1.1.1)	กลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการจ�านวน	50	คน	
	 	 	 1.1.2)	ได้วธิกีารเรยีนรูแ้บบเครอืข่าย	4	วธิ	ี(เรยีนรูด้้วยการแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั	
เรียนรู้ด้วยการเพิ่มเติมความรู้จากวิทยากร	เรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน	และ	เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
ประสบผลส�าเร็จ)	
	 	 	 1.1.3)	บันทึกการประชุม	
	 	 	 1.1.4)	 แกนน�าจ�านวน	 50	 คน	 ถ่ายทอดความรู้การท�านาแบบโยนกล้าไปสู่ชุมชน	
คิดเป็นร้อยละ	50	
	 	 	 1.1.5)	สมุดบันทึกประจ�าแปลงเกษตรกรการปลูกข้าวแบบนาโยน	
	 	 	 1.1.6)	ข้อมูลการตรวจสารปนเปื้อนเคมีในข้าวและผัก	
	 	 1.2)	 การจดักจิกรรมทีโ่รงเรียนชานาบ้านหนิลาด	การจดักจิกรรมมผีลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ
	 	 	 1.2.1)	กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจ�านวน	50	คน	ร่วมท�ากิจกรรมการเรียนรู้
	 	 	 1.2.2)	วิธีการเรียนรู้แบบเครือข่าย	4	วิธี	(รายละเอียดตามหัวข้อ	1.1.2)	
	 	 	 1.2.3)	บันทกึการประชมุและกตกิาร่วมกนักบัแหล่งเรยีนรูช้มุชนปูท่วดครสูงิห์	ฤทธเิดช
	 	 	 1.2.4)	สมาชิกจ�านวน	50	คน	คิดเป็นร้อยละ	50	เป็นแกนน�าถ่ายทอดความรู้วิธีการ
ท�านาแบบท�านาหว่าน	นาด�า	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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	 	 	 1.2.5)	 แปลงผักจากของเกษตรกรโรงเรียนชาวบ้านหินลาดจ�านวน	 40	 ครัวเรือน	
แปลงผักเดิมของสมาชิก	50	แปลง	รวม	90	แปลง	และชาวบ้านหินลาดเลิกดื่มสุราในชุมชนประมาณ	
20	คน	จากประชากรทั้งหมด	318	คน	คิดเป็นร้อยละ	6.28	
	 	 	 1.2.6)	สมุดบันทึกประจ�าแปลงเกษตรกรปลูกผักจ�านวน	50	เล่ม
	 	 	 1.2.7)	สมดุบนัทกึประจ�าแปลงเกษตรกรโรงเรียนชาวนา	การปลูกข้าวแบบนาหว่าน	
นาด�าคิดเป็นร้อยละ	50
	 	 	 1.2.8)	ข้อมูลการตรวจสารปนเปื้อนเคมีในข้าวและผักคิดเป็นร้อยละ	50	
 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม	แบ่งออกเป็น	
	 	 2.1)	การจัดกิจกรรมที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดสิงห์	ฤทธิเดช	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จ
ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ดังรายละเอียดในหัวข้อ	1.1
	 	 2.2)	การจดักจิกรรมทีโ่รงเรยีนชานาบ้านหนิลาด	การจดักิจกรรมมผีลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้	ดังรายละเอียดในหัวข้อ	1.2
 3. ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	แบ่งออกเป็น	
	 	 3.1)	การจัดกิจกรรมที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดสิงห์	ฤทธิเดช	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จ
ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ดังรายละเอียดในหัวข้อ	1.1
	 	 3.2)	การจดักจิกรรมทีโ่รงเรยีนชานาบ้านหนิลาด	การจดักิจกรรมมผีลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้	ดังรายละเอียดในหัวข้อ	1.2
 4. สุขภาวะทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม	แบ่งออกเป็น	
	 	 4.1)	การจัดกิจกรรมที่แหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดสิงห์	ฤทธิเดช	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จ
ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ดังรายละเอียดในหัวข้อ	1.1
	 	 4.2)	การจดักจิกรรมทีโ่รงเรยีนชานาบ้านหนิลาด	การจดักิจกรรมมผีลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้	ดังรายละเอียดในหัวข้อ	1.2
	 ส�าหรบันวตักรรมท่ีได้จากการด�าเนนิงาน	แบ่งออกเป็น	1)	นวตักรรมวธิกีาร	และกระบวนการ	
ได้แก่	แบบส�ารวจการบริโภคอาหารปลอดภัย	ฐานการเรียนรู้แบบคนเป็นศูนย์กลาง	และชุมชนปลอด
การดื่มสุรา	และ	2)	นวัตกรรมสื่อสิ่งพิมพ์และบุคคล	ได้แก่	เอกสารและคู่มือการด�าเนินงานกิจกรรม
ต่างๆ	และเกษตรกรแกนน�าในกิจกรรมต่างๆ	
	 ส�าหรับจุดเด่นในการด�าเนินงานคือ	 การสร้างองค์ความรู้การบริโภคถูกหลักโภชนาการและ
อาหารปลอดสารเคมี	โดยใช้ความรู้แบบวิทยาศาสตร์บูรณาการเข้ากับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ท�าให้
เกษตรกรในพื้นที่สามารถน�าองค์ความรู้ไปปฏิบัติจริงได้
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รายชื่อสมาชิกการจัดกิจกรรมการถอดบทเรียน

นางใจ อุทัยกุง	 ตัวแทนสมาชิกโรงเรียนชาวนาบ้านหินลาด	กิจกรรมการถอดบทเรียน	
	 วันที่	6	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	ณ	แหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวดครูสงห์	ฤทธิเดช
นางธารทิพย์ ขัวนา
ปวีณา แก้วอาจ		 ผูร้บัผดิชอบโครงการแหล่งเรยีนรูช้มุชนปูท่วดครสิูงห์	ฤทธเิดช	การจดักจิกรรม
	 สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	วันที่	11-12	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	ณ	
	 โรงแรมตักสิลา	
	 จังหวัดมหาสารคาม
พิชิต รัตนเจริญ		 ผู้ใหญ่บ้านหินลาด	ตัวแทนสมาชิกโครงการโรงเรียนชาวนา	กิจกรรมการถอด
	 บทเรียนวันที่	6	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	ณ	แหล่งเรียนรู้ชุมชนปู่ทวด
	 ครูสิงห์	ฤทธิเดช
รัญจวน จักณารายณ	์	ตัวแทนสมาชิกแหล่งเรียนรู้ชุมชน	กิจกรรมการถอดบทเรียน	
	 วันที่	6	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	ณ	แหล่งเรียนรู้ชุมชน
พจนีย์ ขันชาลี 	 ตัวแทนสมาชิกโรงเรียนชาวนา	กิจกรรมการถอดบทเรียน	วันที่	6	กรกฎาคม	
	 พ.ศ.	2559	ณ	แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ศิริกัญญา หงส์เจริญ	 ตัวแทนแกนน�าเด็กและเยาวชนของแหล่งเรียนรู้ชุมชน	กิจกรรมถอดบทเรียน	
	 วันที่	6	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559
สากล ใบบ้ง ตัวแทนสมาชิกโครงการแหล่งเรียนรู้ชุมชน	กิจกรรมถอดบทเรียน
	 วันที่	6	กรกฎาคม	พ.ศ.	2559	ณ	แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านหลังเรียน
	 ปู่ทวดครูสิงห์	ฤทธิเดช

รายการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	(2555).	การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน การศึกษา 
 ฐานรากทางเลือกประเทศไทย.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่าย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

เครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล  ต�าบลเกิ้ง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

ความน�า    
	 เครือข่ายโรงเรียนเก้ิงวิทยานุกูล	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือโรงเรียน
เกิ้งวิทยานุกูล	และโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม	 โรงเรียน
โคกก่อพิทยาคม	โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร	และ	โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ได้ใช้
กระบวนการแบบมีส่วนร่วม	ด�าเนินการร่วมกันระหว่าง	โรงเรียน	ผู้ปกครอง	ผู้เรียน	
ผู้น�าชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ด้านสหวิชาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการ	
ร่วมคดิ	ร่วมสงัเคราะห์	ร่วมท�า	และด�าเนนิการขบัเคล่ือนตามวตัถปุระสงค์ตวัชีว้ดัของ
แต่ละกิจกรรม	 โดยพิจารณาเลือกด�าเนินกิจกรรมตามความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่จน
สามารถตอบสนองต่อผลผลติและผลลพัธ์ด้วยดยีิง่	โดยได้จัดท�ากจิกรรมตามประเดน็	
ดังนี้	1)	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	2)	ด้านความตระหนักและ
การรบัประทานอาหารถูกหลกัโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนกั
และลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 4)	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 และ	 5)	 ด้านคุณภาพ
การศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	

 กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	ได้ด�าเนินโครงการการจัดการการเรียนรู้
แบบเครือข ่ายโดยการมีส ่วนร ่วมของชุมชน	 กรณีศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
เกิ้งวิทยานุกูล	ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคามขึ้น	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กจิกรรมท่ี 1	การส�ารวจปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรยีนรูป้ระเภทอ่านไม่ได้
เขยีนไม่ถกูต้องในระดบัชัน้	ม.1-ม.3	โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม	มวีธิกีารด�าเนนิงาน	
ดังนี้	 การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการด�าเนินโครงการการจัดประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการกับผู้บริหารโรงเรียน	

พิสิทธิ์		สุพรรณศรี
ประธานเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล
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 กิจกรรมท่ี 2	 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้แผนการเรียนรู้แบบ	 IEP/IIP	 ส�าหรับเด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้การอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได	้ มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 1)	 การจัดกิจกรรม
เสรมิความรูเ้ร่ืองสขุภาวะทางเพศทีด่	ีจากวทิยากรบรรยายความรูใ้ห้กบันกัเรยีนแกนน�าและนกัเรยีนที่
สนใจเรยีนรู	้2)	สร้างแบบวดัความสามารถการอ่านและการเขยีนของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	และ	
3)	คัดเลือกนิทานท้องถิ่นสร้างเป็นหนังสือเสริมการอ่าน	ส�าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
 กิจกรรมที่ 3	 ผลถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหานักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้	 เพื่อการอ่าน
และการเขียน	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	เข้าร่วมถอดบทเรียนกับเครือข่ายโรงเรียนเกิ้ง	4	โรงเรียน	
และ	2)	จัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์

แนวทาง/หลักการ และวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน
	 เครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลได้ถูกจัดข้ึนเพื่อด�าเนินโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบ
เครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน	กรณศีกึษาเครอืข่ายโรงเรยีนเกิง้วิทยานกุลู	ต�าบลเกิง้	อ�าเภอเมอืง
จังหวัดมหาสารคาม	สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	โดยมีโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลเป็น
สถานศึกษาแม่ข่าย	ตั้งอยู่ที่ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	ทั้งนี้	เครือข่ายฯเกิดขึ้นภายใต้
การประสานงานร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข
ฤทธเิดช	วทิยาลยัครศุาสตร์	มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑิตย์	โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์	ดร.พิณสุดา	สิริธรังศรี	
ในปี	 พ.ศ.	 2558	 และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามจ�านวน	 5	 แห่ง	
ประกอบด้วย	1)	โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	2)	โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม	3)	โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม	
4)	โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร	และ	5)	โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์	โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)	ทั้งนี้	กิจกรรมที่ด�าเนินการในสถานศึกษาใน
เครือข่ายฯ	5	กิจกรรม	มีดังนี้	
	 1.	 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม	ด�าเนินกิจกรรมด้านคุณภาพการศึกษา	แก้ปัญหาอ่านออก
เขียนได้	
	 2.	โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	ด�าเนินกิจกรรมด้านสุขภาวะทางเพศ	
	 3.	โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม	ด�าเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	
	 4.	โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร	ด�าเนินกิจกรรมด้านสุขภาวะทางโภชนาการ	
	 5.	โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์	ด�าเนินกิจกรรมด้านการลด	ละ	เลิกการสูบบุหรี่
	 การด�าเนินโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 กรณี
ศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	 ต�าบลเกิ้ง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 สังกัดองค์การ
บรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	ได้ใช้กระบวนการแบบมส่ีวนร่วม	ด�าเนนิการร่วมกนัระหว่าง	โรงเรียน	
ผู้ปกครอง	ผู้เรียน	ผู้น�าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด้านสหวิชาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการ	
ร่วมคิด	ร่วมสังเคราะห์	ร่วมท�า	และด�าเนินการขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรม	
โดยพจิารณาเลอืกด�าเนนิกิจกรรมตามความเสีย่งของแต่ละพืน้ทีจ่นสามารถตอบสนองต่อผลผลติและ
ผลลัพธ์ด้วยดียิ่ง	จากการด�าเนินงานตามรายละเอียดของแต่ละโรงเรียนดังต่อไปนี้
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	 ส�าหรับรายละเอียดของกิจกรรม	ดังต่อไปนี้

 1. โรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม : โครงการแก้ไขปัญหานกัเรยีนบกพร่องทางการ
เรียนรู้เพื่อการอ่านและการเขียน
	 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม	 จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม	ตัง้อยู	่หมู	่1	ต�าบลขามเรยีง	อ�าเภอกนัทรวชัิย	จงัหวดัมหาสารคาม	โดยนายพสิทิธิ	์
สพุรรณศร	ีเป็นผูอ้�านวยการสถานศกึษา	บคุลากรการศกึษาจ�านวน	54	คน	และผู้เรียนจ�านวน	816	คน	
	 โรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคมได้ด�าเนนิงานตามกรอบนโยบาย	กลยทุธ์	และภารกจิทีร่บัผดิชอบ
โดยมกีารพฒันาคณุภาพการศกึษาเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายทีส่ถานศกึษาก�าหนดไว้	โรงเรียนท่าขอนยาง
พิทยาคม	 มีเขตพื้นที่และมีแนวเขตติดต่อกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ห่างจากตัวอ�าเภอกันทรวิชัย
ประมาณ	 10	 กิโลเมตร	 และห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคามประมาณ	 7	 กิโลเมตร	 ผู้เรียนส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในเขตต�าบลขามเรียง	ต�าบลท่าขอนยาง	ต�าบลนาสีนวน	และต�าบลเขวาใหญ่	ที่ห่างไกลจาก
สถานศกึษา	สภาพครอบครวัโดยท่ัวไป	มท้ัีงครอบครวัเดีย่วและครอบครวัขยาย	ผูเ้รยีนเดนิทางมาเรยีน
โดยรถยนต์รบัจ้างและจกัรยานยนต์	ในบางครอบครวั	ผูป้กครองท�างานต่างจงัหวดั	บตุรหลานจงึอยูใ่น
ความดูแลของญาติ	ทั้งนี้	ปัญหาเหล่านี้	ไม่ใช่ปัญหาที่ส่งผลต่อความบกพร่องทางการเรียนของผู้เรียน	
อย่างไรก็ดี	เป็นปัญหาครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือด�ารงชีวิตของผู้เรียน
	 สถานศึกษาเป็นสถานท่ีจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนตามความสามารถและเต็มตาม
ศักยภาพของบุคคลภายใต้การดูแลของครู	อย่างไรก็ดี	ผู้เรียนส่วนหนึ่งมีความบกพร่องทางการเรียนรู้	
มีปัญหาในการใช้ภาษาทั้งการฟัง	การอ่าน	การพูด	การเขียน	และการสะกดค�า	มีปัญหาในการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์	 มีความบกพร่องทางการรับรู้เนื่องจากได้รับบาดเจ็บทางสมอง	 รวมไปถึงมีปัญหา
ความบกพร่องทางสายตา	 การได้ยินการเคล่ือนไหว	 สมอง	 อารมณ์	 และความเสียเปรียบทางสภาพ
แวดล้อม
	 จากปัญหาของผู ้เรียนดังกล่าว	 สถานศึกษาได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนนโยบาย	 การปฏิรูปการศึกษา	 พระราชบัญญัติการศึกษา	 พ.ศ.	 2542	 และฉบับแก้ไข	
(เพิม่เตมิ)	พ.ศ.	2545	สถานศกึษาจงึได้จดัการเรยีนร่วมในสถานศกึษาอย่างเป็นระบบโดยเสนอโครงการ	
“พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”	จากนั้นจึงได้จัดท�าหลักสูตร	และด�าเนิน
การจดัการเรยีนการสอนตามโครงการทีก่�าหนดไว้อย่างต่อเนือ่งจากในระว่างปีการศกึษา	2548-2557	
และในปีการศกึษา	2558	ได้เสนอโครงการ	“แก้ไขปัญหานกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้เพ่ือการอ่าน
และการเขยีน”	เน่ืองจากผูเ้รียนท่ีเป็นเดก็ท่ีมคีวามต้องการพเิศษ	ทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู	้อ่าน
ไม่คล่อง	และเขียนไม่ได้	ได้เรยีนร่วมกบัผูเ้รยีนทีไ่ม่มคีวามบกพร่องทางการเรยีนรู	้(เดก็ปกต)ิ	ทัง้นี	้เพือ่
แก้ไขปัญหาดังกล่าว	 สถานศึกษาได้ออกแบบการจัดกิจกรรมโดยชุมชนหรือท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
วางแผน	ตดัสนิใจร่วมด�าเนนิการ	ร่วมตดิตามผล	ร่วมแก้ปัญหาและชืน่ชมในผลการแก้ไขปัญหาดงักล่าว	
โดยมีวัตถุประสงค์ในการส�ารวจสภาพปัญหา	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แผน	IEP/IIP	และถอด
บทเรียนเพื่อศึกษาผลการแก้ไขปัญหาผู้เรียนบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อการอ่านและเขียน	ทั้งนี้	กลุ่ม
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เครอืข่ายโรงเรยีนเกิง้วิทยานกุลู	ประกอบไปด้วยสถานศกึษาในเครอืข่าย	5	แห่ง	ได้มกีารรวมตวักนัเสนอ
โครงการการขบัเคลือ่นกจิกรรมกลุม่	โดยการออกแบบกจิกรรมในโครงการของสถานศกึษาแต่ละแห่ง	
และประชุมมอบหมายความรับผิดชอบตามสภาพปัญหาสถานศึกษาในเครือข่ายแต่ละแห่ง	 ส�าหรับ
รายละเอียดของโครงการ	มีดังนี้	

 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
	 1.	เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	
	 2.	เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้แผนการเรียนรู้แบบ	IEP/	IIP	ส�าหรับเด็กบกพร่อง	
ทางการเรียนรู้การอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้	
	 3.	เพือ่ศกึษาผลการถอดบทเรยีนการแก้ไขปัญหานกัเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้เพ่ือการอ่าน
และการเขียน	

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
	 1.	ได้นวัตกรรมแผนการเรียนรู้	IEP/IIP	แก้ปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	
	 2.	 ได้แบบวัดความสามารถด้านการอ่านและการเขียนส�าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม	
	 3.	ผู้เรียน	จ�านวน	20	คน	อ่านได้เขียนได้ตามเกณฑ์ร้อยละ	60	ที่ตั้งไว้หลังจากได้เรียนรู้จาก	
การใช้แผนการเรียนรู้	IEP/	IIP	
	 4.	 ครูได้ส่ือการเรียนการสอนแก้ปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คือ	
นวัตกรรมแผนการเรียนรู้เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	 และ	 เคร่ืองมือวัดผลการอ่านการเขียนนิทาน
ท้องถิ่นส่งเสริมการอ่าน

 2. โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
	 โรงเรยีนท่าขอนยางพทิยาคม	ได้ด�าเนนิโครงการโดยแบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ผลการด�าเนนิงาน
ที่ได้	มีดังนี้
 ระยะที่ 1	การส�ารวจปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	
	 การด�าเนินงานระยะที่	 1	 โรงเรียนท่าของยางพิทยาคมได้ส�ารวจปัญหาเด็กบกพร่องทางการ
เรียนรู้ประเภทอ่านไม่ได้	เขียนไม่ถูกต้องในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3	โดยมีการด�าเนินการดังนี้	
	 1.	การสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกนัในการด�าเนนิโครงการ	โดยจัดประชมุชีแ้จงวตัถปุระสงค์
ของโครงการ	ผูเ้ข้าร่วมการประชมุประกอบด้วย	ผู้บริหาร	ครูผู้สอน	และผู้ปกครองนกัเรียน	รวมทัง้ส้ิน	
28	คน	
	 2.	 ศึกษาแนวทางการสร้างเครื่องมือคัดกรองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
การอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้	 โดยการจัดอบรมการคัดกรองผู้เข้าอบรมประกอบด้วย	 ครู	 ผู้ปกครอง	
และผู้เรียน	โดยวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษจัดอบรมเรื่องการศึกษาวิธีการคัดกรองเด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านไม่ได้	 เขียนไม่ถูก	 โดยการอธิบายการคัดกรองแยกประเภทผู้เรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้	ทั้งนี้	มีผู้เข้าอบรมจ�านวน	42	คน
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	 ผลลัพธ์ที่ได้	มีดังนี้
	 1.	 ได้ฐานข้อมูลผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน	
	 2.	 ได้คู่มือคัดกรองเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
 ระยะที่ 2	ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	
	 การด�าเนนิงานระยะที	่2	เป็นการศกึษาการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใช้แผน	IEP/IEP	ส�าหรบั
เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	โรงเรียนได้ด�าเนินการดังนี้	
	 1.	จัดกิจกรรมอบรมการเขียนแผนแบบ	IEP/	IIP	ให้กับครูแกนน�าเพื่อเขียนแผนให้ถูกต้องไป
ใช้สอนเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	ให้แก่ครูแกนน�า
	 2.	สร้างแบบวดัความสามารถด้านการอ่านและการเขยีนของเด็กบกพร่องทางการเรียนรูจ้าก
นิทานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม	
	 3.	จัดท�าหนังสือเสริมการอ่าน	ส�าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	ผู้เรียนจ�านวน	20	คน	ได้
ฝึกอ่านและฝึกเขียนเพิ่มเติม	
	 ผลลัพธ์ที่ได้	มีดังนี้
	 1.	 ได้นวัตกรรมแผนการเรียนรู้	IEP/	IIP	แก้ปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
	 2.	 ได้แบบวัดความสามารถด้านการอ่านและการเขียนส�าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
	 3.	ผูเ้รยีน	จ�านวน	20	คน	อ่านได้	เขยีนได้ตามเกณฑ์ร้อยละ	60	ทีต่ัง้ไว้	หลงัจากน�าแผนการเรยีนรู	้
IEP	/IIP	มาประยุกต์ใช้
	 4.	ครูได้สื่อการเรียนการสอนแก้ปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้คือ	
	 5.	นวัตกรรมแผนการเรียนรู้เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้
	 6.	 เครื่องมือวัดผลการอ่านการเขียนนิทานท้องถิ่นส่งเสริมการอ่าน
 ระยะท่ี 3	 ศึกษาผลการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาผู้เรียนบกพร่องทางการเรียนรู้เพื่อ
การอ่านและการเขียน	
	 การด�าเนินงานระยะท่ี	 3	 เพ่ือศึกษาผลการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้เพื่อการอ่านและการเขียน	โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมได้ด�าเนินการดังนี้	
	 1.	สถานศึกษาร่วมกับครูภาษาไทย	ผู้เรียนจ�านวน	20	คน	ผู้ปกครองจ�านวน	20	คน	และ
ผู้บริหารสถานศึกษา	 รวมทั้งสิ้น	 50	 คน	 เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนท่ีโรงเรียนท่าขอนยางเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการด�าเนินโครงการ	 โดยมีวิทยากรให้ค�าแนะน�าการถอดบทเรียนเรื่อง
การอ่านเขียนของเด็กบกพร่อง	โดยให้ตัวแทนครู	ผู้ปกครอง	และผู้เรียนแสดงความคิดเห็น	
	 2.	จดัท�าหนงัสอืเล่มเลก็สรปุการถอดบทเรียนจ�านวน	50	เล่ม	เพ่ือเป็นองค์ความรู้เด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้	และเป็นสื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	
	 3.	 เข้าร่วมถอดบทเรียนกับเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	 เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน	
รวมถึงจัดแสดงนิทรรศการผลงานพร้อมเผยแพร่เอกสารแผ่นพับ	และสรุปผลการด�าเนินงาน
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	 ผลลัพธ์ที่ได้	มีดังนี้
	 1.	ได้องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดท�าโครงการ	
	 2.	ได้ครแูกนน�าด้านความบกพร่องทางการเรยีนรู	้การอ่านและการเขยีนเป็นแกนน�าถ่ายถอด
ความรู้และแก้ไขปัญหาเด็กมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับจังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	6	คน	
	 3.	ผู้เรียนจ�านวน	20	คน	อ่านได้	เขียนได้ตามเกณฑ์ร้อยละ	60	
	 4.	ได้บทความ	1	เรื่อง

 ปัญหา และอุปสรรคในการด�าเนินงาน
	 จากการด�าเนินงานดังกล่าว	ปัญหาและอุปสรรคที่พบ	มีดังนี้	
	 1.	การด�าเนินการส�ารวจคัดกรองมีขั้นตอนกระบวนการด�าเนินงานมาก	ต้องใช้ความละเอียด	
และต้องจัดหาแพทย์เฉพาะทางมาด�าเนินการ	รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกัน	
	 2.	 ครูมีหน้าท่ีและภาระงานหลายด้าน	 เกิดปัญหาเรื่องเวลาในการจัดการเรียนการสอนและ
ดูแลผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้	
	 3.	ขาดครูอาสาดูแลผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้	เนื่องจากสถานศึกษามีกิจกรรมมาก	

 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา
	 ในการแก้ปัญหาผู้เรียนบกพร่องทางการเรียนรู ้	 ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตระหนักถึง	ปัญหาดังกล่าว	ดังนี้	ผู้บริหารตระหนักถึงภาระงานที่ครูต้องดูแลผู้เรียนกลุ่มนี้	และเข้าใจ
ลักษณะการท�างานของครู	 โดยการอ�านวยความสะดวกในเรื่องเวลาและโอกาส	 เพื่อสร้างขวัญและ
ก�าลังใจให้คณะครูแกนน�ามีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น	ผู้ปกครองต้องมีความรู้ความเข้าใจ	ยอมรับเด็กกลุ่มนี้	
และมีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้	 และครูต้องมีความรู้ให้ความเข้าใจในตัวผู้เรียน	 เสียสละอดทน	 และมุ่งมั่น
ตั้งใจอย่างจริงจัง	

 3. โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลกิจกรรม : โครงการด้านสุขภาวะทางเพศที่ด ี
	 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	เป็นสถานศึกษาประจ�าต�าบลขนาดเล็ก	จัดการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา	มีบุคลากรการศึกษา	จ�านวน	18	คน	และผู้เรียน	จ�านวน	102	คน	มี	ประชากรเป็นชุมชน
กึง่เมอืง	ผูป้กครองมอีาชพีเกษตรกรรมและรับจ้างทัว่ไป	ผู้ปกครองร้อยละ	47	ไม่ได้รับการศกึษา	ทัง้นี้	
ผู้ปกครองในต�าบลส่วนใหญ่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่สถานศึกษาประจ�าจังหวัดตั้งแต่ระดับอนุบาล	
	 ผู้เรียนที่เข้าศึกษาที่โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาติ	 เป็นผู้ที่ไม่สามารถเข้า
ศึกษาต่อที่สถานศึกษาในอ�าเภอเมืองได้	ส�าหรับบริบทของสถานศึกษา	พบว่า	ตั้งอยู่ใกล้สถานเริงรมย์	
ร้านเกม	 และแหล่งบันเทิง	 และเมื่อสถานศึกษาได้ด�าเนินการส�ารวจสภาพปัญหาของผู้เรียน	 พบว่า	
ผูเ้รยีนร้อยละ	30	มปัีญหาด้านต่างๆ	ได้แก่	ขาดทกัษะในการแสวงหาความรู	้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่	
อ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้	เรียนรู้ช้า	มีปัญหาครอบครัว	มีพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง	หนีเรียน	ลาออกระหว่าง
ภาคการศึกษา	มีปัญหายาเสพติด	และตั้งครรภ์ในระหว่างเรียน	ดังรายระเอียดต่อไปนี้	



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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	 ทั้งนี้	ผลการศึกษาปัญหาของผู้เรียนในโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	พบว่า	
	 1.	ผู้เรียนร้อยละ	45	มาจากพื้นฐานครอบครัวที่ไม่อบอุ่น	
	 2.	ผู้เรียนร้อยละ	60	มีพ่อแม่อายุเฉลี่ย	35	ปี	
	 3.	ผู้เรียนร้อยละ	68	อาศัยอยู่กับญาติ	
	 4.	ผู้เรียนในข้อ	1-3	ร้อยละ	85	อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการมีปัญหาทางการเรียนและพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม
	 5.	ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง	ร้อยละ	70	มาจากครอบครัวที่ไม่มีอบอุ่น	
	 6.	กลุ่มเสี่ยงด้านพฤติกรรม	ร้อยละ	55	มีพฤติกรรมด้านชู้สาว	
	 7.	ผู้เรียนร้อยละ	5	ตั้งครรภ์ในระหว่างเรียน	และลาออกระหว่างภาคการศึกษา	
	 8.	 ผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมายที่มีครอบครัวที่อบอุ่น	 มีพัฒนาการดีและเร็วกว่าผู้เรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่ไม่อบอุ่น
	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น	พบว่า	ผู้เรียนในโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลมีปัญหาด้านการกลุ่มเสี่ยง
พฤติกรรมทางเพศ	 ดังน้ัน	 สถานศึกษาจึงได้เข้าร่วมโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน	กรณีศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	 ต�าบลเกิ้ง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
มหาสารคาม	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 โดยได้รับการสนับสนุนจากส�านักงาน
กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ด้านการสร้างความตระหนักด้านสุขภาวะทางเพศที่ดีขึ้น
	 ส�าหรับตัวชี้วัด/ผลผลิต	มีดังนี้
	 1.	สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ	
	 2.	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาวะทางเพศที่ดี	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	
	 3.	ถอดบทเรียน	การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สุขภาวะที่ดีทางเพศและมีคุณธรรมจริยธรรม	
	 ผลลัพธ์ที่ได้	มีดังนี้
	 1.เกิดเครือข่ายการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ดี	 ประกอบด้วย	 นักเรียนแกนน�า	 50	 คน	
ผู้ปกครอง	 ผู้เรียน	 50	 คน	 ผู้บริหารและคณะครูทุกคนในสถานศึกษา	 คณะกรรมการสถานศึกษา	
เจ้าหน้าที่ศูนย์บ้านพักเด็กและครอบครัว	และพยาบาลวิชาชีพ	
	 2.	มีบทเรียนส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ดี	
	 3.	มีบทความจากการด�าเนิน	โครงการ	1	เรื่อง
	 ขั้นตอนของการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน	
	 2.	ประชุมคณะกรรมการฯ	
	 3.	ส�ารวจและรับสมัครนักเรียนแกนน�า	
	 4.	ด�าเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัด	
	 5.	น�าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มเครือข่ายระดับภาค	
	 6.	สรุปติดตามผลและน�าเสนอในระดับประเทศ	
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	 ในการด�าเนินงานโครงการฯ	ทุกภาคส่วนรวมถึงสหวิชาชีพ	ผู้เชี่ยวชาญ	ตลอดจนหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง	มส่ีวนร่วมในการร่วมคดิ	ร่วมท�า	น�าไปประยกุต์ใช้โดยมโีรงเรยีนเป็นฐาน	และเป็นศนูย์การเรยีนรู้	
โดยแบ่งเป็น	3	ระยะ	คอื	ระยะที	่1	การส�ารวจปัญหา	เกบ็ข้อมลู	และวเิคราะห์ข้อมลู	ระยะที	่2	ด�าเนนิ
งานตามแผนและนโยบาย	ระยะที่	3	ติดตาม	ประเมินผล	และสรุปผลรายงานผล
	 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	มีดังนี้
	 1.	เกิดเครือข่ายส่งเสริมการจัดการเรียนรู้	เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ดี	ประกอบด้วย
	 	 1.1	นักเรียนแกนน�าโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลจ�านวน	50	คน	
	 	 1.2	ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3	จ�านวน	50	คน	
	 	 1.3	ครูสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรมจ�านวน	2	คน	
	 	 1.4	เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต�าบลเกิ้ง	
	 	 1.5	 ศึกษานิเทศก์ฝ่ายวัดและประเมินผล	 กองการศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
	 	 1.6	พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลมหาสารคาม	บ้านพกัเดก็และครอบครวัมหาสารคาม	
	 2.	เกิดชมรม/ชุมนุมเพศศึกษาในโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	มีผู้เข้าร่วมชมรมจ�านวน	89	คน	
	 3.	 มีบทเรียนส่งเสริมการเรียนรู ้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ดีจากการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ดี	 ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ไม่ดี	 และมีบทความ
จากการด�าเนินโครงการ	1	เรื่อง	
	 4.	 มีบทเรียนการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศก่อนวัยอันควร	 จากการจัดกิจกรรมโฮมรูมวัน
ศุกร์	และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	
	 5.	 มีผังรายจัดกิจกรรมเสียงตามสายเรื่องสุขภาวะทางเพศท่ีดี	 มีการถอดบทเรียนออกมาใน
รูปแบบเรียงความและบทความเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ
	 ผลลัพธ์จากการด�าเนินโครงการ	พบว่า
	 1.	ผู้เรียนมีความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ดี	และสุขภาวะทางเพศที่ไม่ดีร้อยละ	90	
	 2.	ผู้เรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อตนเองและครอบครัวร้อยละ	80	
	 3.	ผู้เรียนมีความตระหนักรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ไม่ดีก่อนถึงวัยอันควรร้อยละ	97
	 4.	ผู้เรียนมีแกนน�าสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สุขภาวะทางเพศที่ดีร้อยละ	85
	 5.	ครอบครัวผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยง	มีภูมิคุ้มกันด้านพฤติกรรมร้อยละ	90	
	 6.	กลุม่เป้าหมายท่ีมาจากครอบครวัทีอ่บอุ่น	มพีฒันาการการเรยีนรูท้ีด่แีละเรว็กว่าผูเ้รยีนทีม่า
จากครอบครัวไม่สมบูรณ์	
	 7.	 ผู้ปกครองพอใจในโครงการฯและมีความประสงค์ให้สถานศึกษาด�าเนินการต่อเนื่อง
ร้อยละ	100

 ปัญหา และอุปสรรคในการด�าเนินงาน
	 1.	 ผู้เรียนมีกิจกรรมค่อนข้างมาก	 ไม่มีเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม	 และขาดความต่อเน่ืองใน
การจัดกิจกรรม	
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	 2.	ผู้เรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับเพศศึกษาว่าเป็นสิ่งไกลตัวและไม่สมควรพูดถึง
	 3.	ครูมีภาระงานมาก	เกิดปัญหาการติดต่อประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 4.	 งบประมาณไม่เพียงพอและการด�าเนินโครงการฯไม่ต่อเนื่อง	 ส่งผลให้ขาดความยั่งยืนใน
การด�าเนินกิจกรรม

 ภาวะความเสี่ยง
	 ภาวะความเสี่ยงในสถานศึกษาในเครือข่ายที่ยังคงมีอยู่	ได้แก่
	 1.	ชุมชนใกล้อ�าเภอเมืองและสถานเริงรมย์	
	 2.	ผู้เรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับผู้สูงวัย
	 3.	ผู้ปกครองไม่มีเวลาเอาใจบุตรหลาน	
	 4.	ผู้เรียนมีพฤติกรรมสนใจเพื่อนต่างเพศก่อนวัยอันควร	
	 5.	ความเจริญทางด้านสื่อและเทคโนโลยี	และอิสระในการใช้สื่อ	
	 6.	ครอบครัวไม่เห็นความส�าคัญด้านความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ดี

 ข้อเสนอแนะ
	 1.	จดัให้มเีจ้าหน้าท่ีส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพประจ�าจงัหวดัเพ่ือความ
สะดวกในการประสานงานและการนิเทศงาน
	 2.	ควรให้มกีารสานต่อโครงการฯให้เกดิการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในกลุ่มเส่ียงอย่างยัง่ยืน	
	 3.	บรรจุโครงการฯ	ไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญ
ในการด�าเนินงาน	
	 4.	จัดให้มีเวทีเผยแพร่และขยายผลให้กว้างขึ้น	และยั่งยืน

 4. โรงเรยีนโคกก่อพทิยาคม : โครงการการจดัการเรยีนรูค้ณุธรรม จริยธรรมโดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม	ตั้งอยู่ต�าบลโคกก่อ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	จัดการเรียน
การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-6	ปัจจุบันมีผู้เรียนจ�านวน	408	คน	ในปี	2558	สถานศึกษามีการ
ขบัเคลือ่นการสร้างคุณธรรม	จรยิธรรมร่วมกับส�านักงานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	
เพื่อส่งเสริม	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	
	 หลักในการด�าเนินงานสร้างคุณธรรมของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคมคือ	 วินัยที่ท�าด้วยใจ	 เป็น
วินัยที่ถาวรและยั่งยืน	ทั้งนี้	การสร้างคุณธรรมของโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม	โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียน
ชุมนุมสังคมศึกษาจ�านวน	30	คน	มีความสามารถแยกแยะความถูกต้อง	ความดีและความชั่ว	เคารพ
ในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความมนุษย์	 และมีระเบียบวินัยและซื่อสัตย์	 โดยจัดให้ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามาช่วยด�าเนนิโครงการและการจดัการเรยีนการสอนผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ในเร่ืองการเล้ียงโคนม	
การปลูกพริก	การทอผ้าไหม	และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	พร้อมสอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม	ส่งผลให้
ผู้เรียนชุมนุมสังคมศึกษาสามารถพัฒนาเป็นนักเรียนแกนน�าในเรื่องคุณธรรม	จริยธรรม	และขยายผล
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ไปยงัผูเ้รยีนในสถานศกึษาจ�านวน	100	คน	รวมถงึน�าผลการเรียนรู้ทีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้และให้ความรู้ใน
โรงเรียนเครือข่ายที่ประกอบด้วยโรงเรียนเกิ้งวิทยา-	นุกุล	โรงเรียนท่าขอนย่างพิทยาคม	โรงเรียนดอน
เงนิพทิยาคาร	และโรงเรยีนนาสนีวนพทิยาสรรค์	โดยการ	บรูณาการเข้ากบัคณุลักษณะอนัพึงประสงค์	
8	ประการ	ได้แก่	1)	รักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์	2)	ซื่อสัตย์สุจริต	3)	มีวินัย	4)	ใฝ่เรียนรู้	5)	อยู่อย่างพอ
เพียง	6)	มุ่งมั่นในการท�างาน	7)	รักความเป็นไทย	และ	8)	มีจิตสาธารณะ	ส�าหรับกรอบแนวคิดในการ
จัดการเรียนรู้คุณธรรม	จริยธรรม	ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

 

แผนภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนคุณธรรม จริยธรรม

 ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
	 โครงการการจัดการเรียนรู้คุณธรรม	 จริยธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 ได้ด�าเนินการเป็น
ระยะเวาลา	1	ปี	(เริม่ตัง้แต่วนัที	่1	พฤศจกิายน	2558	–	31	ตุลาคม	2559)	โรงเรียนโคกก่อพิทยาคมได้
จดัโครงการน้ีในวนัพธุในช่วงเวลาเรยีนกจิกรรมชมุนมุ	โดยมคีรพูรวภิา	นาบ�ารงุ	และครพูจนย์ี	ศรจีนัทร์	
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ	และทุกภาคส่วนรวมถึงครูในกลุ่มสาระสังคมศึกษา	ผู้ปกครอง	นักเรียน	ครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการด�าเนินโครงการ	โดยแบ่งการ
ด�าเนินการเป็น	3	ช่วง	ดังนี้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์	
1.	รักชาติ	ศาสน์	กษัตริย์		
2.		ซื่อสัตย์สุจริต		
3.		มีวินัย		
4.		ใฝ่เรียนรู้		
5.		อยู่อย่างพอเพียง		
6.		มุ่งมั่นในการท�างาน	
7.		รักความเป็นไทย	
8.		มีจิตสาธารณะ

ผลการเรียนรู้
1.		เกิดความคิดสร้างสรรค์		
2.		ผู้เรียนเรียนรู้ได้เอง
3.		ได้แหล่งเรียนรู้
4.		พัฒนาความรู้	ควบคู่คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์	8	ประการ
5.		ผู้ปกครองมีทักษะในการสอนลูก
6.		ชุมชุนพึงพอใจ
7.	 	 เกิดทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จ
1.	 สถานศึกษามีฐานข ้อมูลแหล ่ง
เรียนรู ้ ในชุมชนและครูภูมิป ัญญา
ท้องถิ่น
2.	 นักเรียนแกนน�าเกิดทักษะด้าน
คุณธรรมจริยธรรม	
3.	ผู้เรียนมีทักษะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีโดยมกีารจดัท�าหนงัสอื
เล ่มเล็กและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ความรูจ้ากครภูมูปัิญญาท้องถิน่จ�านวน	
4	เรื่อง
4.	 ผู้ปกครองขยายผลการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส�าหรับประยุกต์ใช้ในครอบครัว
5 . 	 ผู ้ เ รี ย น ชุ ม นุ ม สั ง คม ศึ กษ า มี
การ เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมด ้ าน
คุณธรรม	 จริยธรรมเชิงบวก	 คิดเป็น
ร้อยละ	50
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 ช่วงที่ 1	(ตุลาคม	–	พฤศจิกายน	2558)	
	 	 1.	ส�ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน
	 	 2.	ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
	 	 3.	ส�ารวจความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนชุมนุมสังคมศึกษา
 ช่วงที่ 2	(ธันวาคม	2558	–	มีนาคม	2559)	
	 	 1.	จัดกิจกรรรมเชิญวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 	 2.	ครูและผู้เรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
	 	 3.	 ผู้เรียนน�าความรู้ท่ีได้มาจัดท�าหนังสือเล่มเล็ก	 และ	 E-Book	 เพ่ือให้เป็นส่ือในการ
ถ่ายทอดความรู้
 ช่วงที่ 3	(มีนาคม	2559-	กรกฎาคม	2559)	
	 	 1.	จัดกิจกรรมถอดบทเรียน
	 	 2.	นักเรียนแกนน�าสรุปความรู้ที่ได้จากโครงการฯ
	 	 3.	นักเรียนแกนน�าจัดท�า	E-Book	และแผนพับสรุป
	 	 4.	ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้คุณธรรม	จริยธรรม
	 	 5.	ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนกับโรงเรียนในเครือข่ายฯ
	 	 6.	จัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์
	 ผลลัพธ์ของการด�าเนินงานที่ได้	มีดังนี้
	 ผลลัพธ์ท่ีได้จากการด�าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู ้คุณธรรม	 จริยธรรม	 โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ	 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ	 มีวินัย	 มีสัมมาคารวะ	 มีความซ่ือสัตย์และเป็นคนดี	
มีความรู้	 สามารถแยกแยะความดีและความชั่ว	 เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 ให้โอกาสผู้อื่น
ในการแสดงความเห็นหรือพฤติกรรมในแบบของตน	 เอาใจใส่และมองเห็นคุณค่าของการเลี้ยงโคนม
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค	และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง	และท�าให้ครอบครัวอบอุ่น	

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
	 ตลอด	1	ปีที่ผ่านมา	(ปี	2558-2559)	โรงเรียนโคกก่อพิทยาคมประสบผลส�าเร็จในการพัฒนา
คุณธรรม	จรยิธรรมให้กบัผู้เรยีนผ่านภมูปัิญญาท้องถิน่	ทัง้น้ี	ปัจจยัความส�าเรจ็ได้แก่	ครมีูความสามคัค	ี
เป็นทีมงานที่เข้มแข็ง	 มีความรับผิดชอบต่องานและโครงการท่ีได้รับมอบหมายถึงแม้ว่ากิจกรรมใน
โครงการมีความหลากหลาย	ครบููรณาการกจิกรรมโดยสอดแทรกคุณธรรม	จรยิธรรมพืน้ฐาน	8	ประการ
เข้ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ	เช่น	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี	(การปลูกพริก	การปลูกหม่อน	และการเลี้ยงโคนม)	ได้มีการสอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม
เข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอน	 กลุ่มสาระสังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 การสอน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ได้มีการสอดแทรกคุณธรรม	จริยธรรม	เป็นต้น	ส่งผลให้มีผู้เรียนสนใจกิจกรรม
ชุมนุมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยมีสมาชิกจ�านวน	20	คน	นอกจากนี้	ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ
อื่นๆ	ดังนี้
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	 1.	การสร้างทีมงาน	ผู้อ�านวยการโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม	(นายทรงศักดิ์	กระตารัตน์)	แบ่ง
บทบาทหน้าทีข่องบุคลากรการศกึษาในการดแูลกจิกรรมต่างๆ	ในโครงการ	การประสานงานโครงการ
สลบัสบัเปลีย่นกนัไปเพือ่สร้างการเรยีนรูแ้ละกระบวนการมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรม	สร้างความเข้าใจ	
แก้ไขปัญหา	 และหาข้อตกลงร่วมกัน	 ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วม	 โดยนัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือ
ชี้แจงโครงการ	 ชี้แจงบทบาทของผู้ปกครอง	 บทบาทของสถานศึกษา	 และบทบาทของผู้เรียนที่มีต่อ
โครงการ	เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เรียนให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
	 2.	การตดิตามการด�าเนนิงานอย่างสม�า่เสมอ	โดยจัดประชมุสรุปงานร่วมกนัเพ่ือให้บคุลากรได้
รับทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ	และระดมสมองในการแก้ปัญหาที่พบของการจัดท�าโครงการ	
	 3.	 การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา	 เช่น	
ผู้ใหญ่บ้าน	คณะกรรมการสถานศึกษา	และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม	เช่น	กิจกรรมการศึกษาแหล่ง
เรยีนรูส้หกรณ์โคนมโคกก่อ	ผูจ้ดัการสหกรณ์โคนมโคกก่อเข้าร่วมเป็นวทิยากร	และกจิกรรมอาหารว่าง
นักเรียน	เป็นต้น
	 4.	การเข้าร่วมกิจกรรมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	โดยการ
จัดการเรียนรู้คุณธรรม	 จริยธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ท�าให้หน่วยงานได้ใกล้ชิดกับสถานศึกษา	
รวมถึงเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	 และได้เผยแพร่องค์ความรู้ของสถานศึกษาสู่
สาธารณะ

 ผลการจัดการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
	 การจัดท�าโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 กรณี
ศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	 ต�าบลเกิ้ง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 การจัดการเรียนรู้คุณธรรม	 จริยธรรมโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ได้มี
การก�าหนดตวัชีว้ดัไว้ดงันี	้ผูเ้รยีนในชมุชุมสงัคมศกึษาจ�านวน	30	คน	และผูเ้รยีนทีไ่ม่ใช่นกัเรียนแกนน�า	
50	คน	รวมทั้งสิ้น	80	คน	เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรม	จริยธรรมเชิงบวกคิดเป็นร้อยละ	50	
โดยใช้แบบการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม	จริยธรรมของผู้เรียน	แบ่งการประเมินออกเป็น	3	
หัวข้อ	 ได้แก่	 1)	 ความสามารถแยกแยะความถูกต้อง	 ความดี	 และความชั่ว	 2)	 เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	และ	3)	มีระเบียบวินัย	และซื่อสัตย์	ในการประเมิน	ทั้งนี้	ผู้ประเมินคือ	
ครูผู้รับผิดชอบโครงการประเมิน	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้	
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามารถแยกแยะความถูกต้อง ความดี 

และความชั่ว

รายการประเมิน ระดับการประเมิน

4
ดีมาก

3
ดี

2
พอใช้

1
ควร

ปรับปรุง

1.	ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ต้องร้องขอ 13 11 3 0

2.	ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ 12 12 3 0

3.	กระท�าในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและสังคมยอมรับ 13 10 3 0

คะแนนรวม 38 33 9 0

ร้อยละ 47.50 41.25 11.25 0.00

ค่าเฉลี่ย 3.17 2.75 0.75 0.00

* หมายเหต	ุการแยกแยะ	ความถูกต้อง	ความดี	และความชั่ว	หมายถึง	พฤติกรรมการแสดงออกถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	โดยยึดมั่นในความถูกต้อง	ดีงาม	และช่วยเหลือผู้อื่นไม่ต้อง
ร้องขอ

	 จากตาราง	พบว่า	การประเมินคุณธรรม	จริยธรรม	ด้านความสามารถแยกแยะความถูกต้อง	
ความดี	และความชั่วของผู้เรียนจ�านวน	80	คน	โดยแบ่งเป็นระดับการประเมิน	ดังนี้	ผู้เรียนมีผลการ
ประเมนิคุณธรรม	จรยิธรรม	ด้านความสามารถแยกแยะความถกูต้อง	ความด	ีและความชัว่อยูใ่นระดบั
ดีมากจ�านวน	38	คน	คิดเป็นร้อยละ	47.50	ระดับดีจ�านวน	33	คน	คิดเป็นร้อยละ	41.25	และระดับ
พอใช้จ�านวน	9	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.25	ทั้งนี้	ไม่มีผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรม	จริยธรรม	ด้าน
ความสามารถแยกแยะความถูกต้อง	ความดี	และความชั่วอยู่ในระดับควรปรับปรุงจ�านวน	

ตารางที่ 3	ผลการประเมินคุณธรรม	จริยธรรม	ด้านเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

รายการประเมิน ระดับการประเมิน

4
ดีมาก

3
ดี

2
พอใช้

1
ควร

ปรับปรุง

1.	ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นอย่างเข้าใจ 10 6 2 1

2.	เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความคิด 10 6 2 0

3.	ยอมรบัพฤตกิรรมของบคุคลอืน่โดยไม่ตดัสนิผูอ้ืน่โดย
ใช้ความคิดของตนเอง

11 7 0 0
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน

4
ดีมาก

3
ดี

2
พอใช้

1
ควร

ปรับปรุง

4.	 แสดงพฤติกรรมยอย่อง	 ยินดี	 เม่ือบุคคลอื่นปฏิบัติ
สิ่งที่ดีงาม

13 10 2 0

คะแนนรวม 44 29 6 1

ร้อยละ 55.00 36.25 7.50 1.25

ค่าเฉลี่ย 2.75 1.81 0.38 0.06

* หมายเหตุ การเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 หมายถึง	 พฤติกรรมที่แสดงออก
ถึงการยอมรับและเคารพในคุณค่าความเป็นปัจเจกบุคคล	 โดยค�านึงถึงความแตกต่างด้านถ่ินก�าเนิด	
เชื้อชาติ	ศาสนา	ภาษา	เพศ	อายุ	สถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจ	ค่านิยม	ความเชื่อ	การศึกษาอบรม	
วัฒนธรรม	 เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้แสดงความคิดหรือพฤติกรรมในแบบของตนเอง	 ยอมรับและไม่ด่วน
สรุปความคิดเห็น	หรือตัดสินพฤติกรรมของบุคคล

	 จากตาราง	พบว่า	 การประเมินคุณธรรม	 จริยธรรมด้านการเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนษุย์ของผูเ้รยีนจ�านวน	80	คน	โดยแบ่งเป็นระดับการประเมนิ	ดังนี	้ผู้เรียนมผีลการประเมนิ
อยู่ในระดับดีมากจ�านวน	44	คน	คิดเป็นร้อยละ	55.00	ระดับดีจ�านวน	29	คน	คิดเป็นร้อยละ	36.25	
ระดับพอใช้จ�านวน	6	คน	คิดเป็นร้อยละ	7.50	และระดับควรปรับปรุงจ�านวน	1	คน	คิดเป็นร้อยละ	
1.25

ตารางที่ 4	ผลการประเมินคุณธรรม	จริยธรรม	ด้านมีระเบียบวินัย	และซื่อสัตย์

รายการประเมิน ระดับการประเมิน

4
ดีมาก

3
ดี

2
พอใช้

1
ควร

ปรับปรุง

1.	ส่งงานตรงเวลา 10 2 0 0

2.	เข้าเรียน/ฝึกปฏิบัติงานตรงเวลา 20 2 0 0

3.	แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ	สะอาด	เรียบร้อย 10 2 0 0

4.	รายงาน/แสดงข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริง 10 2 0 0

5.	ปฏิบัติตนตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับของโรงเรียน
อย่างเคร่งครัด

10 2 0 0

ตารางที่ 3 (ต่อ)
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รายการประเมิน ระดับการประเมิน

4
ดีมาก

3
ดี

2
พอใช้

1
ควร

ปรับปรุง

6.	ไม่น�าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนหรืออ้างอิง
ผลงานเมื่อน�าผลงานของผู้อื่นมาใช้

10 0 0 0

คะแนนรวม 70 10 0 0

ร้อยละ 87.50 12.50 0.00 0.00

ค่าเฉลี่ย 2.92 0.42 0.00 0.00

* หมายเหต ุมรีะเบยีบวนิยัและซือ่สตัย์	หมายถงึ	ความสามารถในการควบคมุตนเองให้ปฏบิติัตามกฎ	
ระเบียบของโรงเรียน	และมีการแสดงออกรวมทั้งให้ข้อมูลตามความเป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาทั้งต่อ
ตนเองและต่อผู้อื่น
 
	 จากตาราง	พบว่า	 การประเมินคุณธรรม	 จริยธรรมด้านระเบียบวินัยและซื่อสัตย์ของผู้เรียน
จ�านวน	80	คน	โดยแบ่งเป็นระดับการประเมิน	ดังนี้	ผู้เรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก	จ�านวน	
70	คน	คิดเป็นร้อยละ	87.50	และระดับดี	จ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	12.50	ทั้งนี้	ไม่มีผู้เรียนที่มี
ผลการประเมนิคณุธรรม	จรยิธรรม	ด้านระเบยีบวิจยัและซ่ือสตัย์ในระดับพอใช้และระดับควรปรบัปรงุ

 5. โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร: โครงการการเรียนรู้ความส�าคัญของโภชนาการ 
เพื่อการบริโภคอาหารปลอดภัย เสริมสร้างสุขภาวะของนักเรียน
	 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร	ตั้งอยู่ที่ต�าบลดอนเงิน	อ�าเภอเชียงยืน	จังหวัดมหาสารคาม	เป็น
สถานศึกษาประจ�าต�าบลขนาดเลก็	จดัการเรยีนการสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1-6	ประชากรในพืน้ที่
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	โดยประกอบอาชีพเสริมคือ	ค้าขาย	ผู้เรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ
ญาติ	ทั้งนี้	สถานศึกษาได้เข้าร่วมโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน	กรณีศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 ที่ได้รับการสนับสนุนโดยส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ	ดังนี้
	 1.	 เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการของนักเรียนเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1-3	โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร
	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการบริโภคอาหารปลอดภัยของผู ้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1-3	โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร

ตารางที่ 4 (ต่อ)
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	 3.	 เพื่อศึกษาการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ความส�าคัญของโภชนาการเพื่อการบริโภค
อาหารปลอดภัยเสรมิสร้างสขุภาวะของผูเ้รยีนระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1-3	โรงเรยีนดอนเงนิพทิยาคาร
ในด้านกาย	จิตใจ	อารมณ์และสังคม
	 ส�าหรับผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ	มีดังนี้
	 1.	ผู้เรียนจ�านวน	113	คน	บันทึกการบริโภคอาหารในแต่ละวันของตนเอง	เป็นการฝึกปฏิบัติ
เพือ่ปรบัพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารอาหารอย่างปลอดภยั	โดยส่งผลงานให้กับครูประจ�าชัน้ตรวจและ
จัดท�าเป็นคู่มือการบริโภคอาหารต่อไป
	 2.	 นักเรียนแกนน�าและผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการได้ท�างานร่วมกันเพื่อจัดท�าคู่มือการท�า
น�้าสมุนไพรและขนมพ้ืนบ้าน	 เป็นสื่อการเรียนรู้และหนังสือเสริมการเรียนรู้	 ท้ังนี้	 มีผู้เรียนท่ีให้สนใจ
คิดเป็นร้อยละ	50	
	 3.	ผู้เรียนจ�านวน	113	คน	ตอบแบบส�ารวจภาวะร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	และสังคม	หลังจาก
ได้ดื่มน�้าสมุนไพรและได้บริโภคอาหารขนมพื้นบ้าน	 โดยผู้เรียนมีสุขภาวะโดยรวมดีข้ึนคิดเป็นร้อยละ	
50	ของผู้เรียนที่ตอบแบบสอบถาม
	 4.	ผูเ้รยีนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร	ไม่บรโิภคขนมและน�า้อดัลม	ดืม่น�า้สมนุไพร
ตลอดปีการศึกษาจ�านวน	113	คน	ลดภาวะโรคอ้วนคิดเป็นร้อยละ	50	
	 5.	มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแสดงผลงานโครงการร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายใน
จังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	3	เครือข่าย
	 จากการวเิคราะห์ปัญหาของผูเ้รยีนโรงเรยีนดอนเงนิพทิยาคาร	พบว่า	ผูเ้รยีนมปัีญหาสขุภาวะ
ทางโภชนาการ	 เช่น	 ส่วนสูงและน�้าหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์	 และการบริโภคอาหารจะไม่ค�านึงถึง
หลกัวชิาการโดยบรโิภคอาหารไม่ครบหลกั	5	หมู	่เป็นต้น	ดังนัน้	โรงเรยีนดอนเงินพทิยาคารจงึได้จดัท�า
โครงการเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว	โดยการจดัประชมุชีแ้จงโครงการต่อคร	ูผูป้กครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา	 และส�ารวจปัญหาสุขภาวะทางโภชนาการด้วยแบบส�ารวจผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จ�านวน	113	คน	พบผู้เรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาวะมีจ�านวน	9	คน	ทั้งนี้	สถานศึกษาได้สร้างเครือข่าย
โดยจัดให้มีแกนน�าการรณรงค์การบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการจ�านวน	20	คน	เพื่อรณรงค์การ
บริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการหน้า	เสาธงทุกวันจันทร์	จัดรายการเสียงตามสายในเวลากลางวัน	
และรณรงค์การไม่บริโภคน�้าหวาน	ทั้งนี้	 ครูและผู้เรียนได้จัดท�ากติการ่วมกัน	5	ข้อ	ดังนี้	 1)	บริโภค
อาหารอาหารเป็นเวลา	2)	บรโิภคอาหารอาหารครบ	5	หมู	่3)	ไม่ด่ืมน�า้อดัลม	ด่ืมน�า้สมนุไพร	4)	บรโิภค
อาหารพืชผักสีเขียวเป็นประจ�า	และ	5)	บริโภคอาหารอาหารไม่มีแมลงวันตอม
	 ส�าหรับการด�าเนินการโครงการดังกล่าว	 ได้แก่	 ผู้เรียนท�าน�้าดื่มสมุนไพรเพื่อการบริโภค
ภายใต้ความดูแลของครู	 ห้ามให้มีการขายน�้าหวานหรือน�้าอัดลมในสถานศึกษา	 ท�าขนมพื้นบ้าน	
เช่น	มะขามแก้ว	และมะพร้าวแก้ว	เป็นต้น	สอนวิธีการท�าผักบุ้งงอก	(ผักที่ปลูกง่ายและให้ประโยชน์
ทางโภชนาการ)	ครจูดัท�าคูม่อืการบรโิภคอาหารปลอดภยั	และสถานศึกษาเชญิวทิยากรจากโรงพยาบาล
ศูนย์สุขภาพชุมชนมาให้ความรู้เรื่องค่านิยมการบริโภคอาหารปลอดภัยให้กับผู้เรียน
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	 ส�าหรับผู้เรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาวะทางโภชนาการมากจ�านวน	 9	 คน	 ครูได้ด�าเนินการให้
ค�าแนะน�าเป็นการส่วนตัว	 ให้ความรู้	 วัดส่วนสูงและชั่งน�้าหนักผู้เรียนอย่างสม�่าเสมอ	ปรับพฤติกรรม
การบรโิภคอาหาร	วธิกีารบรโิภคอาหาร	และจดัให้ผูเ้รยีนได้ออกก�าลงักาย	ผลทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีนทีม่ปัีญหา
ทางโภชนาการลดลงจากจ�านวน	9	คน	เหลือ	2	คน	

 ประโยชน์ที่ได้จากการด�าเนินงาน
	 1.	ผู้เรียนมีความรู้เรื่องสุขภาวะทางโภชนาการมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ	80
	 2.	ผู้เรียนปรับเปลี่ยนวิธีการบริโภคอาหารคิดเป็นร้อยละ	85
	 3.	ผู้เรียนลดการดื่มน�้าอัดลมคิดเป็นร้อยละ	70
	 4.	ไม่มีน�้าหวานทุกประเภทในสถานศึกษา
	 5.	แกนน�าในการรณรงค์โครงการฯทุกคน	(จ�านวน	20	คน)	มีภาวะผู้น�ามากขึ้น		 	
	 6.	ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นคิดเป็นร้อยละ	70

 อุปสรรค/ปัญหา ที่พบ มีดังนี้
	 1.	 ผู้เรียนบางคนมีนิสัยการบริโภคที่ปรับเปลี่ยนยาก	 เช่น	บริโภคน�้าอัดลมหลังจากเล่นกีฬา	
หรือเมื่ออากาศร้อน	เป็นต้น
	 2.	กลุม่นกัเรยีนแกนน�าทีจ่ดัเตรยีมน�า้สมนุไพรมภีาระงานมาก	ไม่มเีวลาจดัเตรยีมน�า้สมนุไพร
ทุกวัน
	 3.	 โอกาสในการเผยแพร่รณรงค์สู่ชุมชนน้อย	 เนื่องจากชุมชนมีความเคยชินกับการบริโภค
รสหวาน	

 ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาข้างต้น
	 1.	กลุม่นกัเรยีนแกนน�าประชาสมัพนัธ์และให้ค�าแนะแนวเพ่ิมให้เกดิความเข้าใจและเกดิความ
ตระหนักในการบริโภคอาหารถูกหลักโภชนาการ
	 2.	ชี้แจงให้นักเรียนแกนน�าวางแผนการท�างานโดยอาจผลัดกันปฏิบัติหน้าที่	
	 3.	หาแนวทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย

 6. โรงเรยีนนาสนีวนพิทยาสรรค์ : โครงการสร้างความตระหนักการลดภาวการณ์
สูบบุหรี่ของนักเรียน
	 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก	 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มหาสารคาม	ตัง้อยูท่ีห่มู	่3	บ้านหนองค	ูต�าบลนาสีนวน	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จังหวดัมหาสารคาม	จัดการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6	 แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	
61	 คน	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 63	 คน	 รวมทั้งสิ้น	 124	 คน	 จัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่
บริการ	 4	 หมู่บ้าน	 ส�าหรับตัวผู้เรียน	 ส่วนใหญ่มาจากพ้ืนฐานครอบครัวที่ยากจน	 ผู้ปกครองมีอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้าง	 พ่อแม่หย่าร้าง	 อาศัยอยู่กับญาติ	 ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน	ท�าให้
ผู้เรียนขาดความอบอุ่น	รวมถึงผู้ปกครองบางท่านมีพฤติกรรมสูบบุหรี่	ผู้เรียนมีความอยากรู้อยากลอง
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จึงถูกชักจูงโดยเพื่อนได้ง่าย	 อีกทั้งผู้ปกครองไม่แก้ไขพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุตรหลาน	 และขาด
การประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในการแก้ปัญหาดังกล่าว	
	 ส�าหรับการวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนในสถานศึกษา	 จากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนและ
สัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเสี่ยง	พบว่า	นักเรียนชายมีพฤติกรรมติดบุหรี่จ�านวน	15	คน	ส่งผลกระทบทาง
ด้านเศรษฐกิจ	สุขภาพ	บุคลิกภาพ	และการเรียน	สถานศึกษาจึงได้จัดท�าโครงการลด	ละ	เลิกบุหรี่เพื่อ
เสรมิสร้างสขุภาวะของผูเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	1-6	โดยการสนบัสนนุของส�านกังานกองทุนสนบัสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	
	 ในการด�าเนินงานโครงการการจัดการการเรียนรู ้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน	 กรณีศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	 ต�าบลเก้ิง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 การสร้างความตระหนักการลดภาวะการสูบบุหรี่
ของนักเรียน	 สถานศึกษาได้มีการจัดประชุมชี้แจงการด�าเนินโครงการการมีส่วนร่วมร่วมกับนักเรียน
แกนน�าจ�านวน	30	คน	ครูจ�านวน	4	คน	ผู้ปกครองจ�านวน	20	คน	และคณะกรรมการสถานศึกษา	
5	 คน	 ผลจากการประชุม	 พบว่า	 ผู้น�าชุมชนและผู้ปกครองตระหนักถึงภัยของการสูบบุหรี่	 รวมทั้ง
ทราบสาเหตุของปัญหาการติดบุหรี่ของผู้เรียน	เช่น	พฤติกรรมการเลียนแบบผู้ปกครอง	เป็นต้น	และ
ได้มีการหารือขั้นตอนการด�าเนินงาน	 สามารถสรุปได้	 ดังนี้	 สถานศึกษาจัดให้มีการส�ารวจสภาพ
การสูบบุหรี่ในสถานศึกษาที่ด�าเนินการโดยครูและนักเรียนแกนน�า	 จัดกิจกรรมรณรงค์การเลิก
สบูบหุรีโ่ดยผ่านการประชาสมัพนัธ์เสยีงตามสาย	ติดแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลด	ละ	เลิกสูบบหุร่ีใน
โรงเรยีน	เดนิรณรงค์จดัและแจกแผ่นพบัประชาสัมพันธ์ในชมุชนในเขตพ้ืนทีบ่ริการ	4	หมูบ้่าน	และขอ
ความอนเุคราะห์ผูใ้หญ่บ้านช่วยจดัเสยีงตามสายประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้ตระหนกัถงึผลเสียของ
การสบูบหุรี	่ตลอดจนวิธกีารลด	ละ	เลกิสบูบหุรีใ่นทกุสปัดาห์	ส�าหรบัภาคส่วนอืน่ๆ	ได้แก่	โรงพยาบาล
ส่งเสรมิสขุภาพบ้านนาสนีวน	โรงพยาบาลกนัทรวชิยั	และสถานตี�ารวจภธูรต�าบลนาสนีวน	ได้มส่ีวนร่วมใน
การให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและโทษของสารเสพติด	 เทคนิคการปฏิเสธเมื่อถูกเพื่อชักชวน	และ
วธิกีารปฏบิตัใินการลด	ละ	เลกิการสบูบุหรี	่โดยปฏบิตักิารการลด	ละ	เลกิบหุรี	่3	ข้อได้แก่	1)	ลดการสบูบหุรีโ่ดย
การสูบน้อยครั้ง	2)	ลดการสูบบุหรี่โดยฝึกสมาธิ	และ3)	ลดการสูบบุหรี่โดยการออกก�าลังกาย	ส�าหรับ
ผู้ปกครองนักเรียนที่เลิกสูบบุหรี่แล้ว	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนแกนน�า
และผูเ้รียนทีต่ดิบหุร่ีจ�านวน	15	คน	ร่วมกับครผูู้รับผิดชอบโครงการ	รวมจ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ	33	คน
	 เมือ่เสรจ็สิน้การปฏบิตักิารลด	ละ	เลกิการสูบบหุร่ีแล้ว	จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ	เพ่ิมขึน้	15	คน	
โดยผูเ้รยีนได้จดัท�า	Mind	Mapping	สารเสพตดิและการลด	ละ	เลกิสบูบหุรีร่่วมกนั	โดยมคีรผููร้บัผดิชอบให้
ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด	เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์	ผู้เรียนและ
ครรู่วมกนัออกแบบสมดุบันทึกการรบั-จ่ายส�าหรบัการลด	ละ	เลกิบหุร่ี	เพือ่ให้ผูเ้รียนเกิดความตระหนกั
ถึงผลเสียของบุหรี่ต่อสุขภาพ	บุคลิกภาพและเศรษฐกิจ	ทั้งนี้	หลังจากกิจกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้น	พบว่า	
ผูเ้รยีนตระหนกัถงึความสญูเสยีทางเศรษฐกจิท่ีเกดิจากการสูบบหุร่ีและเกดิความภาคภมูใิจท่ีมเีงินออม
หลงัเลกิสบูบหุรี	่อย่างไรก็ด	ีสถานศกึษาได้จดักจิกรรมโฮมรูมนกัเรียนในวนัศกุร์ของทกุเดือน	เพ่ือสังเกต
พฤติกรรมลด	ละ	เลิกสูบบุหรี่ของผู้เรียน
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	 ส�าหรับการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน	 กรณีศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	 ต�าบลเกิ้ง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
มหาสารคาม	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคาม	การสร้างความตระหนกัการลดภาวการณ์
สูบบุหรี่ของนักเรียน	มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ�านวน	20	คน	ผู้เรียนจ�านวน	30	คน	และวิทยากรและ
ครูจ�านวน	4	คน	รวมทั้งสิ้น	54	คน	กิจกรรมการถอดบทเรียนจัดขึ้นโดยให้ผู้สนใจเขียนเรียงความส่ง
เรียงความประกวดคนละ	1	เรื่อง	มีผู้สนใจส่งเรียงความจ�านวน	139	เรื่อง	สถานศึกษาคัดเลือกไว้	3	
ล�าดับคือ	1	2	และ	3	นอกจากนั้น	มีการประเมินผลสุขภาพผู้เรียนที่ลด	ละ	เลิกสูบบุหรี่โดยใช้แบบ
ประเมินสุขภาวะ	3	ด้านคือ	ร่างกาย	อารมณ์	และสังคม	(ผู้เรียนจ�านวน	139	คน)	และ	เขียนค�าขวัญ
ลด	ละ	เลกิสบูบุหรี	่139	ค�าขวญั	แล้วคัดเลอืกตวัอย่างไว้	3	ล�าดบัคอื	ล�าดบัที	่1	2	และ	3	จดัท�าหนงัสอื
เล่มเล็ก	 และจัดนิทรรศการโครงการฯ	 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์	 ผลท่ีได้จากการจัดกิจกรรมคือ	
องค์ความรู้ด้านบุหรี่และวิธีการลด	ละ	เลิกบุหรี่	ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง	เช่น	
Mind	Mapping	แผ่นพับและป้ายรณรงค์	เรียงความและค�าขวัญเกี่ยวกับการลด	ละ	เลิกบุหรี่	รวมถึง
ความร่วมมือที่ได้ในทุกขั้นตอนของการด�าเนินโครงการฯ	ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
	 นวัตกรรมท่ีเกิดจากโครงการการจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน	กรณีศึกษาเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	ต�าบลเกิ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	 และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับบุคคล	 หน่วยงานหรือ
โครงการอื่น	ได้แก่	เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ในการลด	ละ	เลิกบุหรี่ระหว่างผู้เรียน	ครู	ผู้ปกครอง	ผู้น�า
ชมุชน	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลบ้านนาสีนวน	โรงพยาบาลกนัทรวชิยั	สถานตี�ารวจภธูรต�าบล
นาสีนวน	 และชุมชน	 โดยการท�างานแบบมีส่วนร่วมเชิงเครือข่ายท�าให้การแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ของ
ผู้เรียนประสบความส�าเร็จ	 ก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนโครงการฯ	 โดยการสร้างความตระหนักให้
กับผู้เรียน	ครู	 ผู้ปกครอง	สถานศึกษาและชุมชน	 เมื่อผู้เรียนและผู้ปกครองเกิดความตระหนัก	ท�าให้
เกิดความสะดวกในการประสานความร่วมมือในการด�าเนินงานและก�ากับติดตาม	อย่างไรก็ดี	จุดด้อย
ของโครงการฯ	คอื	เป็นกจิกรรมนอกเวลาเรยีน	ท้ังนี	้ควรน�ากิจกรรมมาบรูณาการกบัการเรียนการสอน
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน	
	 ผลลพัธ์และผลผลติของโครงการ	มดีงันี	้ผลลพัธ์ท่ีได้	ได้แก่	1)	องค์ความรูเ้กีย่วกบับหุรี	่โทษของ
บหุรีท่ีม่ต่ีอร่างกาย	สงัคมและเศรษฐกจิ	วธิกีารลด	ละ	เลกิบหุรี	่และทกัษะการปฏเิสธ	2)	เกดิเครอืข่าย
การเรียนรู้ในการลด	 ละ	 เลิกบุหรี่ระหว่างผู้เรียน	 ครู	 ผู้ปกครอง	 ผู้น�าชุมชน	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�าบลบ้านนาสนีวน	โรงพยาบาลกนัทรวชิยั	สถานตี�ารวจภธูรต�าบลนาสนีวน	และชุมชน	3)	ทกัษะ
สุขภาพของการไม่สูบบุหรี่	4)	ผู้เรียนที่เลิกบุหรี่มีสุขภาพ	บุคลิกภาพและผลการเรียนดีขึ้น	5)	ผู้เรียน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ	 เกิดทักษะการคิด	ทักษะชีวิต	 มีวินัยและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น	 ส�าหรับ
ผลผลิตที่ได้	ได้แก่	Mind	Mapping	แผ่นป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลด	ละ	เลิกสูบบุหรี่	สมุด
เล่มเล็ก	บัญชีรายรับรายจ่าย	และค�าขวัญการลด	ละ	เลิกบุหรี่
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  จุดเด่นของเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล
	 จุดเด่นของเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลคือ	การให้ความร่วมมือ	ความสามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อนัเดยีวกนัของสมาชกิในเครอืข่ายประกอบด้วย	คณะผูบ้รหิาร	คณะครทูีร่บัผดิชอบโครงการผูป้กครอง
และผูน้�าชมุชน	ผูเ้รยีน	สหวชิาชพีและผูท้รงคณุวฒุ	ิและภมูปัิญญาชาวบ้าน	ส่งผลให้การด�าเนนิกจิกรรม
บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี	
	 ส�าหรับจุดเด่นอีกประการคือ	มีนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม	 (ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วม
ด�าเนินการ	 ร่วมแก้ไขปัญหาด้านสุขภาวะ	 รวมทั้งมีกิจกรรมที่สร้างองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมด้านสุข
ภาวะที่สามารถน�ามาเป็นหลักปฏิบัติในสถานศึกษาในชุมชนนั้นๆได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
	 สรุป	 เครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือโรงเรียนเกิ้งวิทยา
นุกูล	 และโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม	 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม	 โรงเรียน
ดอนเงินพิทยาคาร	 และ	 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์	 รวมตัวกันขึ้นเพื่อจัดท�าโครงการการจัดการ
การเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชน	กรณศีกึษาเครือข่ายโรงเรียนเกิง้วทิยานกุลู	ต�าบล
เก้ิง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัมหาสารคาม	สงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัมหาสารคามขึน้	โดยด�าเนนิการ
ตามประเด็น	ดังนี้	
	 1.		ด้านความตระหนกัและการลดอัตราการสบูบหุรีแ่ละเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	การจดักจิกรรม
มีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนตระหนักถึงความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่	 มีนักเรียนแกนน�ารวมกกลุ่มลด	 ละ	 เลิก	 บุหรี่จ�านวน	 30	 คน	
สถานศึกษามีข้อมูลด้านสุขภาวะของผู้เรียนที่ติดสิ่งเสพติดบุหรี่ที่ชัดเจนยิ่งข้ึนในปีการศึกษา	 2558	
(ประมาณ	10-15	คน)	ได้สื่อการเรียนการสอน	Mind	Mapping	เรื่องการติดสิ่งเสพ	ผู้เรียนเผยแพร่
ความรู้สู่ชุมชน	 ได้ผลงานการเขียนเรียงความเร่ืองการลดละเลิกการสูบบุหร่ี	 ได้ค�าขวัญในโรงเรียน
เป็นสื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนติดสิ่งเสพติดจ�านวน	3	ผลงาน	ได้เครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในชุมชนและภายนอกสถานศึกษาจ�านวน	 4	 โรงเรียน	 ได้หนังสือเล่มเล็กจากการถอดบท
เรียนโครงการไว้เป็นสื่อการเรียนการสอน	 และได้แบบส�ารวจสุขภาวะการลดละเลิกสูบบุหร่ี	 ส�าหรับ
ผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจที่มีเงินออมหลังเลิกสูบบุหรี่
	 2.	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	สถานศึกษามีแบบ
ส�ารวจการบริโภคอาหารไว้เป็นเครื่องมือจัดหาข้อมูลด้านสุขภาวะโภชนาการ	สถานศึกษามีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแสดงผลงานโครงการร่วมกับสถานศึกษาในเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม	
จ�านวน	3	เครือข่าย	และ	มีนักเรียนแกนน�าการรณรงค์การบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการจ�านวน	
20	คน	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	กติการ่วมกันระหว่างครูและผู้เรียนในการบริโภคอาหาร
	 3.	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้คือ	ผู้เรียนมคีวามตระหนกัรู้เร่ืองสุขภาวะทางเพศทีไ่ม่ดี
ก่อนถึงวยัอนัควรร้อยละ	97	มแีกนน�าสามารถสร้างเครอืข่ายการเรยีนรูส้ขุภาวะทางเพศท่ีดีร้อยละ	85	
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ครอบครัวผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงมีภูมิคุ้มกันด้านพฤติกรรมร้อยละ	90	 เกิดเครือข่ายส่งเสริมการจัดการ
เรยีนรูเ้รือ่งสขุภาวะทางเพศท่ีด	ีเกดิชมรม/ชุมนมุเพศศกึษาในโรงเรยีนเกิง้วทิยานกูุล	มบีทเรยีนส่งเสรมิ
การเรยีนรูเ้รือ่งสขุภาวะทางเพศทีด่	ีมบีทเรยีนการเรียนรู้เร่ืองสขุภาวะทางเพศก่อนวยัอนัควร	มผีงัราย
จดักจิกรรมเสียงตามสายเรือ่งสขุภาวะทางเพศทีด่	ีมกีารถอดบทเรยีนออกมาในรปูแบบเรยีงความ	และ
บทความเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนมีความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศที่ดี
	 4.	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัว
ชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ผู้เรียนสามารถแยกแยะความถูกต้อง	ความดี	และความชั่ว	 เคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	และมีระเบียบวินัย	และซื่อสัตย์	มากกว่าร้อยละ	50	ของจ�านวนผู้เรียน
ทั้งหมด	(80	คน)
	 5.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนจ�านวน	20	คน	อ่านได้	เขียนได้ตามเกณฑ์
ร้อยละ	 60	 ได้ครูแกนน�าด้านความบกพร่องทางการเรียนรู้	 การอ่านและการเขียนจ�านวน	 6	 คน	 ได้
ฐานข้อมูลผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียน	 ได้คู่มือคัดกรองเด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้	ได้นวัตกรรมแผนการเรียนรู้	IEP/	IIP	แก้ปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	ได้แบบวัด
ความสามารถด้านการอ่านและการเขยีนส�าหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้	ครูได้ส่ือการเรียนการสอน
แก้ปัญหาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	ได้องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดท�าโครงการ	
และได้บทความ	1	เรื่อง
	 ส�าหรับป ัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการคือ	 ครูมีหน ้าที่และภาระงานมาก	
การด�าเนินการคัดกรองผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องใช้ความช�านาญและความละเอียดเป็นอย่างมาก
ดังนั้น	 ในการแก้ปัญหาดังกล่าว	 ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	 อาจให้มีการบรรจุ
โครงการไว้ในแผนพฒันาจงัหวดัเพือ่ให้ได้มาซึง่ผูเ้ชีย่วชาญในด้านต่างๆในการมส่ีวนร่วมของโครงการ	
	 ทั้งนี้	 จุดเด่นของเครือข่ายโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลคือ	 การให้ความร่วมมือ	 ความสามัคคีเป็น
อนัหนึง่อนัเดยีวกนัของสมาชกิในเครอืข่าย	นวตักรรมท่ีเกดิจากการมส่ีวนร่วมท่ีสามารถน�ามาเป็นหลัก
ปฏิบัติในสถานศึกษาในชุมชนนั้นๆได้อย่างยั่งยืนต่อไป

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558)	.	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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ส่งเสริมสร้างพฤติกรรมและค่านิยมเครือข่ายเยาวชน
เฝ้าระวังการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าพร้อมน�าคุณธรรมใฝ่เรียนรู้ 

หลีกเลี่ยงสารเสพติดและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ 

เครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) อ�าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ความน�า    
	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแรด	 (จินดาวิทยาคาร)	 ประกอบด้วย	 โรงเรียน 
แม่ข่ายคือโรงเรียนบ้านดอนแรด	 (จินดาวิทยาคาร)	 และโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	
โรงเรยีนบ้านยาง	โรงเรยีนบ้านนางเขม็	โรงเรยีนบ้านบงึยางประชาสรรค์	และโรงเรยีน
ไตรคามวทิยา	จดัการเรยีนการสอนระดับปฐมวยั-ระดับมธัยมศกึษาตอนต้น	บคุลากร
การศกึษาจ�านวน	23	คน	และผูเ้รียนจ�านวน	232	คน	รวมตวักนัเพือ่ร่วมกนัแก้ปัญหา
ผูเ้รยีนของสถานศึกษาในเครอืข่ายทีม่บีรบิทคล้ายกนั	ได้แก่	ปัญหาการบรโิภคอาหาร
ทีไ่ม่มคีณุค่า	ไม่ใส่ใจสขุภาพ	บรโิภคอาหารทีม่สีารพษิตกค้างเนือ่งจากความรูเ้ท่าไม่ถงึ
การณ์	ปัญหาความเสือ่มโทรมทางศีลธรรม	คณุธรรม	และจริยธรรม	ปัญหายาเสพตดิ	
ปัญหาสุขภาวะทางเพศของผู้เรียน	และปัญหาอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้เนื่องจากภาวะ
บกพร่องทางการเรียนรู้	ดังนั้น	เครือข่ายฯ	จึงเห็นควรให้รีบด�าเนินการแก้ไข	เพื่อลด
ปัญหาทางสังคมและปัญหาด้านสุขภาพของผู้เรียน	และชุมชน
	 จากสภาพปัญหาดงักล่าวข้างต้น	เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านดอนแรดได้ร่วมมอืกนั	
ระดมความคิดเห็น	 เพื่อจัดท�าโครงการส่งเสริมสร้างพฤติกรรมและค่านิยมเครือข่าย
เยาวชนเฝ้าระวังการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า	 พร้อมน�าคุณธรรม	 ใฝ่เรียนรู้	 หลีก
เลี่ยงสารเสพติดและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 ตามประเด็น	 ดังนี้	 1)	 ด้านความ
ตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทาน
อาหารถกูหลกัโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนกัและลดปัญหา 
สขุภาวะทางเพศ	4)	ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	และ	5)	ด้านคณุภาพการศกึษาท่ีเชือ่มกบั
สุขภาวะและความมั่นคง	

สมศรี		หลงชิน
ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านดอนแรด	(จินดาวิทยาคาร)



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน :  บทเรียนจากการปฏิบัติ
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	 ในการแก้ปัญหาดังกล่าวให้ประสบผลส�าเร็จ	 จะต้องมีกระบวนการตามแนวทาง/การจัด
กิจกรรมที่จะด�าเนินการหรือแนวทางแก้ปัญหาในเชิงประจักษ์	 และเป็นไปได้ในแต่ละกิจกรรมโดย
อาศัยสื่อนวัตกรรมที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทแต่ละท้องถิ่น	น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียนในทางที่ดี	

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครอืข่ายบ้านดอนแรดได้ด�าเนนิโครงการส่งเสริมสร้างพฤติกรรมและค่านยิมเครอืข่ายเยาวชน
เฝ้าระวังการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า	พร้อมน�าคุณธรรม	ใฝ่เรียนรู้	หลีกเลี่ยงสารเสพติดและลดปัญหา
สุขภาวะทางเพศ	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กิจกรรมที่ 1	 ประชมุครใูนเครอืข่าย	5	โรงเรียน	มวีธิกีารด�าเนนิงาน	ดังนี	้1)	ประชมุครู/	ชมุชน
ในเครอืข่าย	5	โรงเรยีน	2)	ประชมุวางแผนในการจดัท�าโครงการเพือ่รบังบสนบัสนนุจาก	สสส.	3)	ประชมุ
วางแผนการจัดทาหลกัสูตร/คูมื่อ/สือ่การเรยีนการสอนความตระหนกัและลดอตัราการสบูบหุรี	่บรโิภค
อาหารที่มีคุณค่า	 (เกษตรปลอดสารพิษ)	 ความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 ปัญหาเด็ก
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	ที่บกพร่องทางการเรียนรู้	การเรียนรู้	(L.D.)	และ	4)	สรุปแนวทางในการอบรม 
เชิงปฏิบัติการ	
 กิจกรรมที่ 2	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	วิทยากรมาให้ความรู้ส่งเสริม
สขุภาวะของเดก็และเยาวชนให้มนีสิยัในบรโิภคอาหารทีม่คีณุค่า	(เกษตรปลอดสารพษิ)	แก่คณะครทูัง้	
5	โรงเรยีน	2)	จดัท�าหลกัสตูร/คูม่อืส่งเสรมิสขุภาวะของเด็กและเยาวชนให้มนีสัิยในการบริโภคอาหาร
ที่มีคุณค่า	(เกษตรปลอดสารพิษ)	3)	น�าหลักสูตร/คู่มือส่งเสริมสุขภาวะของเด็กและเยาวชนให้มีนิสัย
ในการบรโิภคอาหารทีม่คีณุค่าโรงเรยีนเครอืข่าย	น�าไปจัดกจิกรรมการเรียนการสอน	และ	4)	ผู้บริหาร
โรงเรียน	ก�ากับติดตามอย่างสม�่าเสมอ	
 กิจกรรมที่ 3	 อบรมนักเรียนนักเรียนแกนน�า	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	เชิญวิทยากรมาให้
ความรู้นักเรียนแกนน�าด้านความตระหนักและลดอัตราการสูบบุหรี่	บริโภคอาหารที่มีคุณค่า	 (เกษตร
ปลอดสารพิษ)	 ความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได	้
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้	 (L.D.)	 2)	 นักเรียนแกนน�าฝึกเชิงปฏิบัติการความตระหนักและลดอัตรา
การสูบบุหรี่	 บริโภคอาหารที่มีคุณค่า	 (เกษตรปลอดสารพิษ)	 ความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะ
ทางเพศ	ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	ที่บกพร่องทางการเรียนรู้	 (L.D.)	3)	ประเมินความส�าเร็จ/
พงึพอใจในการอบรมประชมุเชงิปฏิบตักิารนกัเรียนแกนน�าและคณะครูจ�านวน	165	คน	และ	4)	สรุป/
รายงานกิจกรรมนักเรียนแกนน�าความตระหนักและลดอัตราการสูบบุหร่ี	 บริโภคอาหารที่มีคุณค่า	
(เกษตรปลอดสารพิษ)	 ความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียน 
ไม่ได้	ที่บกพร่องทางการเรียนรู้	(L.D.)	
 กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานจากศูนย์การเรียนรู้	 เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ	 ของเครือข่าย	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 1)	 ประชุมปรึกษาหารือ	 วางแผนในการ
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ไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ	 2)	 ติดต่อประสานงานศูนย์
การเรียนรู้	 เศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษจังหวัดสุรินทร์	 3)	 จัดท�าคู่มือ/
แบบบันทึก/ก�าหนดการส�าหรับนักเรียน	ไปศึกษาดูงาน	4)	ศึกษาดูงานและบันทึกประสบการณ์ได้รับ	
เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ	5)	ประเมินความพึงพอใจ/ผลที่ได้รับจากการไป
ศึกษาดูงาน	และ	6)	สรุป/รายงานการไปศึกษาดูงาน	
 กิจกรรมที่ 5	 การเกษตรปลอดสารพิษ	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 1)	 การจัดท�าคู่มือเกษตร
ปลอดสารพิษ	2)	นักเรียนปฏิบัติ	การปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนและขยายสู่ชุมชน	3)	นักเรียน
ปฏิบัติการเพาะเห็ดนางฟ้า	 4)	 น�ามาประกอบอาหารกลางวันและจ�าหน่าย	 5)	 ก�ากับติดตาม	 และ	
6)	สรุปรายงานการจัดกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ	
 กิจกรรมที่ 6 เข้าค่ายคุณธรรมต่อต้านยาเสพติดและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 มีวิธีการ
ด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	ประชุมวางแผนการเข้าค่ายจัดทาคู่มือในการเข้าค่ายคุณธรรม	ต่อต้านยาเสพติด/
ประสานวทิยากร/สถานท่ี	2)	วทิยากรให้ความรูด้้านคณุธรรมต่อต้าน	ยาเสพติดและลดปัญหาสขุภาวะ
ทางเพศ	3)	ประเมินผลความส�าเร็จ/ความพึงพอใจ	และ	4)	สรุป/รายงานการจัดกิจกรรม
 กิจกรรมทึ่  7	 จัดอบรมนักเรียนที่มีปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เน้นเด็กท่ีบกพร่องทาง 
การเรียนรู้	(L.D.)	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	ประชุม	วางแผนจัดท�าคู่มือ/ใบงานต่างๆ	การแก้ปัญหา
เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	 เน้นเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้	 (L.D.)	 2)	 ประสานงานเชิญวิทยากร	
ศึกษานิเทศก์	 ให้ความรู้นักเรียน	 3)	 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้	 (L.D.)	
4)	น�าประสบการณ์ทีไ่ด้ในการอบรมไปจดักจิกรรมกาเรียนการสอน	ในโรงเรียน	5	โรงเรียนของเครือข่าย	
5)	ประเมิน/ทดสอบ	ความส�าเร็จและความพึงพอใจ	6)	ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง	5	โรงเรียน	ก�ากับติดตาม
การแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	ทุกสัปดาห์	และ	7)	สรุป/รายงานการจัดกิจกรรมการอบรม	
 กิจกรรมที่ 8	 สรุปการดาเนินการของโครงการ	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 1)	 ประชุมคณะ
ผู้บริหาร	คณะครู	โรงเรียนเครือข่ายบ้านดอนแรด	(จินดาวิทยาคาร)	2)	สรุปความส�าเร็จและจุดที่ควร
พัฒนา	 เป็นรายกิจกรรมที่ได้ด�าเนินการตามโครงการ	 3)	 การถอดบทเรียน	 4)	 สรุปผลและรายงาน
โครงการ	และ	5)	การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
	 จากการด�าเนินการตามโครงการของเครอืข่ายโรงเรียนบ้านดอนแรด	พบว่า	ได้รบัความร่วมมอื
จากคณะผู้บริหาร	 ครู	 ผู้เรียน	 และผู้ปกครองในเขตบริการ	 5	 ของโรงเรียนเครือข่ายเป็นอย่างดียิ่ง	
ท�าให้การด�าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสร้างพฤติกรรมและค่านิยมเครือข่ายเยาวชน
เฝ้าระวังการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า	พร้อมน�าคุณธรรม	ใฝ่เรียนรู้	หลีกเลี่ยงสารเสพติดและลดปัญหา
สุขภาวะทางเพศ	 ประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 และตัวบ่งชี้ของกิจกรรม	 โดยได้รับ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการด�าเนินกิจกรรม	ที่ได้ร่วมกันคิด	ร่วมกันท�า	เพื่อหาแนวทางการ
แก้ปัญหาให้ส�าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
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ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ในการด�าเนนิโครงการของเครอืข่ายโรงเรยีนดอนแรดโดยภาพรวมไม่พบปัญหา	และอปุสรรค	
เนือ่งจากเครอืข่ายฯ	มคีวามเข้าใจปัญหา	และแก้ปัญหาได้ตรงตามจดุประสงค์ของโครงการ	อย่างไรกดี็	
ความไม่เข้าใจในการด�าเนนิกจิกรรมอาจเป็นอปุสรรคในการด�าเนนิการ	ทีส่ามารถป้องกนัและแก้ไขได้	
	 ส�าหรบัแนวทางในการแก้ปัญหา	เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านดอนแรด	ใช้วธิกีารประชมุปรกึษาหารอื	
หาสาเหตุของปัญหา	ศึกษา	วิเคราะห์	ร่วมกันคิด	ร่วมกันแก้ปัญหาบนพื้นฐานของความเป็นไปได้

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 
	 การด�าเนนิโครงการส่งเสรมิสร้างพฤติกรรมและค่านยิมเครอืข่ายเยาวชนเฝ้าระวงัการบรโิภค
อาหารที่มีคุณค่า	 พร้อมน�าคุณธรรม	 ใฝ่เรียนรู้	 หลีกเลี่ยงสารเสพติดและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	
ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม	ดังนี้
	 1.	แบบฝึกหัดจุดให้เกิดรูปภาพ	เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้ของผู้เรียน
	 2.	การน�าเศษอาหารมาท�าเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ	 ลดการใช้สารเคมี	 นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการ
บ�ารุงรักษาให้เหมาะแก่การเพาะปลูก	

รูปแบบการบริหารจัดการ และกระบวนการมีส่วนร่วม 
	 กระบวนการมส่ีวนร่วม	เป็นหลกัการทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่	เพือ่หาแนวทาง	และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	ทั้งก่อนด�าเนินโครงการ	ระหว่างด�าเนินโครงการ	และหลังด�าเนินโครงการ	
เพื่อให้การด�าเนินการกิจกรรมต่างๆของโครงการประสบผลส�าเร็จ	ตามวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	และ
ตัวบ่งชี้ของกิจกรรมนั้นๆ	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ร่วมกันคิด	ร่วมกันท�า	และร่วมกัน
แก้ปัญหา

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม 
	 การด�าเนินโครงการฯ	 สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมในเครือข่ายโรงเรียน
บ้านดอนแรด	ดังนี้
	 1.	โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลดอนแรด	มบีทบาทหน้าทีช่่วยเหลอื	ให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	
ช่วยเหลือด้านสุขภาพ
	 2.	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลยางสว่าง	มบีทบาทหน้าทีช่่วยเหลอื	ให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	
ช่วยเหลือด้านสุขภาพ
	 3.	องค์การบริหารส่วนต�าบลดอนแรด	 มีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือ	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	
ช่วยเหลือด้านต่างๆ
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	 4.	ส�านักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์	 มีบทบาทหน้าที่ให้ค�าปรึกษาเกษตรในเรื่อง
การปลูกผักปลอดสารพิษ
	 5.	สถานีต�ารวจภูธรดอนแรด	มีบทบาทหน้าที่โครงการครู	D.A.R.E.

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
 จุดเด่นของโครงการฯ	 คือ	 ได้รับงบประมาณตามความประสงค์ของเครือข่ายโรงเรียนบ้าน
ดอนแรด	 ส�าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาในเครือข่ายฯ	 ตามท่ีเสนอขอ
งบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	ผลลัพธ์คือ	ผู้เรียน	เยาวชน	ชุมชน
ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
	 ส�าหรับจุดด้อยของโครงการน้ีคือ	 งบประมาณที่ได้รับ	 (200	 000	 บาท)	 ไม่เพียงพอส�าหรับ
สถานศึกษาในเครือข่าย	

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 ปัจจัยความส�าเร็จของโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
	 2.	การวางแผนทีช่ดัเจน	ตรงประเดน็โดยการประชมุปรกึษาหารอื	ร่วมกนัคดิ	ร่วมกนัท�า	ร่วมกนั
แก้ไขปัญหาในเครือข่าย	และศึกษาดูงานต่างเครือข่าย
	 3.	ผู้บริหาร	และครู	มีความตระหนักและเข้าใจในการด�าเนินการโครงการ	
	 4.	ผู้ปกครอง	และชุมชนให้ความร่วมมือ	ร่วมคิด	และร่วมท�าเป็นอย่างดี
 

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน 
	 จากการด�าเนินโครงการส่งเสริมสร้างพฤติกรรมและค่านิยมเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวัง
การบริโภคอาหารที่มีคุณค่า	 พร้อมน�าคุณธรรม	 ใฝ่เรียนรู ้	 หลีกเลี่ยงสารเสพติดและลดปัญหา
สุขภาวะทางเพศ	 เป็นระยะเวลา	 10	 เดือน	 พบว่า	 ผลผลิต	 ผลลัพธ์และความภาคภูมิใจ	 มีดังนี้ 
	 1.	 สามารถแก้ไขปัญหาด้านสารเสพติด	 และลดปัญหาสุขภาวะทางเพศในกลุ่มเยาวชน	 
โดยเฉพาะ	 โรงเรียนบ้านบึงยางประชาสรรค์และโรงเรียนไตรคามวิทยาที่เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
	 2.	สามารถปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของผูเ้รยีนให้มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีม่คีณุค่า	เหน็ได้
จาก	การท�าเกษตรปลอดสารพษิ	ผูเ้รียนมคีวามรู	้เข้าใจหลกัการในการเลอืกบรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน์
ต่อร่างกาย
	 3.	ส่งเสริมให้ผู้เรียน	มีคุณธรรม	จริยธรรม	ใฝ่เรียนรู้	แก้ปัญหาผู้เรียนอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้	
โดยเฉพาะผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	 โดยหลังด�าเนินการตามกิจกรรมของโครงการฯ	 พบว่า	
ผู้เรียนที่อ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้	มีจ�านวนลดลง
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กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต
	 การด�าเนินการโครงการส่งเสริมสร้างพฤติกรรมและค่านิยมเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังการ
บริโภคอาหารที่มีคุณค่า	 พร้อมน�าคุณธรรม	 ใฝ่เรียนรู้	 หลีกเล่ียงสารเสพติดและลดปัญหาสุขภาวะ
ทางเพศ	 ประสบผลส�าเร็จเนื่องจากวิธีการด�าเนินงานที่เป็นขั้นตอน	 ทั้งนี้	 เครือข่ายโรงเรียนดอนแรด	
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต	ดังนี้
	 1.	 ควรให้มีการประชุมปรึกษาหารือ	 วิเคราะห์	 จุดเด่น	 จุดที่ควรพัฒนา	แต่ละกิจกรรมของ
โครงการ
	 2.	เน้นกระบวนการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการกิจกรรมของโครงการ
	 3.	เพิ่มความตระหนัก	รับผิดชอบ	มีความรอบคอบในการด�าเนินกิจกรรมของโครงการ
	 4.	ใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมของโครงการ
	 5.	เน้นให้มีการลงมือปฏิบัติจริง	และขยายผลสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
	 6.	 สถานศึกษาน�ากิจกรรมของโครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
	 7.	เพิ่มงบประมาณให้สถานศึกษาในเครือข่าย
 
	 ตลอดระยะเวลาการด�าเนินการของโครงการส่งเสริมสร้างพฤติกรรมและค่านิยมเครือข่าย
เยาวชนเฝ้าระวังการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าพร้อมน�าคุณธรรมใฝ่เรียนรู้	 หลีกเล่ียงสารเสพติดและ
ลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 ท�าให้ผู้เรียน	 ผู้ปกครองและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเป็น
อย่างมาก	ที่ส�าคัญคือผู้เรียนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
	 การด�าเนนิการของโครงการฯ	ประสบผลส�าเรจ็	โดยใช้หลักการร่วมกนัคดิ	ร่วมกนัท�าและมุง่มัน่	
เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตัง้	ด้วยการสนบัสนนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	
ทีเ่ป็นอกีหน่วยงานหนึง่ทีเ่หน็ความส�าคญักบัผูเ้รียน	ผู้ปกครอง	ชมุชน	และเครือข่ายเครือข่ายโรงเรียน
บ้านดอนแรดขอขอบคุณทกุภาคส่วนทีใ่ห้การสนบัสนนุ	และจะมุง่มัน่พัฒนาสานงานต่อไปตามทีไ่ด้ท�า
สัญญา	(MOU)	ไว้กับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

สรุป 
	 เครือข่ายบ้านดอนแรดประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่ายคือโรงเรียนบ้านดอนแรด	และโรงเรียน
เครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านยาง	 โรงเรียนบ้านนางเข็ม	 โรงเรียนบ้านบึงยางประชาสรรค์	 และ
โรงเรียนไตรคามวิทยา	 ได้ร่วมมือกันจัดท�าโครงการส่งเสริมสร้างพฤติกรรมและค่านิยมเครือข่าย
เยาวชนเฝ้าระวังการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า	 พร้อมน�าคุณธรรม	 ใฝ่เรียนรู้	 หลีกเลี่ยงสารเสพติดและ
ลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 ตามประเด็น	 ดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหร่ี	
การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนตระหนัก
ในโทษของการใช้ยาเสพติด	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	
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การลดภาวะโรคอ้วน	เพศ	การจดักจิกรรมมผีลส�าเรจ็ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีวั้ดผลผลติที่
ได้คือ	ผู้เรียนมีความรู้	และเข้าใจหลักการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	ส�าหรับผลลัพธ์
ที่ได้คือ	 ผู ้เรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร	 และท�าการเกษตรแบบปลอดสารพิษ	
3)	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนตระหนักในปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 4)	 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ผู้เรียน 
มคีณุธรรมจรยิธรรม	และ	5)	ด้านคณุภาพการศกึษาทีเ่ชือ่มกบัสขุภาวะและความมัน่คง	การจดักจิกรรม
มีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนท่ีอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได	้
มีจ�านวนลดลง	
	 การด�าเนนิการของโครงการฯ	ประสบผลส�าเรจ็	โดยใช้หลักการร่วมกนัคดิ	ร่วมกนัท�าและมุง่มัน่	
เพือ่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตัง้	โดยมปัีจจัยความส�าเรจ็คอื	การมส่ีวนร่วมชองทุกภาคส่วน	การวางแผน
ที่ชัดเจน	และคณะท�างานมีความตระหนักและเข้าใจการด�าเนินงานของโครงการฯ

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558)	.	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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สุขภาพดี ชีวีมีสุข

โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง อ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ความน�า    
	 เด็กและเยาวชน	เป็นผู้ที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะก�าหนดทิศทาง	และ
อนาคตของประเทศ	 การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนา
ประเทศ	 เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่เผชิญกับการเปล่ียนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ	
และการเติบโตในสภาพแวดล้อมปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร	 ธุรกิจสินค้า
และบริการต่างๆ	 ที่มีเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการตลาด	 รวมท้ัง
การเปลีย่นแปลงในเชงิโครงสร้างครอบครัว	ชมุชนและสังคม	ท�าให้เกดิผลกระทบต่อ
เด็กและเยาวชนท้ังทางตรงและทางอ้อม	 เช่น	 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	
ปัญหาทางด้านครอบครวัทีส่่งผลให้เดก็และเยาวชนมคีวามวติกกงัวล	เกดิความเครยีด	
และขาดความอบอุ่น	 เป็นต้น	 จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่
เกีย่วข้องทกุภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	โดยเฉพาะบคุลากรทางการศกึษาทีม่ี
บทบาทในการพฒันาคุณภาพชวีติของผูเ้รยีน	ให้เติบโตเป็นบคุคลทีม่คีณุค่าของสงัคม	
ตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารทีต้่องการให้ผู้เรยีนเป็นคนเก่ง	คนด	ีมคีวามสขุ	
	 นอกจากการด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้แล้ว	
สิง่ส�าคญัคอืการป้องกนัปัญหาต่างๆ	เช่น	การตดิเกมส์	การไม่เข้าเรยีน	การทะเลาะววิาท	
การดืม่สรุา	และการสบูบหุรี	่เป็นต้น	เป็นปัญหาสังคมทีผู้่ปกครอง	และครู	ต้องเข้าไป
ช่วยเหลือและแก้ไขไม่ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเสี่ยง	 ทั้งนี้โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเป็น
โรงเรยีนในหมูบ้่านเหล่าหลวง	ต�าบลวงัทอง	อ�าเภอบ้านดงุ	จงัหวดัอดุรธาน	ีได้ตระหนัก
ถึงความส�าคัญในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 และหาแนวทางให้ผู ้เรียนปลอดบุหรี่	
ยาเสพติด	ปัญหาทางเพศ	รวมถึงภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วน	และเป็นโอกาสดีที่ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ได้เข้ามาสนับสนุนให้การด�าเนิน
โครงการดังกล่าวส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

	 ดวงจันทร์	หอมสวาสดิ์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหลวง
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	 ทั้งนี้	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ	 เน้นโครงการเชิงรุก	 หรือโครงการด้านการพัฒนาและปฏิบัติการที่ใช้
ความรูน้�า	มุง่เน้นการสร้างนโยบายสาธารณะทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ	การสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ	เสริมสร้างชุมชนสุขภาพดี	การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่จ�าเป็นเพื่อการมีสุขภาพดี	
และ	ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ	ที่เน้นการร่วมคิด	ร่วมท�าของชุมชน	องค์การท้องถิ่นและหน่วย
บริการสุขภาพในระดับชุมชน
	 จากเหตผุลและปัญหาของสถานศึกษาดังกล่าว	โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง	จึงได้น�าเสนอโครงการ
เพื่อขออนุมัติงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	ในการช่วยเหลือและ
อ�านวยความสะดวกในการร่วมแก้ปัญหาดังกล่าว	 โดยใช้แนวคิดและหลักการของ	 4	ประสาน	2	ค�้า	
ดังนี้	4	ประสาน	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	ตัวแทนครู	 /	ตัวแทนผู้ปกครอง	ตัวแทนนักเรียน	และ	
2	 ค�้า	 ได้แก่	 บุคลากรที่เข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด�าเนินงาน	 ได้แก่	 ต�ารวจและพระสงฆ์	 โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น	ส่งผล
ให้ผู้เรียนตระหนักในปัญหาทางเพศ	 สามารถป้องกันตนเองจากภาวะเสี่ยงทางเพศ	 มีสุขภาพที่ดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจและไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน
	 ส�าหรับการวางแผนจัดท�าโครงการ	เริ่มต้นด้วยการประชุมร่วมกันของผู้รับผิดชอบโครงการ
วเิคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการด�าเนินงานทีผ่่านมา	และวเิคราะห์บรบิทของประเทศ	เขต	และจงัหวดั
ทั้งนี้	 ผู้รับผิดชอบในการด�าเนินโครงการ	 ได้แก่	 นางดวงจันทร์	 หอมสวาสด์ิ	 (ผู้อ�านวยการโรงเรียน 
บ้านเหล่าหลวงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ)	นางสาวสุทธิดา	ขุนทุม	 (เจ้าที่โครงการ)	นางสาวกาญจนา	
ขุนหาญ	(เจ้าหน้าที่โครงการ)	บุคลากรโรงเรียนบ้านเหล่าหลวง	คณะกรรมการหมู่บ้าน	เจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลวังดารา	พระสงฆ์	และเจ้าที่ต�ารวจ	ร่วมกันคิดและพูดคุยเพื่อด�าเนิน
งานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้
	 โดยได้จัดท�ากิจกรรมตามประเด็นปัญหา	 ดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตรา
การสบูบหุรี	่2)	ด้านความตระหนกัและการรบัประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	
และ	3)	ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 โรงเรียนแม่เหล่าหลวง	ได้ด�าเนินโครงการสุขภาพดี	ชีวีมีสุข	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
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 กิจกรรมที่ 1	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	มีการด�าเนินการ	โดยการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
ก�าหนดกรอบความคิด	 โดยมีบุคลากรในสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกัน
ก�าหนดกรอบแนวคิด	วัตถุประสงค์	เป้าหมายของโครงการ	และวิธีการด�าเนินโครงการ	จากนั้นได้จัด
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 และบุหรี่ภายในหมู่บ้าน	 โดยคณะครูและผู้เรียนร่วมออกแบบ
ค�าขวัญเชิญชวนชุมชนร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 และบุหรี่ภายในหมู่บ้าน	 ในการด�าเนินการ
ประชาสมัพันธ์และเรยีนรูภ้ายในสถานศกึษา	ผู้เรียนมส่ีวนร่วมโดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายใน
ห้องเรียน	จัดท�าป้ายนิเทศ	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของผู้เรียนในแต่ละระดับ
ช้ันภายในอาคารเรียน	 ส�าหรับภาคส่วนอื่น	 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยการเข้ามาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้กับผู้เรียนในเรื่องปัญหายาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น	
 กิจกรรมที่ 2	 ส่งเสริมสุขภาพดี	 มีวินัย	 ลดภัยโรคอ้วน	 มีการด�าเนินการ	 โดยการประชุม
คณะกรรมการ	 ได้แก่	 บุคลากรการศึกษา	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
เพื่อหาแนวทางในการด�าเนินการร่วมกัน	 จากนั้นได้เชิญวิทยากรจ�านวน	 3	 คน	 จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลมาให้ความรู้เกี่ยวโภชนาการและสุขภาพที่แข็งแรง	 ไม่เส่ียงกับโรคอ้วน	 ให้กับ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่	 1-	มัธยมศึกษาปีที่	 3	จ�านวน	138	คน	ทั้งนี้	 ผู้เรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติม
จากการปฏิบตัโิดยการจัดป้ายนเิทศตามชัน้เรยีน	โดยให้ผูเ้รยีนแต่ละระดบัชัน้จดับอร์ดชัน้ละ	1	บอร์ด	
และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นจากบอร์ดที่จัดภายในอาคารเรียน	รวมถึง
การออกก�าลังกายด้วยตาราง	9	ช่องในหอประชุมสถานศึกษาเพื่อปรับพฤติกรรมของผู้เรียนที่มีความ
เสี่ยงต่อโรคอ้วน	เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม	ได้จัดให้มีการทดสอบมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่	1	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	3	ต่อไป	

 กิจกรรมที่ 3	วัยรุ่นสดใส	ลดภัยทางเพศ	การด�าเนินการ	โดยการประชุมคณะกรรมการ	ได้แก่	
ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ครูที่รับผิดชอบโครงการ	 คณะกรรมการหมู่บ้าน	 และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสขุภาพต�าบลวงัดารา	จากนัน้เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลวงัดาราจ�านวน	3	คน	
จัดอบรมให้ความรู้กับผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	 3	 เรื่องเพศ	และให้
ผูเ้รยีนจดัป้ายนเิทศตามชัน้เรยีน	โดยให้ผูเ้รยีนแต่ละระดบัชัน้จดับอร์ดชัน้ละ	1	บอร์ด	เพือ่แลกเปลีย่น
เรยีนรูจ้ากบอร์ดท่ีจดัภายในอาคารเรยีน	รวมถงึจดัต้ังชมรมวยัรุ่นสดใส	ลดภยัทางเพศ	โดยครแูนะแนว	
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ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว	ผู้เรียนจะต้องเข้าชมรมทุกวันศุกร์	เวลา	13.40-14.30	น.	และให้มีคณะครู
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	3	เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 
	 จากการที่ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยใช้กิจกรรมดังกล่าว	ท�าให้เกิดนวัตกรรม
ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนคือ	 1)	 นวัตกรรมที่เป็นการใช้แนวคิดและหลักการ	 “4	
ประสาน	2	ค�า้”	โดย	4	ประสาน	ได้แก่	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	ตัวแทนคร/ูตัวแทนผูป้กครอง	และตัวแทน
นักเรียน	และ	2	ค�้า	ได้แก่	บุคลากรส�าคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด�าเนินงาน	ได้แก่	ต�ารวจ
และพระสงฆ์	มาด�าเนินโครงการให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	และ	2)	นวัตกรรม	3	อ.	คือ	อาหาร	
ออกก�าลังกาย	และอารมณ์	โดยใช้การเต้นตาราง	9	ช่อง	โดยการให้ผู้เรียนที่มีน�้าหนักเกินเกณฑ์เต้น
ออกก�าลังกายโดยใช้ตารางที่มี	9	ช่อง	โดยให้ผู้เรียนเต้นประกอบเพลงที่ชอบเป็นอักษรภาษาอังกฤษ	
เช่น	V	Y	X	T	เป็นต้น	

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
	 จุดเด่นจากการด�าเนินโครงการนี้คือ	 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 ที่ผู ้เรียนให้
ความสนใจในการร่วมกจิกรรม	ส่งผลให้ผูเ้รยีนกล้าแสดงออก	น�าเสนอความรูท้ีไ่ด้ด้วยความกระตอืรอืร้น	
และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านยาเสพติดกับชุมชน	 โดยส่ิงส�าคัญคือ	 ผู้เรียนมีความสุขและตระหนักใน 
พิษภัยของสารเสพติด	 ส�าหรับผู้เรียนที่อยู่ในเรียนกลุ่มเส่ียง	 เกิดความกล้าที่จะยอมรับและพร้อม
ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 ทั้งน้ี	 ผลที่ได้ท�าให้ครูเกิดก�าลังใจที่จะขยายผลโครงการต่อไป	 และเร่ง
หานวัตกรรมใหม่ในการแก้ไขนักเรียนปัญหาผู้เรียนสูบบุหรี่ต่อไป
	 ส�าหรบัจดุด้อยทีพ่บคอื	คณะครทูีร่บัผดิชอบโครงการและคระครสู่วนใหญ่ในสถานศกึษาเป็น
เพศหญงิ	ไม่สามารถเข้าถึงผูเ้รยีนท่ีเป็นกลุม่เสีย่งได้ในบางเรือ่ง	ผูเ้รยีนอาจไม่กล้าทีจ่ะยอมรบัหรอืบอก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ทั้งหมด
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ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน 
	 ผลผลิต	 ผลลัพธ์และความภาคภูมิใจท่ีเกิดขึ้นในการด�าเนินโครงการฯ	 คือ	 ผู้เรียนทุกคนได้
เข้าร่วมกิจกรรม	 ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรี่ในสถานศึกษา	 เกิดเป็นนวัตกรรมในการแก้ไข
การลดอัตราการสูบุหรี่	 โดยใช้แนวคิดและหลักการของ	“4	ประสาน	2	ค�้า”	โดย	4	ประสาน	ได้แก่	
ผู้บริหารสถานศึกษา	ตัวแทนครู	ตัวแทนผู้ปกครอง	และตัวแทนนักเรียน	และ	2	ค�้า	ได้แก่	บุคลากร
ส�าคัญท่ีจะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด�าเนินงาน	 ได้แก่	 ต�ารวจและพระสงฆ์	 โดยมีบุคลากร
สถานศึกษา	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ผู้ปกครอง	 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	 ต�ารวจ
ภูธรอ�าเภอบ้านดุง	 และก�านัน	ผู้ใหญ่บ้านร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	และร่วมวางแผนให้ผู้เรียนได้เข้าร่วม
กจิกรรมในโครงการ	ส่งผลให้ผูเ้รยีนทกุคนมสีขุภาพจติและร่างกายทีด่	ีไม่เสีย่งต่อการเป็นโรคอ้วน	(จาก
นวัตกรรม	3	อ.	คือ	อาหาร	ออกก�าลังกาย	และอารมณ์	โดยใช้การเต้นตาราง	9	ช่อง)	และ	มีความรู้
ความเข้าใจ	และมีทักษะการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดปัญหาทางเพศ
 

กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต
	 เม่ือสิ้นสุดโครงการนี้	 ผู้รับผิดชอบโครงการและแกนน�าส�าคัญของโครงการคือ	 ผู้อ�านวย
การสถานศึกษา	 เห็นควรให้ด�าเนินการจัดกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เกิดผลดีกับผู้เรียน	
ลดจ�านวนผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว	 ทั้งในกลุ่มน�้าหนักเกินเกณฑ์	 และกลุ่มสูบบุหรี่	 และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงให้เป็นนักเรียนแกนน�า	 โดยน�ารุ่นน้องท่ีเข้าข่ายกลุ่มเส่ียง
เข้าสู่ระบบการแก้ปัญหาต่อไป

สรุป 
	 โรงเรียนบ้านเหล้าหลวงได้จัดท�าโครงการสุขภาพดี	 ชีวีมีสุข	 โดยได้จัดกิจกรรมตาม
ประเด็นปัญหา	 ดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	 กิจกรรมรณรงค์ต่อ
ต้านยาเสพติด	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่
ได้คือ	 ผู ้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่	 ค�าขวัญเชิญชวนชุมชนร่วมเดิน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 บอร์ดประชาสัมพันธ์	 และป้ายนิเทศเกี่ยวกับยาเสพติด	 ส�าหรับผลลัพธ์
ที่ได้คือ	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนในสถานศึกษา	 และการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
การจดักิจกรรมมผีลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีนระดบัประถม
ศึกษาปีที่	 1-	 มัธยมศึกษาปีที่	 3	 จ�านวน	 138	 คน	 เข้าร่วมกิจกรรม	 และผู้เรียนตระหนักถึงปัญหา
การบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนใน
สถานศึกษา	 และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 และ	 3)	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะ
ทางเพศ	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ผู้เรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	3	ตระหนักถึงปัญหาสุขภาวะทางเพศ	และป้ายนิเทศ
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ตามชัน้เรยีนเกีย่วกบัสขุภาวะทางเพศ	และผลลัพธ์ทีไ่ด้คอื	การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัของผู้เรียนใน
สถานศึกษา	และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	

	 ส�าหรับนวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงานคือ	1)	นวัตกรรมที่เป็นการใช้แนวคิดและหลักการ	
“4	ประสาน	2	ค�้า”	โดย	4	ประสาน	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	ตัวแทนครู/ตัวแทนผู้ปกครอง	และ
ตัวแทนนักเรียน	และ	2	ค�้า	ได้แก่	บุคลากรส�าคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษาในการด�าเนินงาน	ได้แก่	
ต�ารวจและพระสงฆ์	มาด�าเนินโครงการให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	และ	2)	นวัตกรรม	3	อ.	คือ	
อาหาร	ออกก�าลังกาย	และอารมณ์	โดยใช้การเต้นตาราง	9	ช่อง	โดยการให้ผูเ้รยีนทีม่นี�า้หนกัเกนิเกณฑ์
เต้นออกก�าลงักายโดยใช้ตารางทีม่	ี9	ช่อง	โดยให้ผู้เรียนเต้นประกอบเพลงทีช่อบเป็นอกัษรภาษาองักฤษ	
เช่น	V	Y	X	T	เป็นต้น	
	 จุดเด่นจากการด�าเนินโครงการฯ	 คือ	 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	 ผลท่ีได้จากการจัด
กิจกรรมคือ	ครูเกิดก�าลังใจในการหานวัตกรรมการแก้ไขปัญหาผู้เรียนใช้สิ่งเสพติด	อย่างไรก็ดี	จุดด้อย
ที่พบในการจัดกิจกรรมคือ	 ครูส่วนใหญ่ท่ีรับผิดชอบกิจกรรมเป็นเพศหญิง	 ไม่สามารถเข้าถึงผู้เรียนที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ในบางเรื่อง	
	 จากความส�าเรจ็ของโครงการฯ	ผูอ้�านวยการสถานศกึษาและผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องเหน็ควรให้มกีาร
ด�าเนินกจิกรรมของโครงการฯ	อย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของเยาวชนและผูเ้รยีน	โดยให้
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นนักเรียนแกนน�า	น�ารุ่นน้องที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่ระบบการแก้ปัญหาต่อไป

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558).	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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การยกระดับคุณภาพด้านสุขภาวะของเยาวชนในวัยเรียน 
เขตบริการของศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณโดยมีกลุ่มแม่บ้าน

เป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วม 

ศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณ อ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ความน�า    
	 ศนูย์การเรยีนรูปิ้ยโสภณตัง้อยูท่ี่	บ้านเหล่าหลวง	ต�าบลวงัทอง	อ�าเภอบ้านดุง	
จงัหวัดอุดรธานี	จดัตัง้ข้ึนโดยท่านเจ้าคณุสวุทิย์	(ท่านเจ้าคณุปิยโสภณ)	พระราชญาณกว	ี
รองเจ้าอาวาสวดัพระราม	9	กาญจนาภเิษก	มวีตัถปุระสงค์เพ่ือด�าเนนิโครงการส�านกึ
รักษ์บ้านเกิด	 ต่อมานางหนูพันธุ์	 ส�าราญ	 (พี่สาว)	 เป็นผู้ดูแลกิจกรรมหลักของศูนย์
การเรียนรู้ปิยโสภณ	 เช่น	 การนวดคลายเส้นได้รับการฝึกสอนจากวิทยากรจาก
กรุงเทพมหานคร	 การสอนดนตรีเปียโนจากจิตอาสากรุงเทพมหานคร	 การสอน
โปงลางโดยอาจารย์จากโรงเรียนบ้านห้วยปลาโด	การสอนภาษาอังกฤษโดยนักเรียน
ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน	 AFS	 และสนามเด็กเล่นส�าหรับเด็กและเยาวชนใน
เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุด	เป็นต้น
	 ศูนย์การเรียนรู ้ปิยโสภณ	 (เครือข่าย)	 ประกอบด้วย	 แม่ข่ายคือศูนย์
การเรียนรู้ปิยโสภณ	และสภาแม่บ้านเกษตรต�าบลบ้านดุง	 กลุ่มสตรีบ้านเหล่าหลวง	
และกลุ่มสตรีวังทอง	 เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสตรีในการช่วยเหลือสังคมในด้าน
การศึกษามีชื่อเดิมเรียกว่า	 “ศูนย์ศิลปาชีพบ้านก�าแมด”	 มีสมาชิกจ�านวน	 10	 คน	
เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน	 โดยมีอายุเฉล่ีย	 50	 ปีขึ้นไป	 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 4	 หรือประถมศึกษาปีที่	 7	 ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีบังคับใช้ในช่วงนั้นๆ	
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านก�าแมดในขณะนั้น	 เล็งเห็นถึงปัญหาในเรื่องการศึกษาของสมาชิก	
เนื่องจากสมาชิกมีภูมิปัญญาในการให้ความรู้กับเยาวชน	 อย่างไรก็ดี	 สมาชิกมีการ
ศึกษาน้อย	 จึงได้จัดหาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยเฉพาะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ที่สอดคล้องกับสภาพการด�าเนินชีวิตขึ้น	 โดยจัดเป็นห้องสมุดปิยโสภณเพื่อเยาวชน
ก้าวหน้า	 โดยความอนุเคราะห์จากพระราชญาณกวี	 รองเจ้าอาวาสวัดพระราม	9	มี

หนูพันธ์		ส�าราญ
ประธานศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณ
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วัตถุประสงค์เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อแม่	เผื่อแผ่ความเมตตา	และให้เยาวชนชนที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู	้รูจ้กัใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์	และเป็นศนูย์รวมของคนในชมุชน	โดยการจดักจิกรรมต่างๆ	
เช่น	การนวดคลายเส้นได้รบัการฝึกสอนจากวทิยากรทีก่รงุเทพมหานคร	การสอนดนตรเีปียโน	โปงลาง	
(ปัจจบุนัเครือ่งดนตรีสามารถใช้งานได้แต่ยงัขาดบคุลากรทีม่คีวามรูม้าสอน)	การสอนภาษาองักฤษโดย
โครงการนกัเรยีนแลกเปล่ียน	AFS	และมีสนามเด็กเล่นส�าหรบัเด็กและเยาวชน	กลุม่สภาแม่บ้านเกษตร
ต�าบลบ้านดงุ	รวมตวักนัขึน้เพือ่เป็นจติอาสาโดยเพือ่ช่วยเหลืองานสังคม	ส�าหรับกลุ่มสตรีวงัทองมกีาร
รวมกลุม่กนัทีศ่นูย์เรยีนรูต้�าบลวงัทองและศนูย์ศลิปาชพีบ้านก�าแมดในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ
นนีาถฯ	กจิกรรมทีท่�าคอื	การทอผ้าและการนวด	เป็นการท�างานต่างฝ่ายต่างท�า	ไม่มคีวามร่วมมอืหรอื
การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน	อย่างไรก็ดี	การเข้าร่วมงานบรรพชาสามเณรรากแก้ว	ณ	วัดป่าค�าเจริญ	
บ้านเหล่าหลวง	ท�าให้เกดิการท�างานร่วมกนัและแลกเปล่ียนความคดิเหน็ของกลุ่ม	ส่งผลให้ท่านเจ้าคณุ
ปิยโสภณเล็งเห็นความส�าคัญของการท�างานแบบมีส่วนร่วม	 และเข้าร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณ	
โดยเมื่อส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ได้เสนอทุนเพื่อจัดท�าโครงการส่ง
เสรมิสขุภาวะด้านต่างๆ	ท่ีเป็นปัญหาของสงัคมโดยเฉพาะกบัเด็กและเยาวชนในปัจจบุนั	ศนูย์การเรยีน
รู้ปิยโสภณจึงได้ร่วมกันคิด	วางแผน	ออกแบบโครงการการยกระดับคณุภาพด้านสุขภาวะของเยาวชน
ในวยัเรยีนในเขตบรกิารของศนูย์การเรียนรูปิ้ยโสภณโดยมกีลุ่มแม่บ้านเป็นผู้น�าในการเปล่ียนแปลงแบบ
มีส่วนร่วม	เพื่อน�าเสนอของบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
	 การด�าเนินการโครงการตามกิจกรรมหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตาม
เป้าหมายและตวัช้ีวัดท่ีก�าหนดไว้	ด้วยความร่วมมอืมุง่มัน่ตัง้ใจและความเสยีสละเของกลุม่แม่บ้านอย่าง
แท้จรงิ	ขณะนีโ้ครงการฯ	อยูใ่นขัน้ตอนการรวมกลุ่มปฏบิติัจริง	สร้างงาน	สร้างอาชพี	รักษาศลีธรรมและ
มีจิตอาสาสร้างประโยชน์ให้สังคมเพื่อเป็นแบบอย่างผู้น�าการเปล่ียนแปลงให้กับเยาวชน	 และสังคม
โดย	 โดยได้จัดท�ากิจกรรมตามประเด็น	 ดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี	่
2)	ด้านความตระหนกัและลดปัญหาสขุภาวะทางเพศ	3)	ด้านคณุธรรมจริยธรรม	และ	4)	ด้านคณุภาพ
การศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	
 

สนามเด็กเล่น ห้องสมุด 
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วัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน
	 วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณ	มีดังนี้
	 1.	เพือ่สร้างความตระหนกัและลดอตัราการสบูบหุรีร่วมทัง้ปัญหาสขุภาวะทางเพศของเยาวชน
ในวัยเรียน	โดยกลุ่มแม่บ้านเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง
	 2.	 เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้นและพัฒนาอาชีพ
การสร้างรายได้ตามความต้องการของท้องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
	 3.	 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมความมีจิตสาธารณะให้กับกลุ่มแม่บ้านและ
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นแบบอย่างและน�าการเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมสอนภาษา

การด�าเนินงานกิจกรรม
	 ศนูย์การเรยีนรูปิ้ยโสภณ	ได้ด�าเนนิโครงการการยกระดบัคณุภาพด้านสขุภาวะของเยาวชนใน
วยัเรยีนในเขตบรกิารของศนูย์การเรยีนรูปิ้ยโสภณโดยมกีลุ่มแม่บ้านเป็นผู้น�าในการเปล่ียนแปลงแบบมี
ส่วนร่วม	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กิจกรรมที่ 1	นิทรรศการสร้างความตระหนักและรณรงค์	ลดอัตราการสูบบุหรี่ในชุมชน	มีวิธี
การด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	จัดนิทรรศการความรู้และโทษของการสูบบุหรี่	2)	การเก็บสถิติการเข้าเยี่ยม
ชมนิทรรศการ	3)	ควบคุมก�ากับติดตามโดยกลุ่มแม่บ้าน	และ	4)	ประเมินผลอัตราการลดการสูบบุหรี่
ในชุมชน
 กิจกรรมที่ 2	 การสร้างความตระหนักและรณรงค์ลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 มีวิธีการ
ด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องสุขภาวะ	2)	ฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม
และ	3)	กลุ่มแม่บ้านปฏิบัติตนเป็นแกนน�าและก�ากับติดตาม
 กิจกรรมที่ 3	 การพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี	้
1)	การท�าหลักสูตรในการเรียนรู้	 2)	การฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม	และ	3)	การปฏิบัติการ
สื่อสารภายในกลุ่ม
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 กจิกรรมที ่4 การพฒันาอาชพีการเยบ็ผ้าสบงจีวร	มวีธิกีารด�าเนนิงาน	ดังนี	้1)	การท�าหลักสูตร
ในการเย็บผ้าสบงจีวร	 2)	 การฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม	 และ	 3)	 การปฏิบัติงานอาชีพ
ภายในกลุ่ม	

 กิจกรรมท่ี 5	 การพัฒนาอาชีพการเย็บผ้าส�าหรับแม่ชี	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 1)	 การท�า
หลักสูตรในการเย็บผ้าส�าหรับแม่ชี	2)	การฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม	และ	3)	การปฏิบัติงาน
อาชีพภายในกลุ่ม

 กิจกรรมท่ี 6	 การพัฒนาอาชีพทอผ้า	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 1)	 การท�าหลักสูตรใน
การเย็บผ้าส�าหรบัแม่ช	ี2)	การฝึกอบรมและประเมนิผลการอบรม	และ	3)	การปฏิบตังิานอาชีพภายใน
กลุ่ม
 กิจกรรมทึ่ 7	การพัฒนาอาชีพการท�าแจ่วบองสมุนไพร	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	การท�า
หลักสูตรในการเย็บผ้าส�าหรับแม่ชี	2)	การฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม	และ	3)	การปฏิบัติงาน
อาชีพภายในกลุ่ม
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 กิจกรรมที่ 8	 การพัฒนาอาชีพการนวดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	 วิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี	้
1)	 การท�าหลักสูตรในการเย็บผ้าส�าหรับแม่ชี	 2)	 การฝึกอบรมและประเมินผลการอบรม	 และ	
3)	การปฏิบัติงานอาชีพภายในกลุ่ม

 กิจกรรมที่ 9	 กลุ่มแม่บ้านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติธรรม	 รักษาศีล	 วิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี	้
1)	กลุ่มแม่บ้านร่วมเข้าวัดฟังธรรมในวันส�าคัญทางศาสนา	และ	2)	กลุ่มแม่บ้านร่วมร่วมกิจกรรมงาน
บวชชีพราหมณ์
 กิจกรรมที่ 10	 การพัฒนาจิตสาธารณะและบ�าเพ็ญประโยชน์	 วิธีการด�าเนินงานโดยกลุ่มแม่
บ้านร่วมกันดูแลสิ่งสาธารณะประโยชน์	เช่น	วัด	โรงเรียน	สถานที่ราชการ	ฯลฯ
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 กจิกรรมท่ี 11	กจิรรมการถอดบทเรยีน	วธีิการด�าเนนิงานโดยการประชมุ	สมัมนาตัวแทนกลุม่
แม่บ้านและตัวแทนกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนต่าง	ๆ	เพื่อสรุปโครงการและถอดบทเรียน
 

ปัญหา และอุปสรรคในการด�าเนินงาน
	 จากการด�าเนินงานตามกิจกรรมในโครงการฯ	 มีปัญหาและอุปสรรคคือ	 อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การอบรมอาชีพ	เป็นอุปกรณ์ที่ล้าสมัย	เช่น	อุปกรณ์ในการตัดเย็บ	(จักร)	จีวร	แนวทางในการแก้ไขคือ	
เรียกประชุมสมาชิกและหาข้อสรุปโดยการซื้อผ่อนช�าระ	และจัดหาแหล่งซื้อในราคาต้นทุน	

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน
	 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน	มีดังนี้	
	 1.	นวัตกรรมแม่บ้านเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลง	(นวัตกรรมการบริหารโครงการ)	มีขั้นตอน
การด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 1.1	แม่บ้านฐานเดิม	 (10	 คน)	 ร่วมคิด	 วางแผนการพัฒนาโครงการ	 ร่วมกับชุมชนตาม
ปัญหาและบริบทที่มี
	 	 1.2	ขายความคิดและสร้างเครือข่าย	 (จ�านวนสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเพิ่มขึ้น	 40	 คน)	 โดย
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ	ชักชวนให้แม่บ้านรุ่นใหม่เข้าร่วมอุดมการณ์
	 	 1.3	 เพิ่มเป้าหมายบุคคลท่ีต้องพัฒนาคือเด็กหรือเยาวชนในวัยเรียนจ�านวน	 50	 คน	
สอดคล้องกับความคิดการพัฒนา“แม่ลูกผูกพันธ์”	ที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดแทรกอยู่เพื่อให้
แม่บ้านและบุตรหลานได้พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน
	 	 1.4	การเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งเก่าและใหม่ไป
พร้อมๆกันตามกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะที่ได้พัฒนาขึ้น
	 	 1.5	แม่บ้านเป็นแบบอย่างและแกนน�าส�าคัญในชุมชน	 ส�าหรับลูกหลานเป็นแบบอย่าง
และแกนน�าในสถานศึกษา	โดยมีหน้าที่ขยายความรู้และแนวคิดไปสู่ชุมชน
	 2.	 นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะ	 เป็นกระบวนการพัฒนาเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดพฤติกรรมยั่งยืนและถาวรในการปฏิบัติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดี	มีขั้นตอนการด�าเนินงาน	ดังนี้
	 	 2.1	ขั้นตอนการให้ความรู้หรือสร้างความตระหนัก	 ท�าได้โดยการพัฒนาหลักสูตรและ
ให้การฝึกอบรมให้ความรู้อย่างมีคุณภาพ
	 	 2.2	ขั้นตอนการน�าสู่การปฏิบัติจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายตามบริบท
	 	 2.3	ขั้นตอนการประเมินคุณค่าการปฏิบัติ
	 	 2.4	ขั้นตอนการเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด
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ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
	 นอกเหนอืจากกลุม่แม่บ้านแล้ว	หน่วยงานในท้องถิน่ทีส่นบัสนนุให้โครงการประสบความส�าเรจ็
และเกดิความยัง่ยนืในอนาคต	ได้แก่	องค์การบริหารส่วนต�าบลวงัทอง	องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านดุง	
ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั	(กศน.)	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลวงัทอง	
ส�านักงานเกษตรอ�าเภอบ้านดุง	ส�านักงานพัฒนาชุมชมอ�าเภอบ้านดุง	ศูนย์เรียนรู้ต�าบลวังทอง	วัดป่า
ค�าเจริญ	ศูนย์ศิลปาชีพบ้านก�าแมด	และโรงเรียนบ้านเหล่าหลวง

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน
	 การด�าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	 การยกระดับคุณภาพด้านสุขภาวะของเยาวชนใน
วัยเรียนในเขตบริการศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณโดยมีแม่บ้านเป็นผู้น�าในการเปล่ียนแปลงแบบมีส่วน
ร่วม	ศนูย์การเรียนรูปิ้ยโสภณได้ค้นพบบทเรียนทีจ่ะน�ามาพฒันาโครงการเพือ่ความยัง่ยนืคอื	การสร้าง
ความยอมรบัเหน็คณุค่าของการพฒันาให้เกดิขึน้กบัองค์กรในท้องถิน่	โดยการให้จดัท�าโครงการเพือ่ให้
เห็นผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงจากการด�าเนินงาน	จนเป็นที่ยอมรับต่อสังคม	ชุมชน
และองค์กรเกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืนในโอกาสต่อไป
 

สรุป 
	 ศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณ	(เครือข่าย)	ประกอบด้วย	แม่ข่ายคือศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณ	และ
สภาแม่บ้านเกษตรต�าบลบ้านดุง	กลุ่มสตรีบ้านเหล่าหลวง	และกลุ่มสตรีวังทอง	ได้จัดท�าโครงการการ
ยกระดับคุณภาพด้านสุขภาวะของเยาวชนในวัยเรียน	 เขตบริการของศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณโดยมี
กลุ่มแม่บ้านเป็นผู้น�าในการเปลี่ยนแปลงแบบมีส่วนร่วมขึ้น	ตามประเด็น	ดังนี้	1)	ด้านความตระหนัก
และการลดอัตราการสูบบุหรี่	2)	ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	3)	ด้านคุณธรรม
จริยธรรม	และ	4)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	
	 ส�าหรบัปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิโครงการฯ	คอื	ความล้าสมัยของอปุกรณ์ในการด�าเนนิ
งาน	 ศูนย์การเรียนรู้ปิยโสภณจึงได้หาแนวทางการแก้ไขโดยจัดประชุมสมาชิกเพื่อหาข้อสรุปในการ 
จัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ในราคาต้นทุน
	 ส�าหรับนวัตกรรมที่ได้จากการด�าเนินงานคือ	 นวัตกรรมแม่บ้านเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	
และนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะ	 ทั้งนี้	 ในการด�าเนินงานให้ส�าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี	 จ�าเป็นจะต้องสร้างการยอมรับและเห็นคุณค่าของการพัฒนาชุมชน	 โดยจัดท�าโครงการเพื่อให้
เห็นผลงานในเชิงประจักษ์	จนเป็นที่ยอมรับในสังคม	และชุมชน	เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
ในโอกาสต่อไป
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...คนที่เกิดมามีแต่“คนช่วยเหลือ”	เป็นคนมีบุญ
แต่คนที่เกิดมาแล้ว“ได้ช่วยเหลือผู้อื่น”เป็นคนมีบุญกว่า…

กิจกรรมการถอดบทเรียน

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558)	.	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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การแก้ปัญหาด้านสุขภาวะเยาวชนในวัยเรียนเขตต�าบลวังทอง
โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็ง

แบบ 3 ประสาน (บวร) ร่วมพัฒนา

เครือข่ายวัดป่าค�าเจริญ อ�าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ความน�า    
	 เครอืข่ายวดัป่าค�าเจรญิ	ประกอบด้วย	โรงเรยีนแม่ข่ายคอืวดัป่าค�าเจรญิ	และ
โรงเรยีนเครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านเหล่าหลวง	โรงเรยีนบ้านห้วยปลาโดศรสีามารถ	
และโรงเรียนชุมชนวังทอง	 วัดป่าค�าเจริญ	 เป็นวัดสายปฎิบัติและเป็นศูนย์รวมใจ
ของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่บ้านในต�าบลวังทอง	 และต�าบลใกล้คียง	 ในอ�าเภอบ้านดุง	
จังหวัดอุดรธานี	ตระหนักถึงสภาพปัญหาของเยาวชนในวัยเรียนในพื้นที่	จึงได้จัดท�า
กิจกรรมตามประเดน็ปัญหา	ดงันี	้1)	ด้านความตระหนกัและการลดอตัราการสบูบหุรี	่
2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะ
โรคอ้วน	3)	ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	และ	4)	ด้านคณุภาพการศกึษาท่ีเชือ่มกบัสุขภาวะ
และความมั่นคง	 โดยมีแนวทางแก้ปัญหาปัญหาด้านสุขภาวะทั้ง	 5	 ด้าน	 เพื่อสร้าง
โอกาสให้กบัเยาวชนในวยัเรยีนในเขตบริการได้เข้าถงึความรู้	และทกัษะการปฏบิติังาน	
โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ	3	ประสาน	คือ	บ้าน	วัด	 โรงเรียน	 เพื่อพัฒนา
เยาวชนตามเป้าหมายคุณภาพอย่างเข้มแข็ง	และยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครอืข่ายวดัป่าค�าเจรญิ	ได้ด�าเนนิโครงการการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะเยาวชน
ในวบัเรยีนเขตต�าบลวงัทองโดยใช้วดัเป็นศนูย์กลางสร้างความเข้มแขง็แบบ	3	ประสาน	
(บวร)	ร่วมพัฒนา	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กิจกรรมที่ 1	การจัดนิทรรศการความรู้และรณรงค์ปัญหาการสูบบุหรี่	และ
ปัญหาโรคอ้วน	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	 1)	ประชุมคณะกรรมการก�าหนดโครงร่าง	
กรอบความคิด	 และรูปแบบการน�าเสนอ	 2)	 ด�าเนินการจัดนิทรรศการตามโครงร่าง	
3)	 ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายและเยาวชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ	 และ	

	 พระประจักษ์		ศรีสวัสฉิม
ประธานเครือข่ายวัดป่าค�าเจริญ
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4)	 ครูผู้รับผิดชอบแต่ละโรงเรียนประเมินความรู้และทักษะความคิดในการพัฒนาของนักเรียนตาม
แบบงานที่ก�าหนด	
 กิจกรรมที่ 2	การบรรพชาสามเณรรากแก้ว	และแม่ชีแก้ว	ภาคฤดูร้อน	มีวิธีการด�าเนินงาน	
ดงันี	้1)	การพฒันาหลกัสตูรและแผนการจดักจิรรม	2)	บรรพชาสามเณรและแม่ชแีก้ว	ด�าเนนิกจิกรรม
ตามหลักสูตร	และ	3)	ประเมินผลทักษะความรู้	รวม	4	ทักษะตามวัตถุประสงค์การพัฒนา
 กิจกรรมที่ 3	 สวนเด็กเล่นทวีปัญญา	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	 1)	 ออกแบบสวนเด็กเล่นทวี
ปัญญาให้สอดคล้องกบัฐานเดมิทีม่อียู่แล้ว	2)	ด�าเนนิการก่อสร้างและพัฒนาปรับปรุงตามแบบทีก่�าหนด	
3)	เปิดบรกิารให้เดก็และเยาวชนกลุม่เป้าหมายและเยาวชนได้ใช้ประโยชน์	และ	4)	ประเมนิพัฒนาการ
ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายเมื่อครบ	6	เดือน
	 จากการด�าเนินการตามโครงการของเครือข่ายวัดป่าค�าเจริญ	พบว่า	 ได้รับความร่วมมือจาก
คณะผู้บริหาร	 ครู	 ผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	 และชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนเครือข่ายเป็นอย่างดีย่ิง	
ท�าให้การด�าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะเยาวชนในวัยเรียนเขตต�าบล
วังทองโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งแบบ	3	ประสาน	(บวร)	ร่วมพัฒนา	ประสบผลส�าเร็จ
ตามวตัถปุระสงค์	เป้าหมาย	และตวับ่งชีข้องกจิกรรม	โดยได้รับความร่วมมอืจากภาคส่วนต่างๆในการ
ด�าเนินกิจกรรม	ที่ได้ร่วมกันคิด	ร่วมกันท�า	เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ส�าเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ในการด�าเนนิโครงการการแก้ปัญหาด้านสขุภาวะเยาวชนในวบัเรยีนเขตต�าบลวงัทองโดยใช้วดั
เป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งแบบ	3	ประสาน	(บวร)	ร่วมพัฒนา	โดยภาพรวมไม่พบปัญหา	ในการ
ด�าเนินงาน	อย่างไรก็ดีอุปสรรคที่พบคือ	อาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ที่ใช้ด�าเนินการ	โดยเฉพาะ
ห้องที่ใช้ส�าหรับการอบรมที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	
	 ส�าหรับแนวทางในการแก้ปัญหา	 เครือข่ายวัดป่าค�าเจริญ	 ใช้วิธีการประชุมปรึกษาหารือ	หา
สาเหตุของปัญหา	จัดตั้งเป็นคณะกรรมการ	ร่วมกันศึกษา	วิเคราะห์	ร่วมกันคิด	ร่วมกันแก้ปัญหาบน
พื้นฐานของความเป็นไปได้และมีการประเมินผลการด�าเนินการ	 เรียนรู้การอบรม	 และการจัดเตรียม
สถานที่ให้เหมาะสม	ตามวิถีธรรมชาติของวัด

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 
	 การด�าเนินโครงการการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะเยาวชนในวัยเรียนเขตต�าบลวังทองโดย
ใช้วัดเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งแบบ	 3	 ประสาน	 (บวร)	 ร่วมพัฒนา	 ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม	
โครงการการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะเยาวชนในวัยเรียนเขตต�าบลวังทองโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางสร้าง
ความเข้มแข็งแบบ	 3	 ประสาน	 (บวร)	 ร่วมพัฒนา	 เนื่องจากวัดป่าค�าเจริญมีโครงสร้างการจัดการ
ด้านคุณธรรม	จริยธรรมที่เข้มแข็ง
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รูปแบบการบริหารจัดการ และกระบวนการมีส่วนร่วม 
	 กระบวนการมส่ีวนร่วม	เป็นหลกัการทีม่คีวามส�าคญัและจ�าเป็นอย่างยิง่	เพือ่หาแนวทาง	และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	ทั้งก่อนด�าเนินโครงการ	ระหว่างด�าเนินโครงการ	และหลังด�าเนินโครงการ	
เพื่อให้การด�าเนินการกิจกรรมต่างๆของโครงการประสบผลส�าเร็จ	ตามวัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	และ
ตัวบ่งชี้ของกิจกรรมนั้นๆ	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ร่วมกันคิด	ร่วมกันท�า	และร่วมกัน
แก้ปัญหา

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม  
	 การด�าเนนิโครงการฯ	สถานศกึษาและหน่วยงานต่างๆทีเ่ข้าร่วมในเครอืข่ายโรงเรยีนเครอืข่าย
วัดป่าค�าเจริญ	ดังนี้
	 1.	 ส�านักงานสาธารณสุข	 มีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือ	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 ช่วยเหลือด้าน
สุขภาพ
	 2.	การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	มีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือ	ให้ค�าปรึกษา	
แนะน�า	ช่วยเหลือด้านวิชาการ
	 3.	ศูนย์ศิลปาชีพ	มีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลือ	ให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	ช่วยเหลือด้านด้านทักษะ
อาชีพต่าง	ๆ
	 4.	สถานศึกษา	มีบทบาทหน้าที่จัดกิจกรรม	ประเมินผลการด�าเนินการของโครงการ
	 5.	วัด	มีบทบาทหน้าที่ดูแลโครงการด้านคุณธรรม	จริยธรรม

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
	 จุดเด่นของโครงการฯ	 คือ	 ได้รับงบประมาณตามความประสงค์ของเครือข่ายวัดป่าค�าเจริญ	
ส�าหรบัใช้ในการจดักจิกรรมเพือ่แก้ไขปัญหาของสถานศกึษาในเครือข่ายฯ	ตามทีเ่สนอของบประมาณ
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	ผลลัพธ์คือ	ผู้เรียน	เยาวชน	ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากโครงการนี้
	 ส�าหรับจุดด้อยของโครงการน้ีคือ	 สถานท่ีจัดกิจกรรมอาจจะไม่เอื้ออ�านวยในการด�าเนินการ	
เนื่องจากอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาวัด

ปัจจัยความส�าเร็จ 
	 ปัจจัยความส�าเร็จของโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมีตามหลักบ้าน	วัด	และโรงเรียน	(บวร)	ท�าให้	เกิดความร่วมมือ	
ร่วมใจ	ร่วมคิด	ร่วมพัฒนาชุมชน	เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน	เยาวชน	และชุมชน
	 2.	 การวางแผนท่ีชัดเจน	 โดยการประชุมปรึกษาหารือ	 ร่วมกันคิด	 ร่วมกันท�า	 ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาในเครือข่าย	
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	 3.	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีความตระหนักและเข้าใจในการด�าเนินการโครงการ	
	 4.	ผู้ปกครอง	และชุมชนให้ความร่วมมือ	ร่วมคิด	และร่วมท�าเป็นอย่างดี
 

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน 
	 จากการด�าเนนิการตามโครงการการแก้ปัญหาด้านสขุภาวะเยาวชนในวยัเรยีนเขตต�าบลวงัทอง
โดยใช้วดัเป็นศนูย์กลางสร้างความเข้มแข็งแบบ	3	ประสาน	(บวร)	ร่วมพฒันา	ของเครอืข่ายวดัป่าค�าเจรญิ	
พบว่า	ผลผลิต	ผลลัพธ์และความภาคภูมิใจ	มีดังนี้
	 1.	ได้รบัความร่วมมือจากคณะผูบ้รหิาร	ครู	ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	วดัและชมุชนในเขตบริการของ
โรงเรยีนเครอืข่ายเป็นอย่างดยีิง่	ท�าให้การด�าเนนิการจัดกจิกรรมตาม	ประสบผลส�าเร็จตามวัตถปุระสงค์	
เป้าหมาย	และตัวบ่งชี้ของกิจกรรม	
	 2.	 สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนให้มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า	
เห็นได้จาก	ผู้เรียนมีความรู้	เข้าใจหลักการในการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
	 3.	ส่งเสริมให้ผู้เรียน	มีคุณธรรม	จริยธรรม	
 

กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต
	 โครงการการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะเยาวชนในวัยเรียนเขตต�าบลวงัทองโดยใช้วดัเป็นศนูย์กลาง
สร้างความเข้มแข็งแบบ	3	ประสาน	 (บวร)	 ร่วมพัฒนาของเครือข่ายวัดป่าค�าเจริญ	ประสบผลส�าเร็จ
เนือ่งจากวธิกีารด�าเนนิงานทีเ่ป็นขัน้ตอน	ทัง้นี	้เครือข่ายวดัป่าค�าเจริญ	มข้ีอเสนอแนะเกีย่วกบักิจกรรม
ที่ควรด�าเนินการในอนาคต	ดังนี้
	 1.	 ควรให้มีการประชุมปรึกษาหารือ	 วิเคราะห์	 จุดเด่นท่ีควรพัฒนาในแต่ละกิจกรรมของ
โครงการ
	 2.	เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการด�าเนินงานโครงการ
	 3.	เพิ่มความตระหนัก	รับผิดชอบ	มีความรอบคอบในการด�าเนินกิจกรรมของโครงการ
	 4.	ใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมของโครงการ
	 5.	เน้นให้มีการลงมือปฏิบัติจริง	และขยายผลสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
	 6.	 สถานศึกษาน�ากิจกรรมของโครงการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
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สรุป 
	 เครือข่ายวัดป่าค�าเจริญ	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือวัดป่าค�าเจริญ	 และโรงเรียน
เครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง	 โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ	 และโรงเรียนชุมชน
วังทอง	 ได้ร่วมมือกันจัดท�าโครงการโครงการการแก้ปัญหาด้านสุขภาวะเยาวชนในวัยเรียนเขตต�าบล
วังทองโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งแบบ	 3	 ประสาน	 (บวร)	 ร่วมพัฒนา	 ตามประเด็น	
ดงันี	้1)	ด้านความตระหนกัและการลดอตัราการสบูบหุร่ี	การจดักจิกรรมมผีลส�าเรจ็ตามเป้าหมายของ
โครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 เยาวชนวัยเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ทักษะ	 การปฏิบัติงาน
สามารถป้องกัน	รักษาและเผยแพร่ความรู้ต่อสังคมเพื่อลดปัญหายาเสพติดได้	2)	ด้านความตระหนัก
และการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตท่ีได้คือ	 เยาวชนวัยเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ทักษะ
การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์	 และน�าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ความรู้ต่อสังคมได้	 3)	 ด้านคุณธรรม
จริยธรรม	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้คือ	เยาวชน
กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ด้านความรู้	 คิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์	 ด้านอาชีพ
เหมาะสมกับวัย	และ	4)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	การจัดกิจกรรมมี
ผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลลัพธ์ทีไ่ด้คอื	เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์	เกิดการพัฒนาสุขภาพและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา	
	 การด�าเนินการของโครงการฯ	ประสบผลส�าเร็จ	 โดยใช้หลักการร่วมกันคิด	 ร่วมกันท�าและ 
มุ่งมั่น	 เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง	 โดยมีปัจจัยความส�าเร็จคือ	 การมีส่วนร่วมชองทุกภาคส่วน	 
การวางแผนที่ชัดเจน	และคณะท�างานมีความตระหนักและเข้าใจการด�าเนินงานของโครงการฯ	

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558)	.	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 : การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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:	ภำคกลำง
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กำรถอดบทเรียนเครือข่ำยภำคกลำง

	 สถานศกึษาในเครอืข่ายภาคกลาง	ประกอบไปด้วยสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	รวมตัวกนั
เป็นเครอืข่ายเพือ่จดัท�าโครงการในการแก้ปัญหาของเยาวชน	ในปี	2558	ดังประเด็นต่อไปนี้
1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	 เหล้าและสารเสพติด	 2)	 ด้านความ
ตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความ
ตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 4)	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	 5)	 ด้านคุณภาพ
การศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	

	 ผลการด�าเนินงานโครงการ	พบว่า	ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้องกับเป้าหมาย
และตวัชีว้ดัของโครงการตามประเดน็ด้านต่างๆ	ท้ังนีจุ้ดเด่นของเครือข่ายภาคกลางคือ	การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	โดยเครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสยึดหลักการด�าเนินการ	8	ร.
คือ	 ร่วมคิด	 ร่วมวางแผน	 ร่วมปฏิบัติ	 ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น	 ร่วมปรับปรุงแก้ไขผลงาน	 ร่วม
ประเมนิผล	ร่วมรบัผลประโยชน์ร่วมกนั	และร่วมช่ืนชม	และเครอืข่ายโรงเรยีนวดัล่องกระเบา
ใช้หลกัการของการยกโรงเรยีนให้ชมุชน	แบบรู ้เหน็ เป็น ใจในการสร้างคณุภาพทางการศกึษา	
โดย รู	้คือ	รู้ในเรื่องเดียวกัน	เห็น	คือ	เห็นภาพเป้าหมายเดียวกัน	เป็น	คือ	เป็นในกระบวน
เดยีวกนั	ใจ	คอื	ใจเดยีวกนั	โดยเครอืข่ายภาคกลางเหน็สมควรให้มกีารด�าเนนิโครงการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเยาวชนอย่างยั่งยืนต่อไป
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ยกโรงเรียนให้ชุมชนเพื่อสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 

เครือข่ายล่องกะเบา อ�าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ความน�า    
	 เครอืข่ายล่องกะเบา	ประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่ายคอื	โรงเรียนวัดล่องกะเบา
และโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี	 โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์	 โรงเรียน 
วดัโพธิท์ะเลสามัคคี	ศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัท่าช้าง	และ
วดัพระนอนจกัรสห์ี	วรวหิาร	ในการด�าเนนิงานกจิกรรมสถานศกึษาให้เป็นแบบอย่าง 
ของชุมชนที่มีบริบทของครอบครัวต่างกันคือ	 ผู้บริหารหรือผู้อ�านวยการต้องเข้าใจ
ความแตกต่าง	 เข้าถึงทุกคนในชุมชน	 รวมถึงเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบ
ของตัวเอง	 ผู้อ�านวยการสถานศึกษา	 เป็นผู้ให้การบริการหรืออ�านวยความสะดวก	
ผูป้ระสานและแก้ปัญหาในการหลอ่เลีย้งระบบหรอืกลไกต่าง	ๆ 	ให้สามารถท�างานได้
อย่างราบรื่น	และเป็นผู้ดูแลระบบไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก�ากับ
	 การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
จดักจิกรรมและโครงการ	เพือ่ให้สอดคล้องตามความต้องการของชุมชนโดยแท้จรงิและ
ช่วยสร้างความตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน	ทั้งนี้	เป็นการรวมปัจเจกบุคคล
ให้เกิดพลังในการท�างานร่วมกัน	โดยมีเป้าหมายเดียวกัน	บนพื้นฐานร่วมคิด	ร่วมท�า
ร ่วมรับผิดและรับชอบ	 เพื่อน�ามาก�าหนดเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติร ่วมกัน	 โดย
ได้จัดท�ากิจกรรมตามประเด็น	 ดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตรา
การสูบบุหรี่	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	
การลดภาวะโรคอ้วน	 3)	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	
4)	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 และ	 5)	 ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและ
ความมั่นคง	

	 สมยศ	สังสอาด
ประธานเครือข่ายล่องกะเบา
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กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครือข่ายล่องกะเบา	 ได้ด�าเนินยกโรงเรียนให้ชุมชนเพ่ือสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	
โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กจิกรรมที ่1 ลกูใช้เงนิเป็นพ่อแม่เหน็เงินออม	มวีธิกีารด�าเนนิงาน	ดังนี	้1)	ให้เด็กและเยาวชน
บันทึกพฤติกรรมการเลือกซื้อขนม	 2)	 ให้เด็กและเยาวชนน�าเงินท่ีเหลือจากการซ้ือขนมมาออมกับ
ครูประจ�าชั้นทุกวัน	 3)	 ประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครูเด็กและเยาวชนและชุมชนรอบๆโรงเรียนใน
เครือข่ายทราบ	 4)	 สรุปยอดเงินฝากในแต่ละเดือนของเด็กและเยาวชนและผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้น
เพื่อน�าฝากกับธนาคาร	 และ	 5)	 ประชุมร่วมกับคณะครูเพ่ือรายงานผลการด�าเนินการในแต่ละเดือน	
เมื่อพบปัญหาก็หาวิธีการแก้ไข	6)	ประชาสัมพันธ์ให้คณะครู	เด็กและเยาวชนและชุมชมรอบโรงเรียน
เครือข่ายให้ทราบว่าทางโรงเรียนมีแปลงผัก	 และด�าเนินการปลูกผักสวนครัว	 7)	 สมาชิกท�าหน้าที่
เพาะปลูกและดูแลรักษา	 รดน้าพรวนดิน	 และใส่ปุ๋ย	 ในช่วงเวลาพักกลางวัน	 (11.30-12.30	 น.)	
ละเวลาหลังเลิกเรียน	(15.30-16.00	น.)	ของทุกวัน	8)	สังเกตการเจริญเติบโตของผักในแต่ละวัน	9)	
เก็บผกัเมือ่มกีารเจรญิเตบิโตเตม็ทีพ่ร้อมทีจ่ะน�าไปรับประทานได้แล้ว	10)	น�าผักท่ีเกบ็มาไปรับประทาน
เอง	หรือจ�าหน่ายให้กับผู้ปกครองและชุมชน	11)	ท�ารายงานเสนอผู้บริหารโรงเรียนและเครือข่าย	12)	
สรปุผลการด�าเนนิงานและรายงานผลการด�าเนนิงาน	และ13)	สรปุยอดเงนิฝากในแต่ละเดอืนของเดก็
และเยาวชนเพื่อนาฝากกับธนาคาร	
 กิจกรรมที่ 2 ถือศีลกินมังสวิรัต	ิมีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	ทุกวันพระทางโรงเรียนจะถือศีล
และรบัประทานอาหารมงัสวริตั	ิงดเว้นเนือ้สตัว์ในการประกอบอาหาร	และ	2)	แต่งกายโดยการนุง่ขาว
ห่มขาว	
 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการออกก�าลังกาย	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 1)	 ทุกวันหลังกิจกรรม
เคารพธงชาติแล้วแกนน�านักเรียนน�านักเรียนทุกคนเต้นแอโรบิกและหลังเลิกเรียนในช่ัวโมงสุดท้าย
เวลา	14.30	–	15.30	น.	นักเรียนทุกคนจะได้เล่นกีฬาตามความถนัดและสนใจ	และ	2)	ในช่วงเดือน
สุดท้ายของภาคเรียนที่	1	จะมีกิจกรรมกีฬาสีภายใน	และ	3)	ในช่วงเดือนตุลาคม	-ธันวาคมของทุกปี
จะมีการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเครือข่าย	
 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	ประชุม
แต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ	 (แพทย์ใหญ่)	 ประจ�าคลินิกพร้อมรักษาอาการประจ�าคลีนิค	 2)	 จัดต้ังคลินิก	
(ห้องพัฒนาทักษะ)	 3)	 ตรวจวัดทักษะฯ	 บันทึกจัดท�าแฟ้มข้อมูลรายบุคคลชี้แจงผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ	4)	จัดท�าสมุดนัดหมายเพื่อเข้ารักษาพัฒนาทักษะ	5)	หมอประจ�าคลีนิคให้การรักษา
พัฒนาทักษะตามอาการท่ีพบในแฟ้มข้อมูลของแต่ละบุคคล	 6)	 ให้ยารักษาพัฒนาทักษะไปกินที่บ้าน
พร้อมใบนัดหมายเข้ารักษาพัฒนาครั้งต่อไป	7)	ตรวจสอบอาการทางทักษะ	 (หาย)	ส่งกลับห้องเรียน
ปกติไม่ต้องรับการพัฒนา	 (ไม่หายหรือดีขึ้น)	 พัฒนาต่อตามใบนัดหมอจนกว่าจะหายเป็นปกติ	 และ	
8)	รายงานผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องทราบและชื่นชม
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รูปแบบการบริหารจัดการ กระบวนการมีส่วนร่วม เครือข่ายที่เข้าร่วม 
	 ในการบริหารสถานศึกษาท่ามกลางความขาดแคลนในทุกๆด้าน	 ตั้งแต่อาคารสถานที	่
วัสดุอุปกรณ์	 งบประมาณ	 บุคลากร	 ตลอดจนความเชื่อมั่นของชุมชนที่มีต่อสถานศึกษา	 โรงเรียน
วดัล่องกะเบาจงึได้ด�าเนนิการจดักจิกรรม	แก้ไขปัญหา	ปรับปรุง	และพัฒนาสถานศกึษาในเชงิประจักษ์	
โดยให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	กิจกรรมและโครงการต่างๆ	ได้แก่	
องค์กรท้องถิ่น	 หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน	 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สงิห์บรุ	ีโดยเฉพาะอย่างยิง่บคุลากรของสถานศึกษา	(ผู้บริหาร	และคณะครู)	ท่ีมคีวามมุง่มัน่ในการท�างาน	
เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	ส่งผลต่อความส�าเร็จของสถานศึกษาได้ในที่สุด

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ 
		 รปูแบบการจดัการศกึษาท่ีทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม	โดยยกโรงเรยีนให้ชมุชน	แบบรู	้เหน็	เป็น	ใจใน
การสร้างคุณภาพทางการศึกษา	 (ดังแสดงในแผนภาพท่ี	 1)	 เป็นจุดเด่นของการด�าเนินงานเครือข่าย
โรงเรียนวัดล่องกะเบา	โดยมีปัจจัยความส�าเร็จดังรายละเอียดต่อไปนี้
 รู้	 คือ	 รู ้ในเรื่องเดียวกัน	 หมายถึง	 การท�างานแต่ละเร่ืองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพนั้น	ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน	จ�าเป็นต้องรู้	เนื้อหาสาระ
ในทุกขั้นตอน	สามารถให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันหรือท�างานสอดคล้องกันได้
 เหน็	คอื	เหน็ภาพเป้าหมายเดยีวกนั	หมายถงึ	ผูม้ส่ีวนร่วมทกุฝ่ายสามารถมองเหน็เป้าหมายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจนและที่ส�าคัญภาพเป้าหมายนั้นต้องเป็นภาพเดียวกัน	มีรายละเอียด
เหมือนกัน
 เป็น	คือ	เป็นในกระบวนเดียวกัน	หมายถึง	การท�างานเป็น	ไม่ใช่ท�างานได้	ซึ่งทุกคนสามารถ
เชื่อมโยงกันได้จนเป็นระบบเดียวกันอย่างต่อเนื่อง	 ไม่ติดขัด	 บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ตามวันและ
เวลาที่ก�าหนด
 ใจ	 คือ	 ใจเดียวกัน	 หมายถึง	 ในการปฏิบัติงานทุกคนต้องมีน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	 ไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน	ทุ่มเท	 จิตใจ	หรือที่เรียกว่า	 ใส่ใจลงไปในงาน	ที่ส�าคัญผู้บริหารต้องอยู่ในใจของทุกฝ่ายที่
ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างแท้จริงถึงจะเรียกว่า	ใจเดียวกัน
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แผนภาพที่ 6 การมีส่วนร่วมแบบรู้เห็นเป็นใจ

ที่มา:	พิณสุดา	 สิริธรังศรี.	 (2558)	 .	 แก่นการจัดการศึกษาชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบ 
	 มีส่วนร่วม:	การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน,	155	–	157.

	 ทั้งนี้	เครือข่ายโรงเรียนวัดล่องกะเบาส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียน	ด้วย
การส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ	

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน 
	 จากการด�าเนินการยกโรงเรยีนให้ชุมชน	พบว่า	ชมุชนให้ความร่วมมอืในการมส่ีวนร่วมด้วยด	ีโดย
การดแูลสถานศกึษาให้เป็นไปในแบบทีช่มุชนต้องการ	เป็นสถานศกึษาทีด่มีคีณุภาพ	ผูเ้รยีนทกุคนอ่าน
ออกเขียนได้	มีการติดตามสนับสนุนด้านทรัพยากรที่ขาดแคลน	เช่น	ด้านบุคลากร	จัดให้มีครูในชุมชน
มาช่วยสอนครบทุกชั้นเรียน	ด้านงบประมาณ	จัดให้มีเงินสนับสนุนในการจัดซื้อ	จัดหาวัสดุ	อุปกรณ์
และสื่อการเรียนรู้	เป็นต้น

กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต
	 จากการด�าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 เครือข่ายโรงเรียนวัดล่องกะเบาเห็นควรให้มีการด�าเนินการ
กิจกรรมในอนาคต	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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 กิจกรรมลูกใช้เงินเป็นพ่อแม่เห็นเงินออม	 จากจุดเริ่มต้นเล็กๆในการออมภายใต้แนว
ความคดิเศรษฐกิจพอเพยีงของพ่อหลวงและอดุมการณ์ของผูบ้รหิาร	ท�าให้เครอืข่ายโรงเรยีนวดัล่องกะเบา
มกีารออมอย่างเป็นระบบจากโรงเรยีนแม่ข่ายคอื	โรงเรยีนวดัล่องกะเบา	และได้ขยายผลให้กบัโรงเรยีน
ลกูข่าย	เพือ่ให้และเยาวชนเกดิความตระหนักในการออม	มนีสัิยในการออม	และใช้เงนิให้เกดิประโยชน์
สูงสุด	

 ถือศีลกินมังสวิรัติ	 เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติทุกวันพระ	 โดยผู้เรียน	 ครูและชุมชนนุ่งขาว 
ห่มขาว	 ฟังเทศน์ฟังธรรมพร้อมรับประทานอาหารมังสวิรัติและน�้าปานะ	 โดยมีการขยายผลจาก
โรงเรียนแม่ข่ายไปยังโรงเรียนลูกข่าย	 ท้ังนี้	 ในการด�าเนินการช่วงแรกผู้เรียนไม่คุ้นเคยกับอาหาร
มงัสวริตั	ิสถานศกึษาจงึด�าเนนิการจดัหาน�า้ปานะให้กบัผู้เรียนในช่วงบ่ายเพ่ือให้ผู้เรียนอิม่ท้อง	รวมถงึ
มีการด�าเนินการขัดเกลาจิตใจของเด็กและเยาวชนให้สะอาดด้วยการปฏิบัติธรรมอีกด้วย

 กิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกาย	 ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในสุขภาพมาก
ขึ้น	เครือข่ายโรงเรียนวัดล่องกะเบาจึงได้จัดกิจกรรมการรักษาสุขภาพ	ด้วยวิธีการที่หลากหลาย	ดังนี้
	 โรงเรยีนวดัล่องกะเบา	จดัให้มกีจิกรรมป่ันจกัรยานถวายเทียนเข้าพรรษา	9	วดั	กจิกรรมพกัตบั
งดเหล้าเข้าพรรษา	และกฬีาล่องกะเบาลกีโดยทางเครอืข่ายโรงเรียนวดัล่องกะเบาร่วมมอืกบัส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอท่าช้าง	 จัดให้มีกิจกรรม
ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติและชวนคนในชุมชนอ่านสร้างสุข
		 โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์	 จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับชุมชน	 โดยมีชุมชนเป็นผู้ฝึกซ้อมและ
ร่วมเล่น
	 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี	จัดให้มีกิจกรรมกีฬากลุ่มโรงเรียนทองเอน
	 โรงเรียนโพทะเลสามัคคี	จัดให้มีกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน
	 เห็นได้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งในเครือข่ายโรงเรียนวัดล่องกะเบามีกิจกรรมที่หลากหลาย	
ที่เน้นการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและความสัมพันธ์ในชุมชนอย่างยั่งยืน

 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน	 ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดของสถานศึกษาใน
เครือข่ายโรงเรียนวัดล่องกะเบาคือ	 ปัญหาการอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้ของผู้เรียน	 เครือข่ายโรงเรียน
วดัล่องกะเบาจงึได้ร่วมกนัคดิ	วเิคราะห์หาสาเหตุและวธิกีารแก้ปัญหาให้เป็นไปในทศิทางเดียวกนั	คอื	
เน้นให้ครูผู้สอนอยู่กับผู้เรียนในชั้นเรียน	และจัดให้มีแบบฝึกหัดเสริมที่มีประสิทธิภาพ	โดยเครือข่ายฯ
ได้คิดรูปแบบของแบบฝึกหัดตามระดับชั้น	 รวมถึงการใช้แบบฝึกหัดของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอท่าช้างเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ของผู้เรียน	
ผลลัพธ์ที่ได้	พบว่า	ผู้เรียนร้อยละ	80	มีการพัฒนาการอ่านและเขียน	ทั้งนี้	สถานศึกษาในเครือข่ายฯ	
จะด�าเนินการพัฒนาแบบฝึกหัดเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นต่อไป

 สุขภาวะดี ชีวีสดใส ด้วยกลวิธี 6 ดี	 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของทางลูกข่ายสามเณร
วัดพระนอนจักรสีห์	 เน้นการสร้างเสริมสุขลักษณะนิสัยที่ดีของสามเณรในเรื่องการบริโภคอาหาร
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และที่อยู่อาศัย	 โดยได้มีการจัดท�าคู่มือสุขภาวะดีชีวีสดใสด้วยกลวิธี	 6	 ดี	 ในการจดบันทึก	 จัดให้มี
พระพี่เลี้ยงในการดูแลการปฏิบัติตน	 รวมถึง	 จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเพ่ือตรวจสุขภาพของ
สามเณรเป็นประจ�าอีกด้วย	ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้สามเณรวัดพระนอนจักรสีห์	มีสุขภาพ
ร่างกายและสุขลักษณะนิสัยที่ดีขึ้นตามล�าดับ

สรุป 
	 เครือข่ายล่องกะเบา	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียนวัดล่องกะเบาและโรงเรียน
เครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรี	 โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์	 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี	 ศูนย์การ
ศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยัท่าช้าง	และวดัพระนอนจกัรสห์ี	วรวหิาร	ได้จดัท�าโครงการ
ยกโรงเรียนให้ชุมชนเพ่ือสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนขึ้น	 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพื่อ 
สุขภาวะของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 ในประเด็นต่อไปนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตรา 
การสบูบหุรี	่2)	ด้านความตระหนกัและการรบัประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	
3)	ด้านความตระหนกัและลดปัญหาสขุภาวะทางเพศ	4)	ด้านคณุธรรมจริยธรรม	และ	5)	ด้านคณุภาพ
การศึกษาที่เช่ือมกับสุขภาวะและความมั่นคง	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	
โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ผู้เรียนร้อยละ	80	มีการพัฒนาการอ่านและเขียนที่ดี
	 ส�าหรับจุดเด่นในการด�าเนินงานของเครือข่ายล่องกะเบาคือ	 รูปแบบการจัดการศึกษาที่ทุก 
ภาคส่วนมีส่วนร่วม	 โดยยกโรงเรียนให้ชุมชน	 แบบรู ้	 เห็น	 เป็น	 ใจในการสร้างคุณภาพทาง 
การศึกษาโดย	รู้	คือ	รู้ในเรื่องเดียวกัน	เห็น	คือ	เห็นภาพเป้าหมายเดียวกัน	เป็น	คือ	เป็นในกระบวน
เดียวกัน	ใจ	คือ	ใจเดียวกัน	

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558)	.	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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โครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
สุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

 เครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ�าเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

ความน�า
	 เครอืข่ายโรงเรยีนวดัสงัฆราชาวาส	ประกอบด้วย	โรงเรยีนแม่ขายคอื	โรงเรยีน
วัดสังฆราชาวาส	และโรงเรียนเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์	โรงเรียน
วัดโบสถ์	โรงเรียนบ้านคูเมือง	โรงเรียนวัดบางปูน	และโรงเรียนวัดท่าอิฐได้ด�าเนินการ
จัดท�าโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพื่อ
สุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 ด้วยความอนุเคราะห์จากส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 มีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงานร่วมกันคือ	
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สุขภาวะที่บูรณาการระหว่างสถานศึกษา	 บ้าน	 และสถาบัน
ศาสนาเข้าด้วยกัน	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชนในการให้ความรู้
เกี่ยวกับการอ่านออก	 เขียนได้	 และความสามารถในการคิด	 ผ่านกิจกรรมท่ีทุกคน
มีส่วนร่วม	 ท�าให้มองเห็นปัญหาต่างๆ	 ที่เครือข่ายฯ	 ได้น�ามาปรับปรุง	 แก้ไข	 และ
พัฒนาโครงการ	 โดยการวิเคราะห์จุดเด่น	 จุดด้อยของโรงเรียนแม่ข่ายและโรงเรียน
เครอืข่าย	รวมทัง้ชมุชนใกล้เคียงของสถานศกึษาในเครอืข่ายทีม่บีรบิทแตกต่างกนั	เพือ่
น�ามาก�าหนดเป็นกจิกรรมทีป่ฏบิติัร่วมกนั	โดยมปีระเด็นการด�าเนนิงาน	ดังนี	้1)	ด้าน
ความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	ได้แก่	กิจกรรม	ลด	ละ	เลิก	บุหรี่	เหล้า
และสารเสพตดิ	2)	ด้านความตระหนกัและการรบัประทานอาหารถกูหลกัโภชนาการ	
การลดภาวะโรคอ้วน	ได้แก่	กิจกรรมด้านความตระหนักและการรับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ	 ลดภาวะโลกอ้วน	 3)	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุข
ภาวะทางเพศ	 ได้แก่	 กิจกรรมด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	
4)	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ได้แก่	 กิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 และ	
5)	 ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	 ได้แก่	 กิจกรรมด้าน
คุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	 และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย	

กิตติชัย	ศรีประเสริฐ

ประธานเครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
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กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครอืข่ายวดัสงัฆราชาได้ด�าเนนิโครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะเด็ก
และเยาวชนอย่างยั่งยืน	โดยได้จัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้
 กจิกรรมที ่1 ลด ละ เลกิ บหุรี ่เหล้าและสารเสพติด	มวีธิกีารด�าเนนิงาน	ดังนี	้1)	ส�ารวจจ�านวน
ผู้เรียนที่สูบบุหรี่	ดื่มเหล้า	และเสพสารเสพติดในโรงเรียนแม่ข่ายและเครือข่าย	2)	น�าผลการส�ารวจมา
จัดท�าข้อมูลและหาสาเหตุ	และ	3)	จัดกิจกรรม	ลด	ละ	เลิก	บุหรี่	เหล้าและสารเสพติด
 กิจกรรมที่ 2 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ การลดภาวะ
โรคอ้วน	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	13	ฐานการเรียนรู้	 ใน
โรงเรยีนแม่ข่ายและให้ทุกโรงเรยีนมาเรยีนรูแ้ละไปขยายผลการด�าเนินงานในโรงเรยีน	2)	ทกุโรงเรยีนใน
เครอืข่ายส�ารวจจ�านวนนกัเรยีนทีม่นี�า้หนกั-ส่วนสงู	ตามเกณฑ์มาตรฐานและนกัเรยีนทีม่นี�า้หนกัส่วนสงู
เกนิเกณฑ์	3)	ทุกโรงเรยีนในเครอืข่ายจัดกจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ	4)	ทกุโรงเรยีน
ช่ังน�า้หนกั-วดัส่วนสงู	นกัเรียนและตรวจสขุภาพ	5)	จดัท�าคูม่อืการดแูลสขุภาวะทีด่	ี6)	จดักิจกรรมเพือ่
ลดภาวะโรคอ้วน	ของนักเรียน	ได้แก่	 เต้นแอโรบิค	ชุมนุมกีฬา	 เฝ้าระวังการรับประทานอาหาร	ของ
นกัเรยีน	7)	จดักิจกรรมโรงเรยีนปลอดน�า้อดัลม	8)	จัดท�าแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักของ
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงให้ครทูกุโรงเรยีนในเครอืข่ายน�าไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอนให้นกัเรยีน	
และ	9)	สรุปผลการด�าเนินงานโดยเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างก่อนด�าเนินการ	หลังด�าเนินการ	(โดย
การชั่งน�้าหนักนักเรียนและวัดส่วนสูงนักเรียน)	จ�านวนนักเรียนที่มีภาวะโรคอ้วนมีน�้าหนักลดลง
 กิจกรรมที่ 3 ด้านความตระหนักและ ลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	
1)	จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนชั้น	ป.1	–	ม.3	โดยคัดกรองนักเรียนเป็น	3	กลุ่ม	(ปกติ	/	เสี่ยง	/	
ปัญหา)	2)	จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนในโรงเรียนแม่ข่ายและเครือข่าย	3)	เชิญวิทยากรจาก
โรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ	4)	จัดหาสื่อ/วีดีทัศน์	เกี่ยวกับปัญหาและวิธีลดปัญหา
สุขภาวะทางเพศ	 5)	 น�าส่ือ/วีดีทัศน์	 ไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา	6)	นักเรียนจัดท�าหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับการลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	หรือ
สื่ออื่นๆ	และ	7)	สรุปผลการด�าเนินงานตามกิจกรรมลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	
 กิจกรรมที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	จัดให้ครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนทุกโรงเรียนในเครือข่าย	 2)	 เข้าค่ายคุณธรรม	 ปีละ	 1	 ครั้ง	 และ	 3)	 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม	12	ประการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	ได้แก่	ร้องเพลงชาติ	/	จัดท�าสมุดบันทึก
ความดี	/	สอดแทรกการเรียนการสอนในโรงเรียน	
 กิจกรรมที่ 5 ด้านคุณภาพการศึกษา ที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	 วิธีการด�าเนินงาน	
ดังนี้	1)	การอ่านออก-เขียนได้	และ	2)	ฝึกทักษะกระบวนการคิด	
 กจิกรรมที ่6	การจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างโรงเรยีนในเครอืข่ายวธิกีารด�าเนนิงาน
ดงันี	้1)	จดัท�าค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้2)	จดัท�าก�าหนดการแลกเปลีย่น
เรียนรู้	 3)	 จัดหาสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 4)	 สถานศึกษาแม่ข่ายและเครือข่ายน�าเสนอ
ผลการด�าเนินงานในแต่ละกิจกรรมท่ีก�าหนดในโครงการ	 พร้อมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
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ภาคเรียนละ	1	ครั้ง	รวมทั้งปีจ�านวน	2	ครั้ง	5)	สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	6)ประชุมถอดบทเรียน
เก่ียวกบัการด�าเนินงานของโรงเรยีนแม่ข่ายและเครอืข่าย	7)	จดัประชมุผูบ้รหิาร	ครู	นกัเรยีน	ผูป้กครอง	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ในโรงเรียนแม่ข่ายและเครือข่ายเพื่อถอดบทเรียนการด�าเนินงาน	8)	น�าเสนอบทเรียนที่
ถอดเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ	9)	น�าบทเรียนมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของกรรมการ	10)	จัดพิมพ์เป็นหนังสือ	หรือเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	และ	11)	เข้าร่วมสัมมนา
สรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนกลาง	จ�านวน	1	ครั้ง	

 รูปแบบการบริหารจัดการ และกระบวนการมีส่วนร่วม
	 การด�าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส	 โดยกระบวนการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วม	 8	 ร่วม	 ได้แก่	 1) ร่วมคิด	 สถานศึกษาในเครือข่ายวิเคราะห์สภาพปัญหา	 คิดกิจกรรมที่
จะด�าเนินการร่วมกัน	 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย	 5	 ด้านของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพคือ	ด้านความตระหนักลด	ละ	เลิก	บุหรี่	เหล้าและสารเสพติด	ด้านความตระหนัก
และการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	 ด้านความตระหนักและลด
ปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 ด้านส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 และด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุข
ภาวะและความมั่นคง	การอ่านออก	-	เขียนได้	และการคิดวิเคราะห์	2) ร่วมตัดสินใจ โดยการก�าหนด
กิจกรรมที่จะด�าเนินงานในโครงการร่วมกัน	3) ร่วมวางแผน	โดยกระจายความรับผิดชอบกิจกรรมให้
สถานศึกษาในเครือข่ายมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพตามความถนัดหรือจุดเด่นของสถานศึกษาแต่ละแห่ง	
4) ร่วมด�าเนินการ	มอบหมายการด�าเนินงานของสถานศึกษา	โดยร่วมกันจัดท�าแหล่งเรียนรู้	วางแผน
ร่วมกันจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ผู้บริหาร	ครู	ผู้เรียน	กรรมการสถานศึกษา	และคณะกรรมการ
ชุมชน	 5) ร่วมรับผิดชอบ	 ทุกคนในเครือข่ายต้องร่วมกันรับผิดชอบร่วมกัน	 ไม่ปล่อยให้เป็นปัญหา
ของผู้ใดผู้หนึ่ง	 ผู้บริหารมีหน้าที่บริหารงานให้การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 เป็นไปด้วยความราบร่ืน	 ครู
มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร	 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	 6) ร่วมแก้ปัญหา	 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ร่วมมอืกันแก้ปัญหาอย่างต่อเนือ่งโดยไม่ปล่อยให้การด�าเนินงานหยดุชะงกั	เนือ่งจากเป้าหมายทีส่�าคญั
ของเครือข่ายฯ	คอื	การพฒันาเยาวชนของชาตใิห้เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์	เป็นผูม้จีติวญิญาณของการเป็น 
คนดี	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 ทุกคนต้องมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน	 ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 ยอมรับ
การท�างานของทุกฝ่ายด้วยเหตุและผล	ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ	อย่างเป็นระบบ	พร้อมทั้งร่วมมือกัน
วิเคราะห์ข้อดี	ข้อเสีย	ของการด�าเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง	7) ร่วมติดตามประเมินผล 
ระหว่างด�าเนินงานและหลังการด�าเนินงาน	 โดยการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์เพื่อเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้	ถ้ามีกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุผล	เครือข่ายฯจะต้องด�าเนินการหาวิธีการแก้ไขต่อไป	และ 
8) ร่วมชื่นชมผลส�าเร็จ	 ผู้บริหาร	 ครู	 ผู้เรียน	 กรรมการสถานศึกษา	 และชุมชนท่ีมีส่วนร่วมในการ 
จัดกิจกรรมของโรงเรียน	ชื่นชมกิจกรรมที่ประสบความส�าเร็จในกิจกรรมทั้ง	5	ด้าน	
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ปัญหา และอุปสรรคในการด�าเนินงาน
	 ก่อนด�าเนินการตามกิจกรรมที่ก�าหนดไว้ในโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน	 เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 เครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส	
ได้มีการประชุมผู้บริหาร	คณะครูในเครือข่ายฯ	เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนด�าเนินการ	พบว่า	ผู้เรียน
มีปัญหาด้านสุขภาวะน�้าหนักเกินเกณฑ์	 และปัญหาการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	ทั้งนี	้
ผู้เรียนมีภาวะโรคอ้วนร้อยละ	 16.09	 (จ�านวนนักเรียนในเครือข่ายทั้งหมด	 1,280	 คน	 มีน�้าหนัก
เกินเกณฑ์	จ�านวน	206	คน)	เป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข	โอกาสที่จะบรรลุผลตามเป้าหมายน้อย	จึง
ได้ร่วมกนัวางแผนแก้ปัญหาความเสีย่งในเรือ่งนี	้และมอบหมายให้สถานศกึษาทกุแห่งน�าไปด�าเนินการ	
ตามกิจกรรมที่ได้วางแผนร่วมกัน	เมื่อสิ้นสุดโครงการจะประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหนึ่ง

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
 จุดเด่นในการด�าเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสคือ	 กิจกรรมสุขภาวะโดย
ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนหลักในการด�าเนินการ	 สถานศึกษาในเครือข่ายได้
มีการจัดท�าคู่มือการใช้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วยฐาน
การเรยีนรู	้13	ฐาน	ได้แก่	ฐานการเรยีนรูเ้รือ่งเหด็	สารชวีภาพ	การท�าน�า้ส้มควนัไม้	การปลกูพชืผกัสวนครวั 
การเลีย้งหมหูลมุ	การเลีย้งไก่ไข่	การเลีย้งปลา	การท�าดนิหมกั	การปลกูกล้วย	การปลกูไม้ผล	เตาพลงังาน	
การปลกูมะนาวในบ่อซเีมนต์	และการคัดแยกขยะ	โดยมนีกัเรยีนแกนน�าโรงเรยีน	วดัสงัฆราชาวาสเป็น
วทิยากรให้ความรูก้บัผูเ้รยีนและครใูนเครอืข่ายฯเพือ่ให้สถานศกึษาทกุแห่งน�าความรูท้ีไ่ด้ไปฝึกปฏบิตัิ
ตามบริบทของสถานศึกษา	เช่น	การปลูกพชืผกัสวนครวั	เพาะเหด็	เลีย้งปลา	ปลกูกล้วย	เพือ่น�ามาขาย
ภายในชุมชน	เป็นต้น	

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 ปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสคือ	 การมี
ส่วนร่วมจากหน่วยงานและชุมชน	 ได้แก่	 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	 ให้ความรู้ในเรื่อง
การปลูกพืชผักสวนครัว	 การท�าสารชีวภาพ	 การเลี้ยงสัตว์และการประมง	 ชุมชนวัดสังฆราชาวาส	
สนับสนุนทรัพยากร	 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ส�านักงานพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี	 สนับสนุน
ทรัพยากร	วิทยากรในการพัฒนาปรับปรุงดินและการจัดท�าสารชีวภาพ	ธนาคาร	TMB	จัดท�าโรงเห็ด
ร่วมกับชุมชนและมอบก้อนเห็ด	 จัดท�าสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือเป็นที่ขายสินค้าของโรงเรียน	 และจัดท�า
ธนาคารโรงเรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกการออมหรือน�าเงินไปฝากธนาคาร	 เป็นการฝึกปฏิบัติอย่างครบวงจร	
ส�านักงานประมงสิงห์บุรี	 มอบพันธุ์ปลาให้กับสถานศึกษาและอบรมวิธีการเลี้ยงปลาให้กับนักเรียน
ใช้ท�าอาหารกลางวัน	 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ฯ	 มอบไก่ไข่และอาหารไก่	 ให้ผู้เรียนได้ฝึกเลี้ยงในศูนย์ 
เรียนรู ้ฯ	 น�ามาประกอบอาหารในสถานศึกษา	 และขายเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ 
อาหารกลางวันอย่างยั่งยืน	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สิงห์บุรี	 จัดหาวิทยากรมา
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ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	 และการใช้สารชีวภาพไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม	 ส�านักงานเทศบาล 
เมืองสิงห์บุรี	 สนับสนุนทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และอื่นๆ	 และโรงพยาบาลสิงห์บุรี	 จัดหา
วิทยากรมาร่วมกิจกรรมและให้ความรู้	จัดนิทรรศการ	และการฝึกปฏิบัติ	รวมถึงการให้การสนับสนุน
วัสดุสื่อ/อุปกรณ์	ต่างๆ

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน
	 เครอืข่ายโรงเรยีนวดัสงัฆราชาวาส	มคีวามภาคภมูใิจในการเป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้สขุภาวะของ
ผูเ้รยีนดขีึน้	โดยผูเ้รยีนรบัประทานผกัปลอดสารพษิทีป่ลกูในสถานศกึษา	ผูเ้รยีนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
ในการรับประทานอาหาร	เช่น	ดื่มน�้าสมุนไพรแทนน�้าอัดลม	รับประทานขนมไทยแทนขนมกรุบกรอบ	
รูจั้กการดแูลสขุภาวะของตวัเอง	ตามหลกัสขุบญัญติัแห่งชาต	ิมกีารออกก�าลงักาย	และเลอืกรบัประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	เป็นต้น	นอกจากนี้	นักเรียนแกนน�าและผู้น�าชุมชนของสถานศึกษาใน
เครอืข่าย	ได้น�าความรูสู้ช่มุชน	โดยส่งเสรมิให้ครอบครวัปลกูผกัปลอดสารพษิไว้รบัประทาน	น�าไปแจกจ่าย	
น�าไปจ�าหน่ายในราคาถกู	และรูจ้กัการแปรรปูเป็นผลิตภณัฑ์	เช่น	ผลิตภณัฑ์เหด็เลิศรสเพ่ือการจ�าหน่าย	
เป็นการฝึกอาชีพให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน	 เป็นต้น	 รวมถึง
เครือข่ายฯได้มีการจัดอบรมการท�าสารชีวภาพเพื่อการแจกจ่าย	 หรือจ�าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
คนในชุมชน	ให้มีสุขภาวะที่ดี
	 ประโยชน์ที่ได้จากการด�าเนินการในรูปแบบการมีส่วนร่วม	มีดังนี้
	 ผู้เรียนมีน�้าหนัก	 ส่วนสูง	 ตามเกณฑ์	 มีภาวะโรคอ้วนลดลง	 รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์	ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด	ลดภาวะปัญหาทางเพศ	มีภาวะความเป็นผู้น�า	ฝึกความ
เป็นผู้น�าของนักเรียนแกนน�า	ท�าให้ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาวะกาย	สุขภาวะจิตสมบูรณ์	สามารถอ่านออก	
เขียนได้	มีทักษะกระบวนการคิด	และรู้จักการท�างานร่วมกัน	ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
	 ครู	 ได้แลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนกับครูในเครือข่ายฯ	 โดยได้ร่วมกันจัดท�าส่ือ
การเรียนการสอนท่ีหลากหลายเพื่อใช้ในการเรียนการสอนร่วมกัน	 เช่น	 แบบฝึกทักษะผู้ปกครอง
ช่วยอ่าน	 เขียน	 แบบฝึกทักษะกระบวนการคิด	 สื่อต่อต้านยาเสพติด	 วีดีทัศน์	 เกี่ยวกับลดปัญหา
ทางเพศ	การจดัท�าหนงัสอืเล่มเลก็	เป็นต้น	รูว้ธิกีารท�างานร่วมกนัโดยใช้กระบวนท�างานแบบมส่ีวนร่วม	
มีแนวทางในการจัดท�าผลงานส�าหรับวิทยฐานะ	 ให้เกียรติซึ่งกันและกันในการท�างาน	 มีความเป็น
กัลยาณมิตรกับบุคคลทั่วไป	 และจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสุขภาวะที่ดีเข้ากับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่นๆ
	 ผู ้บริหาร	 เป็นผู ้น�าในการเปลี่ยนแปลงการบริหารงาน	 มีหน้าที่ประสานการท�างานใน
เครือข่ายระหว่างสถานศึกษากับชุมชนโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	8	 ข้อ	 และเป็นผู้น�าใน
การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
	 สถานศึกษา	 เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน	 ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของจ�านวนผู้เรียน
ในสถานศึกษา	 และเป็นผู้น�าด้านสุขภาวะ	 ดังนี้	 รางวัลโรงเรียนปลอดน�้าอัดลม	 โรงเรียนแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 รางวัลชนะเลิศกิจกรรม
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การเลี้ยงไก่ไข่	 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน	 (KM)	 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	 รางวัล
สถานศกึษาแบบอย่างการจดัการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	
ประจ�าปี	 2555	 รางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 โครงการเงินทุนหมุนเวียน
ส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันมหกรรมอาหารกลางวัน	 “น้องอิ่มท้อง	 สมองแจ่มใส”	
ปีการศึกษา	 2556	 รางวัลดีเด่นขนาดกลาง	 “โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน	 Read	 Thailand	 :	
อ่านเถิดเด็กไทย	 อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน	 ปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กปฐมวัย	 โครงการ“บ้านวิทยาศาสตร์น้อย”ตามพระราชด�าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ปีการศึกษา	2557	–2559	รางวัลระดับดีมาก	“โครงการยกย่อง
เชดิชเูกียรตบุิคลากรและสถานศกึษาทีเ่ป็นแบบอย่างทีดี่กจิกรรมสถานศกึษาพอเพียงต้นแบบ	ตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ปีการศกึษา	2557”	รางวลัชนะเลศิ	“โครงการชีววถิเีพือ่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน”	ปีการศึกษา	 2557	 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	 โรงเรียนต้นแบบจัดกิจกรรมส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน	ประจ�าปีการศึกษา	2557	รางวัลรองชนะเลิศ	ระดับประเทศ	ประเภทที่	6	โรงเรียน
ทีไ่ด้รบัความรู้จากวทิยาลยัและใช้ได้ผลดเีด่นในการประกวดโครงการชวีวถิเีพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ปีการศึกษา	 2557	 และรางวัลโรงเรียนได้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา	ปีการศึกษา	2558	
	 ชุมชนเป็นสุข	 การน�ากระบวนการการมีส่วนร่วมไปใช้ประโยชน์ในการท�างานร่วมกัน
ในชุมชน	 สมาชิกในชุมชนได้รับความรู ้เก่ียวกับสุขภาพร่วมกันโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
โรงพยาบาลสงิห์บุร	ีสาธารณสขุจังหวดัสงิห์บุร	ีและอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน	ร่วมกนัปลกูผกั 
ปลอดสารพิษท้ังท่ีบ้าน	 สถานศึกษา	 และชุมชน	 ใช้สารชีวภาพที่ร่วมกันจัดท�า	 ท�าให้สมาชิกใน
ชุมชนรับประทานอาหารปลอดสารพิษ	 ออกก�าลังกายร่วมกัน	 ท�ากิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน	
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 และชุมชน	 สมาชิกในชุมชนและครอบครัวมีคุณภาพ	 มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์	 ครอบครัวอบอุ่น	 มีรายได้จากการจ�าหน่ายพืชผักสวนครัว	 ชุมชนปลอด 
สารเสพติด	 ลดปัญหาทางเพศ	 ปราศจากอาชญากรรม	 และผู้เรียนอ่านออก	 –	 เขียนได้	 พัฒนา
กระบวนการคิด	 ส่งผลต่อความสุขของบุคคล	 ครอบครัว	 สังคมและประเทศชาติ	 เป็นวิธีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	

กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต
	 การพัฒนาจะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืนนั้น	จ�าเป็นต้องร่วมกันพัฒนา
เยาวชนของชาตอิย่างต่อเนือ่ง	โดยตดิตามผูเ้รียนทุกคนอย่างใกล้ชดิในทุกกจิกรรม	ท้ังในระหว่างศกึษา
ในสถานศึกษา	และหลังส�าเร็จการศึกษาแล้ว	การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั้นมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ที่มี
ความสมบูรณ์ในทุกด้านคือ	ด้านร่างกาย	อารมณ์	สังคมและสติปัญญา	
	 ทั้งนี้ 	 กิจกรรมท่ีควรให้มีการด�าเนินการร่วมกันในอนาคต	 ได้แก่	 การจัดต้ังชมรม
กิจกรรมการออกก�าลังกาย	 ร่วมมือกันในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานในครัวเรือน	



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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รณรงค์ให้ตระหนกัถงึโทษของการดืม่น�า้อดัลม	ดูแลสอดส่องการลด	ละ	เลิก	เหล้า	บหุร่ีและสารเสพติด	
การลดภาวะปัญหาทางเพศ	ปลูกฝังด้านคุณธรรม	จริยธรรม	ฝึกเยาวชนรุ่นใหม่เข้าวัด	ฟังธรรม	โดยใช้
วดัเป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมท�าความด	ีเช่น	ปฏิบติักจิกรรมในวนัส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	เป็นต้น	และ
กจิกรรมอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม	และประเพณต่ีางๆ	ทัง้นี	้กจิกรรมเหล่านีเ้ป็นการฝึกให้ผูเ้รยีนตระหนกั
ถงึการดแูลสขุภาวะของตนเองในแต่ละด้าน	ส่งผลท�าให้ผูเ้รยีนสามารถอ่านออก	–	เขยีนได้	และมทีกัษะ
กระบวนการคิดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป	
	 ส�าหรับภาพความส�าเร็จของโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างย่ังยืน	 เครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส	 ดังแสดง
ในแผนภาพที่	7

แผนภาพที่ 7 ภาพความส�าเร็จโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน เครือข่ายโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
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สรุป 
	 เครอืข่ายโรงเรยีนวัดสงัฆราชาวาส	ประกอบด้วย	โรงเรยีนแม่ข่ายคอื	โรงเรยีนวดัสังฆราชาวาส	
และโรงเรยีนเครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรียนวดัราษฎร์ประสทิธิ	์โรงเรียนวดัโบสถ์	โรงเรียนบ้านคเูมอืง	โรงเรียน
วดับางปนู	และโรงเรยีนวดัท่าอฐิ	จดักจิกรรมในโครงการจดัการเรยีนรู้แบบเครอืข่ายเพือ่ส่งเสริมสขุภาวะ
เดก็และเยาวชนอย่างย่ังยืน	ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการฯ	ในประเดน็	ดงันี	้1)	ด้านความตระหนกัและ
การลดอัตราการสูบบุหรี่	 เหล้าและสารเสพติด	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหาร 
ถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	 (จ�านวนนักเรียนในเครือข่าย	 1,280	 คน	 มีน�้าหนักเกิน
เกณฑ์	จ�านวน	206	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.09)	3)	ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 
4)	ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	และ	5)	ด้านคณุภาพการศกึษาทีเ่ชือ่มกบัสขุภาวะและความมัน่คง	ด�าเนนิการ
กิจกรรมบนหลักการการมีส่วนร่วม	 8	 ร่วม	 ได้แก่	 1)	 ร่วมคิด	 2)	 ร่วมตัดสินใจ	 3)	 ร่วมวางแผน	 
4)	ร่วมด�าเนินการ	5)	ร่วมรับผิดชอบ	6)	ร่วมแก้ปัญหา	7)	ร่วมติดตามประเมินผล	และ	8)	ร่วมชื่นชม
ผลส�าเร็จ	 ทั้งนี้	 จุดเด่นในการด�าเนินงานของเครือข่ายวัดสังฆราชาวาส	 คือ	 กิจกรรมสุขภาวะโดยใช้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนหลักในการด�าเนินการ	 โดยมีปัจจัยความส�าเร็จคือ	 การม ี
ส่วนรว่มของหน่วยงานต่างๆ	ได้แก่	ส�านักเทศบาลเมืองสิงห์บุรี	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี	
ชุมชนวัดสังฆราชาวาส	 ธนาคาร	 TMB	 ส�านักงานประมงสิงห์บุรี	 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 ส�านักงานพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี	 และโรงพยาบาลสิงห์บุรี	 ส่งผลให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน	
ครู	ผู้บริหาร	สถานศึกษาและชุมชน	โดยกิจกรรมที่เครือข่ายฯ	เห็นว่าควรให้มีการด�าเนินการร่วมกัน
ในอนาคต	คือ	การจดัตัง้ชมรมกจิกรรมการออกก�าลงักาย	ร่วมมอืกนัในการปลกูพชืผกัปลอดสารพษิไว้
รับประทานในครัวเรือน	รณรงค์ให้ตระหนักถึงโทษของการดื่มน�้าอัดลม	ดูแลสอดส่องการลด	ละ	เลิก	
เหล้า	บหุรีแ่ละสารเสพตดิ	การลดภาวะปัญหาทางเพศ	และปลูกฝังด้านคณุธรรม	จริยธรรม	ฝึกเยาวชน 
รุ่นใหม่เข้าวัด	ฟังธรรม	โดยใช้วัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมท�าความดี

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558).	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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:	ภำคใต้
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กำรถอดบทเรียนเครือข่ำยภำคใต้

	 เครือข่ายภาคใต้ส่วนใหญ่	 เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยสถานศึกษา
หลายประเภท	ได้แก่	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	และสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกขนาด	(เล็ก	กลาง
ใหญ่)	ทั้งนี้	บริบทของสถานศึกษาแตกต่างกันในบางประเด็น	เช่น	ภาษาที่ชุมชนใช้ในการ
สื่อสาร	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ดี	 เครือข่ายภาคใต้มีปัญหาของผู้เรียน 
โดยภาพรวมเหมอืนกนั	โดยแบ่งตามประเดน็	ดงันี	้1)	ด้านความตระหนกัและการลดอตัรา
การสบูบหุรี	่เหล้าและสารเสพตดิ	2)	ด้านความตระหนกัและการรับประทานอาหารถกูหลัก
โภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	 3)	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ 
4)	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 และ	 5)	 ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความ
มั่นคง
	 ผลการด�าเนนิงานโครงการ	พบว่า	ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีได้สอดคล้องกบัเป้าหมาย
และตัวชี้วัดของโครงการตามประเด็นด้านต่างๆตามประเด็นด้านต่างๆ	ทั้งนี้จุดเด่นของ
เครือข่ายคือ	ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและการขยายแนวคิดใหม่สู่การต่อยอดโครงการ	
การบรหิารงานร่วมกนัระหว่างเครอืข่าย	ได้แก่	เครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาวทิยากบัเครือ
ข่ายโรงเรยีนบ้านลโูบ๊ะเยาะ	การใช้สือ่การเรยีนร่วมกนัระหว่างเครอืข่าย	การยอมรบัความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม	ชุมชนที่เข้มแข็ง	 วิถีชีวิต	 วัฒนธรรมและประเพณีที่สอดคล้องกับ
หลักศาสนา	การสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง	 การมีถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน	 เอกลักษณ์ขององค์กร 
โดยการให้อ�านาจและโอกาสในการมีส่วนร่วมและการสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลงผ่าน
กจิกรรมต่างๆ	โดยมปัีจจยัในความส�าเรจ็คอื	เป้าหมายความส�าเร็จทีท่กุคนก�าหนดร่วมกัน
ปราชญ์ท้องถ่ินท่ีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการถ่ายทอดความรู้ที่เน้นการน�าไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวนั		ความรบัผดิชอบ	ความเข้าใจในวตัถปุระสงค์	ผลผลติ	และตัวชีว้ดั	การประเมนิผล
ระหว่างปฏบิตัแิละการประเมนิผลสรปุ	บนัทกึเป็นเอกสาร	การเผยแพร่โครงการ/กจิกรรม
ให้ผูเ้ก่ียวข้องทกุคนทราบ	เพือ่สร้างความรูส้กึเป็นเจ้าของทีน่�าไปสูก่ารปฏบิติัทีเ่ป็นรปูธรรม	
และ	 พลังเครือข่ายท่ีเข้มแข็งและบุคลากรการศึกษามีความตระหนักในเร่ืองสุขภาพของ 
ผู้เรียน
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 นวัตกรรมที่ได้จากการด�าเนินงาน ได้แก่
	 1.	เครอืข่ายสตลู	คณะกรรมการเครอืข่ายเยาวชนมสีขุ	และหลกัสตูรภมูปัิญหาท้องถิน่
	 2.	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ	 นวัตกรรม	 3	 ร่วม	 คือ	 ร่วมคิด	 ร่วมท�าและ
ร่วมชื่นชม	
	 3)	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ	 คณะกรรมการเครือข่ายเยาวชนมีสุข	 และ
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น
	 4)	เครอืข่ายศรบีรรพต	ศรบีรรพตโมเดล	SRIBANPHOT	(S	=	Synergy	มองเป้าผลสัมฤทธิ์
เดียวกันทั้งอ�าเภอ	R	=	Religion	and	Culture	เน้นการอนุรักษ์	ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม	 
I	=	 Image	การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี	B	=	Behavior	change	การปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ของนกัเรียนทกุคน	A	=	Attitude	on	Career	การให้นกัเรียนมทีศันคติ
ที่ดีต่ออาชีพในชุมชน	N	=	Network	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	P	=	
Participation	การมี
ส่วนร่วมของชุมชน	H	=	Health	การมีสุขภาวะชุมชนที่ดี	O	=	Opportunity	การให้โอกาส
ทางการศกึษาแก่ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	T	=	Thinking	system	การพัฒนาการคดิอย่างเป็นระบบ)
	 5)	เครือข่ายบ่อประดู่	นวัตกรรมรูปแบบบ่อประดู่ร่วมใจ	เสริมเสริมสร้างวินัย	ใส่ใจ
สุขภาพ
	 6)	BUKETA	SCHOOL	COMMUNITY	MODEL	ของเครือข่ายบูเกะตา	ส่งผลให้ผู้เรียน
รู้จกัแก้ปัญหา	ด้วยตวัเองและมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาในชมุชน	โดยใช้พืน้ฐานวถิชีวีติมสุลมิ	 
ในการป้องกนัยาเสพ	ตดิ	เกดิทักษะชีวติในการประกอบอาชพีทีส่จุรติ	มจีติอาสา	จติสาธารณะ	
สร้างความภาคภูมิใจให้กับ	โรงเรียน	ครอบครัว	และชุมชนต่อไป
	 7)	กจิกรรมพฒันาองค์กรไปสูผู่น้�าการเปลีย่นแปลงเพือ่ขยายสูน่กัเรยีน	THE	POWER	
OF	CHANGE	เครือข่ายบูกะตา	
	 ผลส�าเร็จของโครงการท่ีได้	 ส่งผลให้เครือข่ายภาคใต้	 เห็นควรให้มีการด�าเนินงาน 
โครงการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมที่ยั่งยืนจากการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
วัฒนธรรม	คุณธรรม	และวิถีชีวิตครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ทั้งในและนอกเครือข่าย	 และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป	 โดยมีข้อเสนอแนะคือ	 การจัดกิจกรรม
ในเครือข่าย	ต้องสอดคล้องกับบริบทอาชีพของชุมชน	และมีการวางแผนระยะยาว	โดยต้อง
ค�านึงถึงข้อจ�ากัดด้านเวลาของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย



266

โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 

: ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์ 

เครือข่ายศรีบรรพตโมเดล อ�าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ความน�า    
	 เครือข่ายศรีบรรพตโมเดล	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่าย	 คือโรงเรียน 
บ้านโหล๊ะเร็ดและโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต	 โรงเรียน 
วัดโพรงงู	โรงเรียนบ้านไทรทอง	โรงเรียนบ้านเขาปู่	โรงเรียนบ้านเหรียงงาม	โรงเรียน
วัดใสประดู่	 โรงเรียนชุณหะวัณ	 โรงเรียนวัดตะแพน	 โรงเรียนบ้านสวนโหนด	 และ
โรงเรียนบ้านหัสคุณ	 เครือข่ายศรีบรรพตโมเดลโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ในการขับเคลื่อนโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมี
ส่วนร่วมของชมุชนเพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื	:	ครอบครวัอบอุน่	ชมุชน
ศรีบรรพตสุขสันต์	 เป็นการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องและบูรณาการ	 โดยปรับเปลี่ยน
เนื้อหาและกิจกรรมอย่างเหมาะสมในการด�าเนินงานในแต่ละปีการศึกษาจนประสบ
ผลส�าเรจ็	ส�าหรบัแนวคดิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงานคอื	การพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนจะประสบ
ความส�าเรจ็ได้นัน้	ผูเ้รยีนจะต้องมคีณุลักษะทีด่	ีและสขุภาวะทีดี่	ส่งผลให้มปัีญญาทีดี่
(ดังแสดงในแผนภาพท่ี	 1)	 และน�าหลักการตามกฎบัตรออตตาวาของการส่งเสริม 
สุขภาพถ้วนหน้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสม	 ทั้งน้ี	 หลักการตามกฎบัตรออตตาวา	
(World	Health	Organization,	2009)	ประกอบด้วย	
	 1.	สร้างนโยบายสาธารณะ	(Build	Healthy	Public	Policy)	ที่ประชุมคณะ
ท�างานขับเคลื่อนโครงการศรีบรรพตโมเดลได้ก�าหนดแนวทางนโยบายสาธารณะคือ	
“อาหารถูกหลัก	พิทักษ์ส่วนตัว	ครอบครัวอนามัย	ออกก�าลังกายต่อเนื่อง	 เน้นเรื่อง
สุขภาพ”
	 2.	สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ	(Create	Supportive	Environment)	
โดยการลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน	 ค�านึงถึงความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร	 จัดให้
มีสถานที่ออกก�าลังกายในต�าบล	 เรียนรู้ทักษะชีวิตตามคู่มือครอบครัวศึกษา	 จัดให้

สมชาย		มณีรัตน์
ประธานเครือข่ายศรีบรรพตโมเดล
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ผูเ้รยีนมคีณุภาพการศกึษาทีด่	ีเน้นการอ่านออกเขยีนได้	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	และเสรมิสร้างปัจจยั
สนับสนุนคุณภาพการศึกษา	เช่น	ศูนย์เด็กเล็ก	และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	เป็นต้น
	 3.	เพิ่มความสามารถของชุมชน	(Strengthen	Community	Action)	โดยจัดให้มีกิจกรรมที่
ปฏบิตัร่ิวมกนั	เช่น	การประชุมผูป้กครองนักเรยีน	เป็นต้น	และจดัท�าคูม่อืผูป้กครองขึน้เพือ่เป็นแนวทาง
ในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและเพิ่มความสามารถของชุมชน
	 4.	พัฒนาทักษะส่วนบุคคล	(Develop	Personal	Skills)	ให้ผู้เรียนมีความตระหนักและการ
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร	การสูบบหุร่ี	การออกก�าลงักาย	การด่ืมแอลกอฮอล์	กจิกรรม
ทางเพศ	การออกก�าลังกาย	และให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยและอารมณ์ที่ดี	
	 5.	ปรบัระบบบรกิารสขุภาพ	(Reorient	Healthy	Services)	เน้นบรกิารเชงิรกุมากกว่าเชงิรบั	
โดยให้สถานศึกษามีพัฒนาการด้านสุขภาวะสู่ชุมชนมากกว่าการให้สาธารณสุขเข้ามาด�าเนินการด้าน
สุขภาพในสถานศึกษาแบบเดิมๆ

แผนภาพที่ 8 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

	 ในการด�าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ 
สุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์	 เครือข่ายศรีบรรพต
โมเดลได้สอบถามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในเครือข่ายฯ	พบว่า	ปัญหาที่พบในบริบทของ
เครือข่าย	 ได้แก่	 ผู ้เรียนมีภาวะโภชนาการและเป็นโรคอ้วนมากขึ้น	 อัตราการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสบูของผูเ้รียนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้โดยเฉพาะผูท้ีอ่าย	ุ17	ปี	อกีทัง้	ผูเ้รยีนมเีพศสมัพนัธ์
ก่อนวัยอันควร	 โดยมีแนวโน้มอายุเฉลี่ยของแม่วัยรุ่นที่เพิ่มขึ้น	 ปัญหาความอบอุ่นในครอบครัวโดย 
มดีชันคีรอบครวัอบอุ่นลดลง	ปัญหาด้านคณุภาพการศกึษาโดยผูเ้รยีนไม่อ่านหนงัสอื	และไม่สนใจแหล่ง
เรียนรู้	คุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด	
	 ทั้งนี้	จากการวิเคราะห์มิติสังคม	พบว่า	บริบทของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป	ขนาดครัวเรือน
โดยเฉลี่ยลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนจากครอบครัวขยายมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น		
ครัวเรือนโดยเฉลี่ยมีสมาชิกลดลง	 ลักษณะของครอบครัวที่มีหลายรูปแบบ	 เช่น	 ครอบครัวเดี่ยว	
การอยูร่่วมกนัของครวัเรอืนทีม่รีุน่อายุเดยีวกนั	สองรุ่นและรุ่นกระโดด	(ตายาย-หลาน)	อกีทัง้	สมาชกิใน
ครอบครวัมแีรงกดดนัทางเศรษฐกจิ	ต้องแบ่งเวลาในการท�างานไม่มเีวลาอยูก่บัครอบครวั	ปัจจยัเหล่านีส่้งผล
ต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว	ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความอบอุ่น	น�าไปสู่ปัญหาสังคม	ปัญหา
การจัดการศึกษา	และปัญหาสุขภาวะได้ในที่สุด	
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	 จากการประชุมผู้ปกครองในเครือข่ายศรีบรรพตโมเดล	พบว่า	 ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้	
“ชุมชนศรีบรรพตเป็นชุมชนที่ปลอดอบายมุข	 ผู้คนมีคุณธรรมจริยธรรม	 มีการศึกษาท่ีดี	 สุขภาพดี	
ครอบครวัมคีวามม่ันคงทางเศรษฐกจิ	ปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สิน”	สถานศกึษาในเครือข่ายศรีบรรพต
โมเดลจึงได้จัดให้มีโครงการครอบครัวอบอุ่น	 ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์ข้ึน	 การด�าเนินโครงการเน้น
การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิค	7	ร่วม	 ได้แก่	การร่วมคิด	การร่วมวางแผน	การร่วมปฏิบัติ	
การร่วมรับผิดชอบ	การร่วมแก้ปัญหา	การร่วมประเมินผล	และการร่วมชื่นชม	ทั้งนี้	ในการด�าเนินงาน
ของเครือข่ายฯ	ได้จัดให้มีการร่วมพัฒนา	และการร่วมปรับปรุงร่วมด้วย	และจัดให้มีการประสานงาน
แบบ	3	ประสาน	(การประสานงานระหว่างสถานศึกษา	11	แห่ง	องค์กรชุมชน/องค์การบริหารส่วน
ต�าบล	(อบต.)	และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ)	โดยได้จดัท�ากจิกรรมตามประเดน็	
ดังนี้	1)	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	2)	ด้านความตระหนักและการรับประทาน
อาหารถูกหลกัโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนกัและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	
4)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	

การด�าเนินงานกิจกรรม
	 เครอืข่ายศรบีรรพตโมเดล	ได้ด�าเนนิโครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ
เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กจิกรรมที ่1	ครอบครวัอบอุน่ดศีรบีรรพต	ประกอบไปด้วยกจิกรรมย่อย	ได้แก่	อาหารถกูหลกั	
(อ.อาหาร)	 รักการออกก�าลังกาย	 (อ.ออกก�าลัง)	 อนามัยสมบูรณ์	 (อ.อนามัย)	 เพิ่มพูนอารมณ์สดใส	
(อ.อารมณ์)	ใส่ใจไร้โรคา	(อ.อโรคยา)	และอบายมุขหมดสิ้นไป	(อ.อบายมุข)	กิจกรรมนี้เป็นหัวใจหลัก
ของโครงการท่ีประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยโดยยึดหลัก	 “หนึ่งนโยบาย	 หลากหลายการปฏิบัติ”	
ทั้งนี้	กิจกรรมที่	1	นี้มีวิธีการด�าเนินที่หลายหลายตามบริบทสถานศึกษา	อย่างไรก็ดี	วัตถุประสงค์ใน
การด�าเนนิกจิกรรมของสถานศกึษาแต่ละแห่ง	มเีพยีงหนึง่เดียว	ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของศรีบรรพตโมเดล	
ทั้งนี้	รายละเอียดของกิจกรรมย่อย	แสดงดังต่อไปนี้

 อาหารถูกหลัก	 ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ	 ได้แก่	 การประเมินความเสี่ยงก่อน-หลัง
โครงการ	การจัดท�าข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัวอบอุ่น	และการจัดท�าคู่มือครอบครัวศึกษาโดยมี
เนื้อหาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 นาฬิกาชีวภาพ	 (นาฬิกาชีวิต)	 อาหาร	 อนามัย	 ออกก�าลังกาย	
อารมณ์	อบายมุข	อโรคยา	การส่งเสรมินสิยัรกัการอ่าน	การลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู	้และเคลด็ลบั	5	ข้อ
ในการเรียนรูใ้ห้เก่ง	ด	ีมคีวามสขุเพือ่สร้างองค์ความรูใ้นการพฒันาครอบครวัอบอุน่	การอบรมนกัเรยีน
แกนน�าและครอูนามยัโรงเรยีนเพือ่ให้นกัเรยีนแกนน�าและครอูนามยัโรงเรยีนน�าความรูท้ีไ่ด้ขยายผลไป
สู่ผู้เรียน	ครอบครัวและชุมชน	และการจัดท�าโครงงานสุขภาพอย่างน้อยสถานศึกษาละ	1	โครงการ	

 รักการออกก�าลังกาย	 ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ	 ได้แก่	 การส�ารวจบันทึกน�้า
หนัก-ส่วนสูงของผู้เรียนและคัดแยกนักเรียนที่มีภาวะโรคอ้วน	 การออกก�าลังกายด้วยกิจกรรม	 BBL	
การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	 หนึ่งคนหนึ่งกีฬา	 กิจกรรมศิษย์รักผูกพันด้วยสี	 การแข่งขันกีฬา-กรีฑา
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อ�าเภอศรีบรรพต	 การท�าป้ายไวนิลเดินรณรงค์	 และประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ
เครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 :	 ครอบครัวอบอุ่น	
ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์	

 อนามัยสมบูรณ์	 ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ	 ได้แก่	 การด�าเนินงานโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ	และการเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินคู่มือครอบครัวอบอุ่น	

 เพิม่พูนอารมณ์สดใส	ประกอบไปด้วยกจิกรรมต่างๆ	ได้แก่	การบรหิารจติโดยการนัง่สมาธิ
ก่อนเรียนตอนเช้าและบ่ายวันละ	 5	 นาที	 การสวดมนต์ไหว้พระหน้าเสาธง	 ก่อนนอนและสุดสัปดาห์	
การเข้าวดัพัฒนาจติในวนัส�าคญัทางศาสนา	การเข้าค่ายคณุธรรม	การทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน	
สถานศึกษาจัดท�าโครงงานคุณธรรมอย่างน้อยสถานศึกษาละ	1	โครงการ	และกิจกรรมก้าวย่างอย่าง
เข้าใจ	(สุขภาวะทางเพศ)	

 ใส่ใจไร้โรคา	ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่	การขยายโครงการเศรษฐกิจพอเพียงใน
ทุกโรงเรียน	 การปรับปรุงเรือนเพาะช�าเพ่ือสร้างทักษะการขยายพันธุ์พืช	 การเชิญวิทยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสถานศึกษาละ	 1	 คนในการให้ความรู้	 การจัดนิทรรศการตลาดนัดนักเรียน	 และการสุ่มเจาะ
เลือดเพื่อหาสารพิษตกค้างในผู้ปกครองนักเรียน	

 อบายมุขหมดสิ้นไป	 ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ	 ได้แก่	 การส�ารวจนักเรียนที่มีภาวะ
เสี่ยงในการสูบบุหรี่	 การดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในสถานศึกษา	 กิจกรรมการลด	 ละ	 เลิกใน
รปูแบบของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ	การเชิญวทิยากรมาให้ความรูป้ระกอบครใูนโครงการ
การศึกษาเพือ่ต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเดก็นกัเรียน	(Drug	Abuse	Resistance	Education:	D.A.R.E.)	
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ	การเจาะหาสารเสพติดในนกัเรยีน
ขยายโอกาส	การจดัป้ายนิเทศ	ป้ายเขตปลอดบหุรี	่การจดัท�าหนงัสอืเล่มเลก็เก่ียวกบัโทษของยาเสพตดิ	
และกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด	อีกทั้ง	เครือข่ายฯได้จัดท�ากิจกรรมตามนโยบายของส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	ที่ส่งเสริมโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	โรงเรียนสีขาว	และ
โรงเรียนสุจริต	เป็นต้น	
 กิจกรรมที่ 2	 ชุมชนดีศรีบรรพต	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 การมีคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมพื้นฐาน	12	ประการ	โดยได้จัดท�าคู่มือผู้ปกครองตามแนวทาง
การจดัการศกึษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้อ�าเภอเป็นฐาน:	ศรบีรรพตโมเดล	และให้สถานศกึษาจดัท�าโครง
งานคุณธรรมอย่างน้อยสถานศึกษาละ	1	โครงการ	อีกทั้งได้มีการจัดท�าหนังสือเล่มเล็กค่านิยมพื้นฐาน	
12	ประการ	และกจิกรรมตามนโยบายของส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เช่น	กจิกรรม
สภานักเรียน	กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี	เป็นต้น	
 กิจกรรมที่ 3	สามประสานอ่านเขียน	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	การส�ารวจนักเรียนที่มีปัญหา
ในการอ่านและการเขียนจาก	 11	 โรงเรียน	 และการจัดท�านวัตกรรมชุดแบบฝึกการอ่านออกเขียนได้
และการคิดวิเคราะห์จ�านวน	4	ชุด	
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 กิจกรรมที่ 4	การถอดบทเรียน	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	การประชุมคณะท�างานในโครงการ
การจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพ่ือสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยัง่ยนื:	
ครอบครัวอบอุ่น	 ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์	 เพื่อถอดบทเรียนในประเด็น	 ได้แก่	 แนวทาง/หลักการ	
วัตถุประสงค์	 การด�าเนินงาน	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	 นวัตกรรมที่เกิดขึ้น	 รูปแบบ
การบริหารจัดการ	 กระบวนการมีส่วนร่วม	 เครือข่ายที่เข้ามาร่วมในโครงการ	 จุดเด่น	 จุดด้อย	 และ
ปัจจยัความส�าเรจ็	ผลงานทีภ่าคภมูใิจ	และกจิกรรมทีค่วรด�าเนนิการในอนาคต	โดยมรีะยะเวลาในการ
ด�าเนินงาน	3	วัน	
 กจิกรรมที ่5	การสัมมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้	มวีธิกีารด�าเนนิงาน	ดังน้ี	การก�าหนดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในระดับสถานศึกษา	ที่โรงเรียนแม่ข่ายภาคการศึกษาละ	1	ครั้ง	ดังนี้	ครั้งที่	1	การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด	(โรงเรียนแม่ข่าย)	และ	ครั้งที่	2	ณ	โรงเรียนวัดใสประดู่	และการน�าเสนอ
ผลงานในระดับภูมิภาค	1	ครั้ง	ที่โรงแรมไดอิชิ	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	และระดับประเทศ	ที่
เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	ทั้งนี้	กิจกรรมที่น�าเสนอมีความหลากหลายตามบริบทสถานศึกษาโดย
เน้นการต่อยอดโครงการเป็นส�าคัญ	
 กิจกรรมท่ี 6	 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 ในรูปแบบของแผ่นพับ
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และจัดท�า	Pop-up	ประชาสัมพันธ์
โครงการ

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมส่ีวนร่วม
ของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	:	ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์	ได้แก่
การประสานงานเพื่อด�าเนินโครงการให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา	เนื่องด้วยกิจกรรมของหน่วยงาน
ต้นสังกัด	และเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาต้องด�าเนินงาน	ท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนิน
โครงการฯ	 ส�าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 เครือข่ายศรีบรรพตโมเดลได้ด�าเนินการ
ประสานงานนอกรูปแบบผ่านโปรแกรมประยุกต์	 ไลน์	 อีกทั้ง	 ครูและบุคลากรบางส่วนไม่เห็น
ความส�าคัญของโครงการฯ	เนื่องจากมีภาระงานมาก

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 
	 จาการด�าเนินโครงการในปีการศึกษา	 2559	 นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ	 3	 ข้อ	 ได้แก่	 คู่มือผู้ปกครองนักเรียนโครงการการจัดการเรียนรู้แบบ
เครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	 ครอบครัวอบอุ่น	
ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์จ�านวน	 1,800	 เล่ม	 ชุดฝึกทักษะเพื่อพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้	 แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-3	 แบบฝึกทักษะการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	 จ�านวนชุดละ	 160	 เล่ม	 ชุดฝึกทักษะเพื่อ
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พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์	 1,025	 ชุด	 หนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับยาเสพติด/ค่านิยมอย่างน้อย
โรงละ	1	เรื่อง	โครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและโครงงานคุณธรรมโรงละอย่างน้อย	1	เรื่อง	คู่มือครอบครัว
ศึกษาส�าหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกคน	จ�านวน	1,800	เล่ม	

รูปแบบการบริหารจัดการ และกระบวนการมีส่วนร่วม 
	 เห็นได้ว่า	 นวัตกรรมที่เกิดข้ึนและเทคนิคและวิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม	 ส่งผลต่อส่งผล
ผู้เรียน	ครู	ผู้ปกครองนักเรียน	ครอบครัว	และชุมชนโดยสามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้ทุกฝ่าย
มาร่วมมือในโครงการได้	ทั้งนี้	การบริหารแบบมีส่วนร่วม	ประกอบด้วย
	 1.	 การประชุมระดมความคิด	(Brain	storming)	
	 2.	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	(Workshops)	
	 3.	 การฝึกอบรม/สัมมนาทางวิชาการ	(Training	and	Seminar	on	the	Scholar)
	 4.	 การท�าประชาพิจารณ์และการจัดเวทีประชาคมเพ่ือแลกเปล่ียนความเรียนรู้	 (Public	
hearings	and	community)
	 5.	 การใช้กลุ่มงานเฉพาะกิจและคณะกรรมการ	(Special	Task	Forces	and	Committee)
	 6.	 การสร้างงานและกิจกรรมเพื่อท�าร่วมกัน	(Job	creation	and	Activities)
	 7.	 การสร้างเอกลักษณ์และวิสัยทัศน์ร่วมกัน	(Shared	Vision	&	Identity)
	 8.	 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับองค์กร	(Network)
	 9.	 การใช้ระบบข้อมูลแบบรวมศูนย์ข้อมูลไว้ที่เครือข่าย	(Centralize)	
	 10.	การจัดระบบการสื่อสารที่ดีและสร้างความสัมพันธ์อันดี	 (Communication	 &	
Relationship)
	 11.	กระบวนการสร้างฉันทามติ(Consensus-building	Process)
	 12.	การให้ค�าปรึกษาแบบเป็นกันเอง	(	Coaching	and	Mentoring)	
	 13.	การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม	(Shared	Decision	Making)	
	 14.	การเพิ่มอ�านาจให้ผู้อ�านวยการโรงเรียน	(Director	School	Empowerment)
	 15.	การกระจายอ�านาจความรับผิดชอบ	(Decentralized	Authority)	
	 16.	การตัดสินใจโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน	(School-Based	decision	Making)
	 17.	การร่วมกันปกครอง	(Shared	Governance)

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม 
	 ทั้งนี้	 การบริหารแบบมีส่วนร่วมเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในเครือข่ายศรีบรรพต
โมเดล	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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• 	 ผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวน	 11	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียน
บ้านโหล๊ะเร็ด	โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต	โรงเรียนวัดโพรงงู	โรงเรียนบ้านไทรทอง	โรงเรียนบ้านเขาปู่	
โรงเรียนบ้านเหรียงงาม	โรงเรียนวัดใสประดู่	โรงเรียนชุณหะวัณ	โรงเรียนวัดตะแพน	โรงเรียนบ้านสวน
โหนด	และโรงเรียนบ้านหัสคุณ	มีหน้าที่บริหารจัดการ	ก�ากับ	และติดตามให้งานโครงการด�าเนินงาน
ไปตามวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และตัวชี้วัด	 	

• 	 ครู	แบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	1)	ครูที่เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของโครงการ	และ	
2)	ครูที่รับผิดชอบตามประกาศของเครือข่ายศรีบรรพตโมเดลใน	3	กิจกรรมหลัก	ได้แก่	2.1)	กิจกรรม
ครอบครัวอบอุ่นดีศรีบรรพต	จ�านวน	11	คน	รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน	จัดท�าเอกสารครอบครัว	
ศกึษาและออกแบบประเมินการด�าเนนิกจิกรรมของเครือข่ายฯ	และประเมนิผลกจิกรรม	2.2)	กจิกรรม
ชุมชนดีศรีบรรพต	จ�านวน	11	คน	รับผิดชอบในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม	ทั้งนี้	ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ของสถานศึกษาทุกแห่งมีหน้าที่	 จัดท�า/ปรับปรุงคู่มือผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการฯ	 โดยเน้นค่า
นิยมพื้นฐาน	12	ประการ	และ	2.3)	กิจกรรมสามประสานอ่านเขียน	จ�านวน	11	คน	รับผิดชอบงาน
วิชาการของโรงเรียน	และจัดท�าแบบฝึกส�าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	อ่านไม่คล่องเขียนไม่
คล่องในปีการศกึษา	2558	โดยให้ผูป้กครองนกัเรยีนมามส่ีวนร่วมในการสอนอ่านและเขียนตามบริบท
สถานศึกษา	

• 	 ผูป้กครองเข้ามามส่ีวนร่วมในด�าเนนิงานกิจกรรมของโรงเรยีน	เช่น	การจดัท�าคูม่อืผูป้กครอง
นักเรียน	แบบฝึกและคู่มือครอบครัวศึกษา	

• 	 	 ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนัก	 ร่วมประเมิน	 ร่วมชื่นชม	 ร่วมตัดสินใจและ
พฒันาโครงการ	โดยชมุชน	ประกอบด้วย	ก�านนั	ผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	วสิาหกจิ
ชุมชน	และร้านค้าในหมู่บ้าน	

• 	 ผู้เรียนโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	(ขยายโอกาส)	เป็นทั้งประชากร
และกลุ่มตัวอย่างตามกิจกรรมท่ีก�าหนด	 	มส่ีวนร่วมในการช่วยผลกัดนัให้กจิกรรมประสบผลส�าเรจ็	
น�าองค์ความรู้สู่ครอบครัวและเป็นต้นแบบในการปฏิบัติ	

• 	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	สถานศึกษาละ	1	คน	จ�านวนทั้งสิ้น	11	คน	มีหน้าที่ให้ความรู้ทั้งในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม	และเศรษฐกิจพอเพียง

• 	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	
• 		ที่ว่าการอ�าเภอศรีบรรพต	สาธารณสุขอ�าเภอศรีบรรพต	และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	มีหน้าที่ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมรับผิดชอบ	และร่วมแก้ปัญหา	
• 	 อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านท�าหน้าท่ีเป็นคณะท�างานในกจิกรรมท่ี	1	รับผิดชอบ

ในการร่วมคิด	ร่วมปฏิบัติ	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมประเมิน	
• 	 ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพัทลุง	 เขต	 1	 มหีน้าท่ีสนบัสนนุการด�าเนนิงาน

โครงการให้เป็นไปวัตถุประสงค์	เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก�าหนด
• 	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	มีหน้าที่ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมชื่นชม	และสนับสนุน

งบประมาณในแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง	
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จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
 จุดเด่นของโครงการคือ	 ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและการขยายแนวคิดใหม่สู่การต่อยอด
โครงการ	โดยเฉพาะการสร้างสาระการเรียนรู้	เช่น	คู่มือครอบครัวศึกษา	เป็นต้น	ที่เอี้อต่อการพัฒนา
ทกัษะผูเ้รยีนในศตวรรษที	่21	ทัง้น้ี	เป็นการด�าเนนิงานโดยใช้อ�าเภอเป็นฐาน	โดยมกีจิกรรมครอบคลมุ
ทุกด้านในการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน	 ส�าหรับจุดด้อยท่ีพบคือ	 การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ต่อยอดโครงการให้ทันเวลาและสถานการณ์	โดยมีปัจจัยในความส�าเร็จคือ	เป้าหมายความส�าเร็จที่ทุก
คนก�าหนดร่วมกัน	ได้แก่	
	 S	 =	Synergy	หมายถึง	มองเป้าผลสัมฤทธิ์เดียวกันทั้งอ�าเภอ
	 R	=	Religion	and	Culture	หมายถึง	เน้นการอนุรักษ์	ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม
	 I	 =	Image	หมายถึง	การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี
	 B		=	Behavior	change	หมายถึง	การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ของนกัเรยีนทกุคน
	 A	=	Attitude	on	Career	หมายถึง	การให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพในชุมชน
	 N	=	Network	หมายถึง	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
	 P	=	Participation	หมายถึง	การมีส่วนร่วมของชุมชน
	 H	=	Health	หมายถึง	การมีสุขภาวะชุมชนที่ดี
	 O	=	Opportunity	หมายถึง	การให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
	 T	=	Thinking	system	 หมายถึง	การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน 
	 ความภาคภมูใิจทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 :	 ครอบครัวอบอุ่น	 ชุมชนศรีบรรพต
สุขสันต์	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	 3	 ข้อ	 ได้แก่	 1)	 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพที่ด	ี
มีครอบครัวทีอ่บอุน่	2)	เพือ่ให้นกัเรยีนมคีณุธรรมจรยิธรรมและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามค่านยิม
พื้นฐาน	12	ประการ	และ	3)	เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สามารถอ่านออก	เขียนได้ตามช่วงวัยและ
สามารถคิดวิเคราะห์ได้	มีดังนี้	 1)	ความเสียสละของบุคลากรในการด�าเนินงาน	2)	ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ที่ดี	3)	การท�างานเป็นทีม	4)	ชุมชนเข้มแข็ง	5)	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ	6)	ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์	 และ	 7)	 เครือข่ายศรีบรรพตโมเดลเป็นต้นแบบของการบริหาร
จดัการทีเ่น้นอ�าเภอเป็นฐาน	ทีเ่รยีกว่า	ศรบีรรพตโมเดล	โดยมกีารต่อยอดโครงการ	เป็นตวัอย่างให้กบั
เครอืข่ายอืน่ๆในการน�าวธิกีารไปขยายแนวคิด	เพ่ือให้เกดินวตักรรมใหม่ขึน้	ถอืเป็นความภาคภูมใิจใน
การด�าเนินงานร่วมกัน	อีกทั้งก่อให้เกิดเอกภาพทางความคิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	
	 ส�าหรบัความคาดหวงัทีเ่กดิข้ึนจากการด�าเนนิงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนศรีบรรพต
สุขสันต์คือ	 ผู้ปกครองมีความตระหนักและสานต่องานโครงการเพ่ือให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ียั่งยืนโดย
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การใช้ประสบการณ์ตรงในการจดักจิกรรมสร้างวฒันธรรม	คณุธรรม	เน้นประหยดั	จิตอาสา	และสร้าง
วิถีชีวิตครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
 

กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต
	 แนวคิดในการต่อยอดโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	 ครอบครัวอบอุ่น	 ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์	 ให้ประสบ 
ความส�าเรจ็และยัง่ยนื	ก้าวทนัการจดัการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี	21	ตามลักษณะการจัดการเรียนรู้ 
ในยุคเจเนอเรชั่นแอลฟา	 (ALPHA)	 เพื่อให้สอดคล้องกับ(ร่าง)	 กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาต	ิ 
พ.ศ.	 2560-2574	 และยุทธศาสตร์การผลิตครูและการพัฒนาครูระยะที่	 1	 พ.ศ.	 2560-2564	 ของ
ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา	เครือข่ายศรบีรรพตโมเดลเหน็ควรให้มกีารจดัชมุชนการเรียนรูท้าง
วชิาชพี	(PLC)	ของโครงการศรบีรรพตโมเดลขึน้	โดยมขีัน้ตอนในการด�าเนนิการ	4	ขัน้ตอน	ดงัแสดงใน
แผนภาพที่	9

แผนภาพที่ 9 การจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโครงการศรีบรรพตโมเดล

คุณลักษณะที่ส�าคัญ
ของผู้เรียน

4.การปฏิบัติที่ดี
ในโรงเรียน

3.สร้างโอกาส
การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
รวมกลุ่มและสมาชิก  PLC

สามารถน�าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้

2.สร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ของผู้เรียน

1.เตรียมคน
เตรียมแผนงาน
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สรุป 
	 เครอืข่ายศรบีรรพตโมเดล	ประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่ายคอืโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ดและโรงเรียน
เครือข่าย	ประกอบด้วย	โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต	โรงเรียนวัดโพรงงู	โรงเรียนบ้านไทรทอง	โรงเรียน
บ้านเขาปู	่โรงเรยีนบ้านเหรยีงงาม	โรงเรยีนวดัใสประดู	่โรงเรยีนชณุหะวณั	โรงเรยีนวดัตะแพน	โรงเรยีน
บ้านสวนโหนด	 และโรงเรียนบ้านหัสคุณ	 รวมตัวกันเพ่ือจัดท�าโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือ
ข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 :	 ครอบครัวอบอุ่น	 ชุมชน 
ศรีบรรพตสุขสันต์	โดยมีประเด็นการด�าเนินการ	ดังนี้
	 1.	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	 และแอลกอฮอล์	 การจัดกิจกรรมมี
ผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 คู่มือผู้ปกครองนักเรียนโครงการ
การจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพ่ือสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยัง่ยนื:	
ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์จ�านวน	1,800	 เล่ม	ชุดหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับยาเสพติด/ 
ค่านิยมอย่างน้อยโรงละ	 1	 เรื่อง	 โครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและโครงงานคุณธรรมโรงละอย่างน้อย	 
1	เรื่อง	และคู่มือครอบครัวศึกษาส�าหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกคนจ�านวน	1,800	เล่ม	
	 2.	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 คู่มือผู้ปกครอง
นักเรียนโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและ
เยาวชนอย่างยั่งยืน:	ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์จ�านวน	1,800	เล่ม	โครงงานเกี่ยวกับ
สุขภาพและโครงงานคุณธรรมโรงละอย่างน้อย	 1	 เรื่อง	 และคู่มือครอบครัวศึกษาส�าหรับผู้ปกครอง
นักเรียนทุกคนจ�านวน	1,800	เล่ม	
	 3.	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้คอื	คูม่อืผูป้กครองนกัเรยีนโครงการการจดัการเรยีนรู้
แบบเครอืข่ายโดยการมสีว่นร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยั่งยืน:	ครอบครวัอบอุ่น	
ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์จ�านวน	 1,800	 เล่ม	 ชุดหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับยาเสพติด/ค่านิยมอย่างน้อย
โรงละ	1	เรื่อง	และคู่มือครอบครัวศึกษาส�าหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกคนจ�านวน	1,800	เล่ม	
	 4.	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัว
ช้ีวัดผลผลิตทีไ่ด้คอื	คูม่อืผูป้กครองนกัเรยีนโครงการการจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วม
ของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	ครอบครัวอบอุ่น	ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์จ�านวน	
1,800	 เล่ม	ชุดหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับยาเสพติด/ค่านิยมอย่างน้อยโรงละ	1	 เรื่อง	 โครงงานเกี่ยวกับ
สุขภาพและโครงงานคุณธรรมโรงละอย่างน้อย	 1	 เรื่อง	 และคู่มือครอบครัวศึกษาส�าหรับผู้ปกครอง
นักเรียนทุกคนจ�านวน	1,800	เล่ม	
	 5.	 ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จ
ตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวช้ีวัดผลผลิตที่ได้คือ	 คู่มือผู้ปกครองนักเรียนโครงการการจัดการ
เรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	ครอบครัว
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อบอุ่น	 ชุมชนศรีบรรพตสุขสันต์จ�านวน	 1,800	 เล่ม	 ชุดหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับยาเสพติด/ค่านิยม
อย่างน้อยโรงละ	1	เรื่อง	โครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและโครงงานคุณธรรมโรงละอย่างน้อย	1	เรื่อง	และ
คู่มือครอบครัวศึกษาส�าหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกคนจ�านวน	1,800	เล่ม
	 ส�าหรบัปัญหาและอปุสรรคในการด�าเนนิงานเครือข่ายศรีบรรพตโมเดล	คอื	การประสานงาน
เพื่อด�าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา	 เนื่องด้วยกิจกรรมของหน่วยงานต้นสังกัด
และเขตพ้ืนที่การศึกษา	 ท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินโครงการ	 ส�าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาคือ	
การประสานงานนอกรูปแบบผ่านโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ	ทั้งนี้	จุดเด่นของโครงการคือ	ความร่วมมือ 
ที่เป็นรูปธรรมและการขยายแนวคิดใหม่สู ่การต่อยอดโครงการ	 โดยมีปัจจัยในความส�าเร็จคือ	
เป้าหมายความส�าเร็จที่ทุกคนก�าหนดร่วมกัน	ได้แก่	SRIBANPHOT	(S	=	Synergy	มองเป้าผลสัมฤทธิ์
เดียวกันทั้งอ�าเภอ	 R	 =	 Religion	 and	 Culture	 เน้นการอนุรักษ์	 ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม	 
I	=	Image	การสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี	B	=	Behavior	change	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนทุกคน	 A	 =	 Attitude	 on	 Career	 การให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพ 
ในชุมชน	N	=	Network	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	P	=	Participation	การมี
ส่วนร่วมของชุมชน	 H	 =	 Health	 การมีสุขภาวะชุมชนที่ดี	 O	 =	Opportunity	 การให้โอกาสทาง 
การศึกษาแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	T	=	Thinking	system	การพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ)
	 ในการด�าเนนิงานโครงการฯ	เครอืข่ายศรบีรรพตโมเดลมคีวามคาดหวงัให้ผูป้กครองตระหนกั
และสานต่อโครงการฯเพื่อให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมที่ยั่งยืนจากการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างวัฒนธรรม	
คณุธรรม	และวถิชีวีติครอบครวัเศรษฐกจิพอเพียง	โดยมแีนวคดิในการจัดชมุชนการเรียนรู้ทางวชิาชพี	
(PLC)	ของโครงการศรีบรรพตโมเดล	เพื่อต่อยอดโครงการฯ	เพื่อให้สอดคล้องกับ	(ร่าง)	กรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2560-2574	 และยุทธศาสตร์การผลิตครูและการพัฒนาครูระยะที่	 1	 
พ.ศ.	2560-2564	ของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

รายการอ้างอิง
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โครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
สุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 

: เครือข่ายวัดลอน ต�าบลโคกสัก

เครือข่ายวัดลอน อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ความน�า    
	 เครือข่ายวัดลอน	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือโรงเรียนวัดลอน	 และ
โรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านโคกสัก	 และโรงเรียนบ้านต้นสน	 และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสัก	จ�านวน	2	ศูนย์	 ได้แก่	ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน	 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง	 ได้รวมตัวกันจัดท�า
โครงการจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยัง่ยนื:	
เครอืข่ายวดัลอน	ต�าบลโคกสกัขึน้เพ่ือพัฒนาคณุภาพของเยาวชน	โดยได้แต่งต้ังคณะ
กรรมการท่ีปรกึษาโครงการ	1	ชุด	จ�านวน	9	คน	และแต่งตัง้คณะกรรมการการบรหิาร
เครือข่ายโครงการ	 1	 ชุด	 จ�านวน	 15คน	 เพ่ือลงพ้ืนที่ส�ารวจข้อมูลความเส่ียงและ
แนวโน้มปัญหาด้านสุขภาวะของชุมชน	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 5 จ�านวนผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมาย

ช่วงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย

จ�านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 

สถานศึกษา รวม

วัดลอน บ้านโคกสัก บ้าน
ต้นสน

บ้านลอน บ้านห้วย
เนียง

ล�าธาร์

0	–	5	ปี 19 16 8 64 93 66 266

6	–	12	ปี 160 208 119 0 21 0 508

13	–	15	ปี 28 2 1 0 0 0 31

รวม 207 226 128 64 114 66 805

อุทัย	ก่งเซ่ง
ประธานเครือข่ายวัดลอน
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ตารางท่ี 6 จ�านวนผูเ้รียนท่ีเสีย่งต่อปัญหาการใช้ส่ิงเสพตดิ ภาวะโภชนาการ ปัญหาสขุภาวะทางเพศ 

 อ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง และความประพฤติ (คุณธรรม จริยธรรม) 

สถานศึกษา จ�านวน
นักเรียน
ทั้งหมด

ด้านสุขภาพ นักเรียน
ที่อ่านไม่

คล่องเขียน
ไม่คล่อง

กลุ่มเสี่ยง
ด้านความ
ประพฤติ 
(คุณธรรม
จริยธรรม) 

รวม ร้อยละ

กลุ่มเสี่ยง
บุหรี่และ

แอลกอฮอล์
สิ่งเสพติด

กลุ่มเสี่ยง
ภาวะ

โภชนาการ

กลุ่มเสี่ยง
ปัญหา

สุขภาวะ
ทางเพศ

วัดลอน 207 8 14 6 17 18 63 30.43

บ้านโคกสัก 226 13 24 - 1 15 53 23.45

บ้านต้นสน 128 18 19 6 14 26 83 64.84

ศพด.
บ้านลอน

64 0 10 0 0 0 10 15.62

ศพด.
บ้านห้วยเนียง

114 0 15 0 0 0 15 13.15

ศดม.ล�าธาร์ 66 0 12 0 0 0 12 18.19

รวม 805 39 94 12 32 59
236 29.32

ร้อยละ 5.26 11.05 1.62 4.31 7.95

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูล	 พบว่า	 เด็กและเยาวชนในชุมชนเครือข่ายวัดลอนมีพฤติกรรมสูบ
บุหรี่	 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และเสพสิ่งติดจ�านวน	 39	 คน	มีความเสี่ยงการบริโภคอาหารที่ไม่ถูก
หลักโภชนาการ	 รับประทานอาหารไม่ครบ	 5	 หมู่	 ไม่บริโภคผักและผลไม้	 บริโภคอาหารรสจัดและ
เค็มจัด	รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์	ขนมกรุบกรอบ	น�้าอัดลม	เกิดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
และแนวโน้มปัญหาภาวะโรคอ้วน	จ�านวน	94	คน	ปัญหาสุขภาวะทางเพศมีจ�านวน	12	คน	เสี่ยงต่อ
พฤติกรรมขาดคุณธรรมจริยธรรม	จ�านวน	59	คน	และอ่านไม่คล่อง	เขียนไม่คล่องจ�านวน	32	คน	ทั้งนี้	
สาเหตุของความเสี่ยงดังกล่าว	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้	
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ตารางที่ 7 สาเหตุของความเสี่ยงของผู้เรียนในสถานศึกษาในเครือข่ายวัดลอน

โรงเรียน (จ�านวน 3 โรงเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จ�านวน 3 ศูนย์) 

1.	คบเพื่อน	ชักจูงไปในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี
2.	ใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ผิด
3.	ขาดการดูแล	กวดขัน	และเอาใจใส่จาก
				ผู้ปกครอง
4.	ครอบครัวไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่

1.	ขาดความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหาร
2.	ขาดการดูแลเอาใจใส่	

	 จากสาเหตุและปัญหาดังกล่าว	 เครือข่ายวัดลอน	 ได้ร่วมกันด�าเนินการแก้ปัญหา	 ร่วมคิด	
ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมวางแผน	 ร่วมด�าเนินการ	 ร่วมรับผิดชอบ	 ร่วมแก้ปัญหา	 ร่วมติดตามประเมินผล	
และร่วมชื่นชมผลส�าเร็จ	จัดท�าคู่มือการด�าเนินโครงการ	ก�าหนดแนวการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	
แผนการจัดการเรียนรู้	 สื่อการเรียนรู้	 เพื่อน�าสู่การปฏิบัติ	 สรุปองค์ความรู้ที่ได้พร้อมชิ้นงานและใบ
งาน	 จัดกิจกรรมเน้นการปฏิบัติจริง	 เช่น	 กิจกรรมการออกก�าลังกายตามความเหมาะสม	 จัดต้ังเขต
ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในโรงเรียน	 จัดอบรมให้ความรู้	 และสร้างความภูมิปัญญา
ท้องถิน่ช่วยสอนร่วมกัน	เป็นต้น	และให้มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั	เกิดการเสริมสร้างสุขภาวะทีดี่	
น�าสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษาต่อไป	โดยได้จดัท�ากจิกรรมตามประเดน็	ดงันี	้1)	ด้านความตระหนกั
และการลดอัตราการสูบบุหรี่	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	
การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนกัและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	4)	ด้านคณุธรรมจริยธรรม	
และ	5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครอืข่ายโรงเรยีนวดัลอน	ได้ด�าเนนิโครงการจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายเพ่ือส่งเสรมิสขุภาวะ
เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน:	เครือข่ายวัดลอน	ต�าบลโคกสัก	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
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 กิจกรรมที่ 1	เครือข่ายสัมพันธ์	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	การจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
เครือข่าย	 ประกอบด้วย	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 ครูอนามัย	 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 และผู้น�าท้องถิ่น	
จ�านวน	 15	 คน	 แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาโครงการจ�านวน	 9	 คน	 ประกอบด้วย	 นายกองค์กร
บริหารส่วนต�าบลโคกสัก	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านลอน	 ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านต้นสน	 เจ้าอาวาสวัดลอน	 และผู้น�าชุมชน	 2)	 จัดประชุมชี้แจง
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายและกรรมการที่ปรึกษาจ�านวน	24	คน	ณ	ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลโคกสักเพือ่สร้างความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินงานโครงการฯ	3)	ประเมนิความเสีย่งก่อน
ด�าเนินโครงการฯ	 โดยพบว่า	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 มีจุดเน้นในเรื่องความตระหนักในการรับประทาน
อาหารถูกหลักโภชนาการ	และการลดภาวะโรคอ้วน	และโรงเรียนมีจุดเน้นในเรื่องความตระหนักและ
การลดอัตราการสูบบุหรี่	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และสิ่งเสพติด	 และ	 4)	 ประชาสัมพันธ์ได้ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจ�านวน	6	ป้าย	

 กิจกรรมที่ 2 พร้อมร่วมด้วยช่วยกัน	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	จัดท�าแนวการจัดการเรียนรู้
แบบบรูณาการเสรมิสร้างสขุภาวะท่ีดจี�านวน	1	ชดุ	2)	จดัท�าสือ่การเรยีนรู	้และ	3)	จดัท�าคูม่อืผูป้กครอง
นักเรียนจ�านวน	250	เล่ม	ณ	โรงเรียนวัดลอน	

 กจิกรรมที ่3 แกนน�าลด	ละ	เลกิบหุรีเ่คร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และส่ิงเสพติด	วธิกีารด�าเนินการ	ดังน้ี	
ท�าขึน้เมือ่วนัที	่19	พฤศจกิายน	พ.ศ.2558	โดยการจดัตัง้เขตปลอดบหุรี	่และเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์	จ�านวน	
5	จดุ	จดุละ	3-4	ป้าย	จดักจิกรรมส่งเสรมิการออกก�าลงักายและกฬีา	3	ช่วง	ช่วงแรก	เริม่ด�าเนนิการใน
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วันที่	21	พฤศจิกายน	พ.ศ.2558	ช่วงที่สอง	เริ่มด�าเนินการในวันที่	30	มิถุนายน	พ.ศ.2559	จัดการ
แข่งขันกรฑีานกัเรยีน	และกฬีาชมุชนสมัพันธ์ของเครอืข่ายวดัลอน	โดยให้ผูเ้รยีน	ผูป้กครอง	ผูน้�าชุมชน	
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน	600	คน	ณ	สนามโรงเรียนวัดลอน	
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเครือข่ายด้วย	 จัดให้มีการแสดงฮูลาฮูบในระดับปฐมวัย	 จัดแสดง
เมนสูขุภาพ	แข่งขนัชกัเย่อ	วิง่กาบหมาก	ฟตุบอลผสมชายหญงิ	วิง่พ่ออุม้ลกู	และปิดตาตป๊ีีบ	ช่วงทีส่าม	
เริ่มด�าเนินการในวันที่	14	–	15	กรกฎาคม	พ.ศ.2559	จัดกิจกรรม	ได้แก่	การแข่งขันกรีฑานักเรียน
อ�าเภอบางแก้ว	ขบวนพาเหรดรณรงค์ต้านยาเสพตดิ	ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม	การบรโิภคอาหารท่ีดี	
ลดความรุนแรงในเด็กและสตรี	 ขบวนพาเหรดของชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	
รณรงค์ยุงลายและไข้เลือดออก	และครู	DARE	 โดยต�ารวจจากสถานีต�ารวจภูธรบางแก้วมาให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากยาเสพติด	และจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของครู	DARE	จ�านวน	
10	ช่ัวโมง	นอกจากนัน้	สถานศกึษาในเครือข่ายวดัลอน	ได้น�าแนวทางการจดัการเรยีนรูไ้ปต่อยอดการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนและชุมชนตระหนักและลดอัตราการสูบบุหรี่	 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 และ
สิ่งเสพติด

 กิจกรรมท่ี 4	 วิถีโภชนาการดีมีสุข	 มีวิธีการด�าเนินการดังนี้	 1)	 สถานศึกษาในเครือข่าย
วัดลอนน�าแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์	 จัดการเรียนรู้	 จัดท�าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกระดับชั้น	 ให้มี
ความตระหนกัในการเลอืกบรโิภคอาหารท่ีมีประโยชน์	ถกูสุขลักษณะทางโภชนาการ	โดยในภาคเรียน
ที่	1	ปีการศึกษา	2559	2)	จัดท�าเมนูสุขภาพ	โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้	สาธิตเมนูสุขภาพ	เช่น	เมนู
ข้าวผดัรถไฟ	และน�า้กระเจีย๊บโรงเรยีนวดัลอน	เมนเูหด็สวรรค์	กล้วยฉาบ	และน�า้สมนุไพรโรงเรยีนบ้าน
ต้นสน	เมนูขนมปะดา	และน�้าเสาวรสโรงเรียนบ้านโคกสัก	เมนูข้าวต้มธัญพืช	น�้าข้าวไรซ์เบอรี่	และน�้า
ใบย่านางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน	 เมนูก๋วยเตี๋ยวลุยสวน	และข้าวปั้นทรงพลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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บ้านห้วยเนียง	และเมนสู้มต�าผลไม้	และแซนวชิทรงพลงัศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มสัยดิล�าธาร์	เป็นต้น	
เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการ
 กิจกรรมที่ 5	 เรียนรู้สุขภาวะทางเพศ	 มีวิธีด�าเนินการ	 1)	 สถานศึกษาในเครือข่ายได้บูรณา
การการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีเข้ากับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	 ระดับประถมศึกษา	 และระดับ
มัธยมศึกษา	ตามแผนการจัดการเรียนรู้	ที่ครูผู้สอนได้จัดท�าขึ้น	2)	การเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้
ความรูเ้กีย่วกบัการส่งเสรมิสขุภาพ	ให้ความรูเ้รือ่งเพศศกึษา	คณุแม่วยัใส	กบัผูเ้รยีนในระดับชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	5	-	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	จ�านวน	50	คน	ณ	โรงเรียนวัดลอน	ทั้งนี้	กิจกรรมเหล่านี้	
มวีตัถุประสงค์ในการสร้างความตระหนกัและลดปัญหาสขุภาวะทางเพศของผูเ้รยีนในพ้ืนทีต่�าบลโคกสกั

 กิจกรรมที่ 6	 เน้นหนักคุณธรรมน�าชีวิต	 มีวิธีการด�าเนินการดังนี้	 1)	 เรียนรู้ตามหลักสูตร	
และ	 2)	 ฝึกปฏิบัติจริง	 รายละเอียดดังนี้	 เครือข่ายวัดลอน	 จัดให้มีการบรรพชาสามเณรและบวช
เนกขัมจาริณีโดยพระครูรังสีธรรมโสภิต	เจ้าอาวาสวัดลอน	เป็นพระอุปปัชฌาย์	ระหว่างวันที่	1	–	25	
เมษายน	พ.ศ.	2559	ณ	วัดลอน	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุครบ	5	 รอบ	60	พรรษา	ทั้งนี้	 มีนักเรียนชายเข้าร่วมบวชบรรพชาสามเณรจ�านวน	 
17	คน	นักเรียนหญิงเข้าร่วมบวชชีเนกขัมจาริณีจ�านวน	14	คน	โดยผู้เข้าร่วมบรรพชาได้มีการปฏิบัติ
ธรรม	ฝึกส�ารวมกาย	วาจา	ใจ	ตามหลักสูตรและคู่มือของส�านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	
	 ส�าหรับผู้ปกครอง	มีการหมุนเวียนเตรียมและถวายภัตตาหารตลอดระยะเวลาของโครงการฯ	
ทั้งนี้	 ผู ้เรียนและคณะครูที่ไม่ได้เข้าร่วมบรรพชา	 และนับถือศาสนาพุทธ	 สถานศึกษาได้จัดให้มี
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การเข้าร่วมหมูบ้่านรกัษาศลี	5	เพือ่รกัษาศลี	ประพฤตปิฏบัิตตินส่งเสรมิด้านคุณธรรมจริยธรรม	และเข้า
ร่วมงานมหกรรมส่งเสรมิศลีธรรมและการประกวดกจิกรรมระดับจังหวดั	ในวนัที	่8	–	9	สิงหาคม	พ.ศ.
2558	ณ	วดัหงส์ประดษิฐาราม	อ�าเภอหาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	ได้แก่	การประกวดสวดมนต์หมูส่รรเสรญิ
พระรตันตรยั	ท�านองสรภญัญะ	ระดบัประถมศกึษาจ�านวน	10	คน	(ผูเ้รยีนได้รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	
1)	การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	ท�านองสรภัญญะ	ระดับมัธยมศึกษา	จ�านวน	10	
คน	(ผู้เรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1)	แข่งขันตอบปัญหาธรรมศึกษาระดับประถมศึกษา	จ�านวน	
3	คน	(ผูเ้รยีนได้รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1)	แข่งขนัตอบปัญหาธรรมศกึษา	ระดับมธัยมศกึษา	จ�านวน	
3	คน	(ผู้เรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1)	ประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม	จ�านวน	
1	 คน	 (ผู้เรียนได้รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษาระดับภาคใต้)	 เข้าร่วมมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม 
และประกวดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 60	 พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	
เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	พ.ศ.2558	ณ	วัดหงส์ประดิษฐาราม	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	ประกวดร้องเพลง 
ลูกทุ่งไทยส่งเสริมศีลธรรม	จ�านวน	1	คน	(ผู้เรียนได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1)	

	 ทั้งนี้	ในวันที่	1	ธันวาคม	พ.ศ.2558	โรงเรียนวัดลอนได้จัดให้ผู้เรียนจ�านวน	34	คน	เข้าสอบ 
ธรรมสนามหลวง	ที่จัดขึ้นโดยส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง	คณะสงฆ์อ�าเภอบางแก้ว	โดยความ 
เหน็ชอบของเถรสมาคม	โดยแบ่งเป็นนักธรรมชัน้ตรีจ�านวน	11	คน	นกัธรรมชัน้โทจ�านวน	21	คน	และ
นักธรรมชั้นเอกจ�านวน	2	คน	ผลการสอบ	มีดังนี้	ผู้เรียนสอบได้นักธรรมชั้นตรีจ�านวน	5	คน	นักธรรม
ชั้นโทจ�านวน	 2	 คน	 และนักธรรมชั้นเอกจ�านวน	 1	 คน	 หลังจากนั้น	 มีการเตรียมผู้เรียนเข้าศึกษา 
นักธรรมในปี	 2559	 จ�านวน	 73	 คน	 แยกเป็นนักธรรมชั้นตรีจ�านวน	 24	 คน	 นักธรรมชั้นโทจ�านวน	 
46	คน	และนักธรรมชั้นเอก	จ�านวน	3	คน	
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	 ส�าหรับกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม	จริยธรรมของผู้เรียนและชุมชน	สถานศึกษาได้
เชิญวิทยากรและพระครู	มาอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันให้กับผู้เรียน	เพื่อให้ผู้เรียน
มีความตระหนักและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของในการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 พร้อมทั้งได้น�า
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันส�าคัญทางศาสนา	เช่น	วันมาฆบูชา	วันวิสาขบูชา	วันอาสาฬหบูชา	และ
เข้าพรรษา	 เป็นต้น	 ตลอดจนผู้เรียนท่ีนับถือศาสนาอิสลามเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมละหมาดร่วมใจใน 
ทุกวันศุกร์	ณ	มัสยิดชุมชน	

 กจิกรรมที ่7	เร่งพฒันาการอ่าน-การเขยีนของนกัเรยีน	วธิกีารด�าเนนิการ	ดงันี	้1)	แลกเปลีย่น
เรียนรู้	2)	ถอดบทเรียนระดับเครือข่ายและระดับภูมิภาค	โดยละเอียดดังนี้	โรงเรียนวัดลอน	โรงเรียน
บ้านโคกสัก	และโรงเรียนบ้านต้นสนได้ด�าเนินการพัฒนาการอ่าน	การเขียน	ของผู้เรียนตามเป้าหมาย
การพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา	เพือ่ให้ผูเ้รยีนทกุคนอ่านออก	เขยีนได้	ดงันี	้ผูเ้รยีนระดบั
ปฐมวัยทกุคน	สามารถอ่าน	เขยีน	สระ	พยญัชนะไทยได้ถกูต้อง	ผู้เรียนในระดับชัน้ประถมศกึษาปีที	่1–3	
อ่านออกเขียนได้	ฝึกทักษะการอ่าน	การเขียน	ใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่าน	การเขียน	ใช้สื่อแบบเรียนเร็ว
เล่ม	1	–	2	และใช้สื่อชุดฐานการสอนอ่าน	เขียน	ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4	–	มัธยมศึกษา
ปีที่	 3	อ่านคล่อง	 เขียนคล่อง	สรุปความคิดรวบยอดจากการอ่าน	บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง	ๆ	พร้อมน�าเสนอผลงานได้	ทั้งนี้	ในการด�าเนินกิจกรรม	สถานศึกษาได้จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกการอ่าน	
การเขียนในชั่วโมงซ่อมเสริม	 และใช้การบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ	 จัดการประเมิน
การอ่านการเขยีนของผูเ้รยีนตามคูมื่อการประเมนิทกัษะการอ่านการเขียน	และแบบประเมนิการอ่าน	
การเขยีนของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพทัลงุเขต	2	เดอืนละ	1	ครัง้	พร้อมจดัมมุ	แหล่ง
เรียนรู้	ส่งเสริมการอ่าน	การเขียนภายใน	และภายนอกห้องเรียนให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 กิจกรรมที่ 8 ต่อยอดสู่ความส�าเร็จ	มีวิธีการด�าเนินงานดังนี้	1)	จัดบูธนิทรรศการและนาเสนอ
ผลงานโดยรวม	2)	ประเมินหลังการดาเนินโครงการ	และ	3)	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขยายผล
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เครือข่ายที่เข้าร่วม 
	 การด�าเนนิโครงการฯ	ส�าเรจ็ลลุวงลงได้ด้วยดีเนือ่งจากทกุภาคส่วนให้ความร่วมมอื	และมส่ีวน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ	เกิดเป็นเครือข่ายและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพที่แสดงออกถึงการ
มีส่วนร่วมที่สอดคล้องกัน	ทั้งนี้	เครือข่ายที่เข้าร่วม	ได้แก่	
	 1.	 นายขั้น	สิงห์แก้ว	ประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านลอน	
	 2.	 นายสายันต์	 แก้วรัตนะ	 ประธานชมรมปั ่นจักรยานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล	บ้านลอน	
	 3.	 นายล่ีบวัทอง	ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุ	โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบลบ้านลอน	
	 4.	 นางจริาภรณ์	ชาตโิร	ประธานอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	หมูท่ี	่10	บ้านงามทอง	
และประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวต�าบลโคกสัก	
	 5.	 นายสมวงศ์	ชูชาติ	ประธานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหมู่	3	บ้านลอน	
	 6.	 นายไพโรจน์	วิรุณสาร	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	
	 7.	 นักจัดรายการวิทยุชุมชนบ้านรักษ์บางแก้ว	 น�าความรู้เรื่องสมุนไพรจ�ากัดยุงลายมา
เผยแพร่กับผู้เรียน	
	 8.	 นางอุมา	รินชะ	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลบ้านลอน	
	 9.	 นายอมร	แก้วจันทร์	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลโคกสัก	
	 10.	 นางสุภาพ	ไชยชนะ	ผู้น�าส่งเสริมการออกก�าลังกาย	
	 11.	 เครือข่ายสื่อมวลชน	ได้แก่	สถานีวิทยุชุมชนที่ท�าการสวนป่าห้วยพูด	ที่ท�าการบ้านรักษ์
บางแก้ว	หอกระจายข่าวประจ�ามัสยิด	และเสียงตามสายที่ท�าการผู้ใหญ่บ้านหมู่	3
	 12.	 นายพล	ค�าชู	
	 13.	 นายวัวัฒน์	หนูมาก	
	 14.	 นายสมบูรณ์	คงเนียม	
	 15.	 นายสมคิด	อุไรวงศ์

 ผลการด�าเนินงาน
	 ผลการด�าเนินงานโครงการฯ	มีดังนี้
 กิจกรรมที่ 1:	สร้างเครือข่ายสัมพันธ์		 	 	 	 	
	 	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ก�าหนด	มีดังนี้	
	 	 1.	ร้อยละ	80	ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ	การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	
น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
	 	 2.	ร้อยละ	 80	 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	 มีความตระหนักและการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	
น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
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	 	 ผลที่ได้	มีดังนี้
	 	 1.	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ	การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	น�าสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจ�านวน	50	คน	จากทั้งหมด	56	คน	คิดเป็นร้อยละ	86.20	
	 	 2.	ผู้เข้าร่วมโครงการ	 มีความตระหนักและการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	 น�าสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้จ�านวน	50	คน	จากทั้งหมด	56	คน	คิดเป็นร้อยละ	86.20	
 กิจกรรมที่ 2:	ร่วมด้วยช่วยกัน		 	 	 	 	
	 	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ก�าหนด	มีดังนี้
	 	 1.	ร้อยละ	80	ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ	การสร้างเสริม	สุขภาวะที่ดี	
น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
	 	 2.	ร้อยละ	 80	 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	 มีความตระหนักและการสร้างเสริม	 สุขภาวะที่ดี	
น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
	 	 ผลที่ได้	มีดังนี้
	 	 1.	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ	การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	น�าสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจ�านวน	55	คน	จากทั้งหมด	57	คน	คิดเป็นร้อยละ	96.49	
	 	 2.	ผู้เข้าร่วมโครงการ	 มีความตระหนักและการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	 น�าสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจ�านวน	55	คน	จากทั้งหมด	57	คน	คิดเป็นร้อยละ	96.49
 กิจกรรมที่ 3:	ลด	ละ	เลิกบุหรี่	และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		 	 	 	
	 	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ก�าหนด	มีดังนี้
	 	 1.	ร้อยละ	80	ของผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	น�าสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
	 	 2.	ร้อยละ	80	ของผูเ้ข้าร่วมโครงการเกดิการเรยีนรูแ้บบบรูณาการร่วมกนัในการเสรมิสร้าง
สุขภาวะที่ดี	น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
	 	 ผลที่ได้	มีดังนี้
	 	 1.	ผูเ้ข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกจิกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะทีดี่	น�าสู่การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาจ�านวน	728	คน	จากทั้งหมด	795	คน	คิดเป็นร้อยละ	91.57
	 	 2.	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันในการเสริมสร้าง	สุขภาวะที่ด	ี
น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา	จ�านวน	712	คน	จากทั้งหมด	795	คน	คิดเป็นร้อยละ	89.55
 กิจกรรมที่ 4:	โภชนาการดีมีสุข		 	 	 	 	
	 	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ก�าหนด	มีดังนี้
	 	 1.	ร้อยละ	80	ของผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	น�าสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
	 	 2.	ร้อยละ	80	ของผู้เข้าร่วมโครงการเกดิการเรยีนรูแ้บบบูรณาการร่วมกนัในการเสรมิสร้าง
สุขภาวะที่ดี	น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
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	 	 ผลที่ได้	มีดังนี้	
	 	 1.		ผูเ้ข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกจิกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะทีดี่	น�าสู่การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาได้จ�านวน	784	คน	จากทั้งหมด	795	คน	คิดเป็นร้อยละ	98.61
	 	 2.	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี	
น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ�านวน	705	คน	จากทั้งหมด	795	คน	คิดเป็นร้อยละ	88.67
 กิจกรรมที่ 5:	เรียนรู้สุขภาวะทางเพศ		 	 	 	 	 	 	
	 	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ก�าหนด	มีดังนี้
	 	 1.	ร้อยละ	80	ของผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	น�าสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
	 	 2.	ร้อยละ	80	ของผูเ้ข้าร่วมโครงการเกดิการเรยีนรูแ้บบบรูณาการร่วมกนัในการเสรมิสร้าง
สุขภาวะที่ดี	น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
	 	 ผลที่ได้	มีดังนี้	
	 	 1.	ผูเ้ข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกจิกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะทีดี่	น�าสู่การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาจ�านวน	770	คน	จากทั้งหมด	795	คน	คิดเป็นร้อยละ	96.85
	 	 2.	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี	
น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ�านวน	703	คน	จากทั้งหมด	795	คน	คิดเป็นร้อยละ	88.42
 กิจกรรมที่ 6:	คุณธรรมน�าชีวิต		 	 	 	 	
	 	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ก�าหนด	มีดังนี้
	 	 1.	ร้อยละ	80	ของผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	น�าสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
	 	 2.	ร้อยละ	80	ของผู้เข้าร่วมโครงการเกดิการเรยีนรูแ้บบบูรณาการร่วมกนัในการเสรมิสร้าง
สุขภาวะที่ดี	น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
	 	 ผลที่ได้	มีดังนี้	
	 	 1.	ผูเ้ข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกจิกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะทีดี่	น�าสู่การพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาจ�านวน	1,255	คน	จากทั้งหมด	1,353	คน	คิดเป็นร้อยละ	92.75
	 	 2.	ร้อยละ	80	ของผูเ้ข้าร่วมโครงการเกดิการเรยีนรูแ้บบบรูณาการร่วมกนัในการเสรมิสร้าง
สุขภาวะที่ดี	 น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ�านวน	 1,113	 คน	 จากทั้งหมด	 1,353	 คน	 คิดเป็น
ร้อยละ	82.26
 กิจกรรมที่ 7:	พัฒนาการอ่าน	การเขียน		 	 	 	 	
	 	 ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ก�าหนด	มีดังนี้
	 	 1.	ร้อยละ	80	ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	ในการสร้างเสริมสุข
ภาวะที่ดี	น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
	 	 2.	มเีครอืข่ายความร่วมมอืในการสร้างเสรมิสขุภาวะท่ีด	ีน�าสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษา
อย่างยั่งยืน
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	 	 ผลที่ได้	มีดังนี้
	 	 1.	ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน	 ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	 น�าสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ�านวน	487	คน	จากทั้งหมด	487	คน	คิดเป็นร้อยละ	100
	 	 2.	มเีครอืข่ายความร่วมมอืในการสร้างเสรมิสขุภาวะท่ีด	ีน�าสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษา
อย่างยั่งยืนจ�านวน	487	คน	จากทั้งหมด	487	คน	คิดเป็นร้อยละ	100

ผลการด�าเนินการ
	 จากผลการด�าเนินการโครงการฯ	พบว่า

 ผู้เรียน	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี	่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และส่ิงเสพติด	
น�าไปสู่การดูแลปฏิบัติตนให้ปลอดจากบุหรี่	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	 พร้อมแนะน�าดูแล
ครอบครัวให้มีความตระหนักและลดอัตราการสูบบุหรี่	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดได้	รวมถึง
ผู้เรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 ถูกหลักโภชนาการ	 ออกก�าลังกายและเล่นกีฬา
เหมาะสมตามวัย	 สามารถปฏิบัติตน	 ดูแลตัวเองเหมาะสมกับเพศและวัย	 หลีกเล่ียงจากปัญหา
สุขภาวะทางเพศได้	 ส่งผลให้ผู้เรียน	 มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 และมี
พัฒนาการการอ่าน	การเขียนดีขึ้นตามล�าดับ

 คร ูมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานโครงการ	วางแผน	การจัดการเรียนรู้	และจัดประสบการณ์ให้
กับผู้เรียน	

 ผูป้กครอง	ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนินโครงการฯ	ในทกุขัน้ตอน	ช่วยผลกัดนัให้โครงการ	
ประสบผลส�าเร็จจากความร่วมมือในทุกด้าน	 ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความตระหนักด้านการสูบบุหรี่	
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด	 ดูแลป้องกันภัยจากสิ่งเสพติด	 ป้องกันปัญหาสุขภาวะทางเพศ	
ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุตรหลาน

 ชุมชน	ได้แก่	ผู้น�าท้องถิ่น	ผู้น�าชุมชน	องค์การบริหารส่วนต�าบล	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้น�าทางศาสนา	
เครือข่ายองค์ความรูต่้างๆ	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	มส่ีวนร่วมในการเรยีนรู	้การด�าเนนิโครงการ	ร่วมคดิ	
ร่วมวางแผน	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมติดตามประเมินผล	และ
ร่วมชื่นชม	 ส่งผลให้ชุมชนมีความตระหนักในปัญหาการใช้สิ่งเสพติด	 ปัญหาภาวะโรคอ้วน	 ปัญหา 
ความเสี่ยงด้านสุขภาวะทางเพศและ	 พฤติกรรมของบุตรหลานที่อาจจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา	
และได้ร่วมกนัด�าเนนิกจิกรรมโครงการเพือ่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชนในชมุชน	ให้มกีารพัฒนาตนเอง	
มีคุณธรรมจริยธรรม	 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขยายผล 
สู่สังคมต่อไป
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สรุป 
	 เครือข่ายวัดลอน	ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียนวัดลอน	และโรงเรียนเครือข่าย	
ได้แก่	 โรงเรียนบ้านโคกสัก	 และโรงเรียนบ้านต้นสน	 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลโคกสัก	 จ�านวน	 2	 ศูนย์	 ได้แก่	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน	 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยเนยีง	ได้รวมตวักนัจดัท�าโครงการจดัการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน
อย่างยั่งยืน:	เครือข่ายวัดลอน	ต�าบลโคกสัก	โดยได้จัดท�ากิจกรรมตามประเด็น	ดังนี้	
	 1.	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้คอื	ผูเ้ข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกจิกรรมในการสร้างเสรมิสขุภาวะ
ทีด่	ีน�าสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษาจ�านวน	728	คน	จากทัง้หมด	795	คน	คดิเป็นร้อยละ	91.57	และ	
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี	น�าสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา	จ�านวน	712	คน	จากทั้งหมด	795	คน	คิดเป็นร้อยละ	89.55
	 2.	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ผู้เข้าร่วมโครงการ
เข้าร่วมกจิกรรมในการสร้างเสรมิสขุภาวะทีด่	ีน�าสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษาได้จ�านวน	784	คน	จาก
ทัง้หมด	795	คน	คดิเป็นร้อยละ	98.61	และผู้เข้าร่วมโครงการเกดิการเรียนรู้แบบบรูณาการร่วมกนัใน
การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี	น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ�านวน	705	คน	จากทั้งหมด	795	คน	
คิดเป็นร้อยละ	88.67
	 3.	ด้านความตระหนกัและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	การจัดกิจกรรมมผีลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้คอื	ผูเ้ข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกจิกรรมในการสร้างเสรมิสขุภาวะ
ทีด่	ีน�าสูก่ารพฒันาคณุภาพการศกึษาจ�านวน	770	คน	จากทัง้หมด	795	คน	คดิเป็นร้อยละ	96.85	และ
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันในการเสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี	น�าสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจ�านวน	703	คน	จากทั้งหมด	795	คน	คิดเป็นร้อยละ	88.42
	 4.	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัว
ชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาวะท่ีดี	 น�าสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจ�านวน	1,255	คน	จากทั้งหมด	1,353	คน	คิดเป็นร้อยละ	92.75	และร้อยละ	80	
ของผูเ้ข้าร่วมโครงการเกดิการเรยีนรูแ้บบบูรณาการร่วมกนัในการเสรมิสร้างสขุภาวะทีด่	ีน�าสูก่ารพฒันา
คุณภาพการศึกษาจ�านวน	1,113	คน	จากทั้งหมด	1,353	คน	คิดเป็นร้อยละ	82.26
	 5.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	
ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี	น�าสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ�านวน	487	คน	จากทั้งหมด	487	คน	
คิดเป็นร้อยละ	100	และมเีครอืข่ายความร่วมมือในการสร้างเสรมิสุขภาวะทีด่	ีน�าสูก่ารพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอย่างยั่งยืนจ�านวน	487	คน	จากทั้งหมด	487	คน	คิดเป็นร้อยละ	100
	 การด�าเนินโครงการฯ	ส่งผลต่อผู้เรียน	ครู	ผู้ปกครอง	และชุมชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	
ของผู้เรียน	 ท�าให้ผู้เรียนมีความตระหนักในพิษภัยของสารเสพติด	 ภัยจากการบริโภคอาหาร	 และ
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สุขภาวะทางเพศ	 ส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์	 และมีพัฒนาการในการอ่านออกเขียน
ได้	 ผลการด�าเนินงานดังกล่าวเป็นเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้ทั้งสิ้น	 สะท้อนถึงความยั่งยืนของ
โครงการผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้อย่างชัดเจน	
	 ส�าหรับครู	ผู้ปกครอง	และชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการฯ	ส่งผลให้มีความตระหนัก
ในปัญหาดังกล่าวข้างต้น	ตลอดจนช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน	ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมตัดสินใจ	
ร่วมด�าเนนิการ	ร่วมรบัผดิชอบ	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมตดิตามประเมนิผล	และร่วมชืน่ชม	น�าไปสูก่ารพฒันา
คุณภาพการศึกษาและขยายผลสู่สังคมต่อไป

รายการอ้างอิง

พณิสดุา	สริธิรังศร.ี	(2557)	.	การศึกษาฐานราก การจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชมุชน :
 แนวคิดสู่การปฏิบัติ.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
.............................	(2558)	.	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม :  
 การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต	2.	(2559)	.พัทลุง เขต 2 ท�าดีให้พ่อเห็น.	พัทลุง:		 	
	 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง	เขต	2.



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน :  บทเรียนจากการปฏิบัติ
291

การจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน อย่างยั่งยืน : ต�าบลบ้านพร้าว

 
เครือข่ายบ้านพร้าว อ�าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

ความน�า    
	 เครือข่ายบ้านพร้าวประกอบด้วยโรงเรียนบ้านบ่อทราย	 โรงเรียนบ้าน
เนินทราย	 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน	 โรงเรียนบ้านศาลาน�้า	และวัดโดนคลาน	รวมตัวกัน
เพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียนและเยาวชนในเรื่องการบริโภคนิยมตามค่านิยมตะวันตก	
ไม่ถกูหลกัโภชนาการ	ส่งผลต่อสขุภาพของผู้เรียน	ในปี	2557	เครือข่ายแม่พร้าวจึงได้
ร่วมกันจดัท�าโครงการพลังสามคัคสีร้างสขุภาพด	ีสูช่มุชนบ้านพร้าว	(ภายใต้โครงการ
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพ่ือสุขภาวะเด็กและเยาวชน)	
โดยการสนบัสนนุของส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ	(สสส.)	โดยยดึ
หลักการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเปิดโอกาสให้เกิดการร่วมคิด	
ร่วมตัดสินใจ	ร่วมวางแผน	ร่วมดาเนินการ	ร่วมรับผิดชอบ	ร่วมแก้ปัญหา	ร่วมติดตาม
ประเมินผล	 และร่วมชื่นชมผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพและมีความสุข	 อย่างไรก็ดี	 ผลจากการด�าเนินงานโครงการดังกล่าว	 ยังพบ
ปัญหา	 เช่น	มีผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการสูบบุหรี่	 ผู้เรียนยังมีปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ
ในการเลือกรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	มีภาวะโรคอ้วน	ผู้เรียนอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงด้านสุขภาวะทางเพศมีปัญหาด้านคุณภาพการศึกษา	และด้านคุณธรรม	

ประสพ	เพชรจันทร ์
ประธานเครือข่ายบ้านพร้าว
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		 จากสภาพปัญหาดงักล่าว	เครอืข่ายบ้านพร้าวได้ร่วมกนัจัดกจิกรรม	“สุขภาพดี	วถีิบ้านพร้าว”	
ในโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน
อย่างยั่งยืน	:	ต�าบลบ้านพร้าว	โดยยึดหลัก	ร่วมคิด	ร่วมวางแผน	ร่วมตัดสินใจ	ร่วมด�าเนินการ	ร่วมรับ
ผิดชอบ	 ร่วมติดตามประเมินผล	 ร่วมแก้ปัญหา	 และร่วมชื่นชมผลส�าเร็จที่เกิดขึ้น	 โดยการบูรณาการ
ทรัพยากรในท้องถิ่น	บนพื้นฐานของการกระจายอ�านาจโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
จากรากฐาน	โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชน	ได้แก่	ผู้ปกครอง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
บ้านบ่อทราย	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านตลิ่งชัน	 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	
(อสม.)	 ชมรมผู้สูงอายุ	 เทศบาลต�าบลบ้านพร้าว	 และพระอาจารย์จากวัดโดนคลาน	 ศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาของผู้เรียนในปี	2558	พบว่า	มีผู้เรียนในกลุ่มเสี่ยงด้านการสูบบุหรี่ร้อยละ	9.91	ผู้เรียนมีปัญหา
พฤติกรรมสุขภาพในการเลือกรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการร้อยละ	 20.00	 มีภาวะโรคอ้วน
ร้อยละ	13.25	ผู้เรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาวะทางเพศร้อยละ	31.45	ผู้เรียนมีปัญหาด้านคุณภาพ
การศึกษาในประเด็นการอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย	 การคิดวิเคราะห์	 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ร้อย
ละ	26.64	และผู้เรียนร้อยละ	16.75	มีระเบียบวินัย	ความรับผิดชอบ	และความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ใน
ระดบัทีผ่่านเกณฑ์การประเมนิขัน้ต�า่	(จากเกณฑ์การประเมนิ	4	ระดบั	คอื	ระดบัคณุภาพดเียีย่ม	ระดบั
คุณภาพดี	ระดับคุณภาพผ่าน	และระดับคุณภาพไม่ผ่าน)	
	 จากสภาพปัญหาดงักล่าว	เครอืข่ายบ้านพร้าวจงึได้ร่วมกนัจดัท�าแผนงานกจิกรรม	“สขุภาพดี	
วถิบ้ีานพร้าว”	ตามประเดน็ปัญหา	ดงันี	้1)	ด้านความตระหนกัและการลดอัตราการสูบบหุร่ี	2)	ด้านความ
ตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนัก
และลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	4)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับ
สุขภาวะและความมั่นคง	โดยมีกระบวนการด�าเนินงาน	ดังแสดงในแผนภาพที่	10
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แผนภาพที่ 10 กระบวนการด�าเนินงานกิจกรรม “สุขภาพดี วิถีบ้านพร้าว” 

กิจกรรมที่ด�าเนินการ 
	 เครือข่ายบ้านพร้าว	 ได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เร่ืองสุขภาวะ	 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหร่ี	 การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 ลดภาวะโรคอ้วน	
ลดปัญหาสขุภาวะทางเพศ	พฒันาคณุภาพการศกึษา	และคณุธรรมจริยธรรม	ผ่านกจิกรรมต่าง	ๆ 	ดังนี้
		 หล่อเท่ห์สวยใสไร้ควนับหุรี	่เนือ่งจากปัญหาเยาวชนใช้สารเสพติดและบหุร่ี	เครือข่ายบ้านพร้าว	
จึงสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนลดอัตราการสูบบุหรี่	 ด้วยกิจกรรมต่างๆ	 ได้แก่	 การรณรงค์ต่อต้าน
บุหรี่และยาเสพติด	 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	 ค่ายวัยใสรู้ทันพิษภัยยาเสพติด	 วิทยากรต�ารวจ	หรือ 
ครูแดร์	กิจกรรม	To	be	number	one	กิจกรรมเต้นแอโรบิค	ฮูลาฮูป	กระโดดเชือก	กิจกรรมชมรม 

ผู้บริหารโรงเรียนในต�าบลบ้านพร้าว	สมัครเข้าร่วมโครงการ	
และสร้างข้อตกลงร่วมกัน

โครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย	ฯ

ติดตามผลการด�าเนินกิจกรรมในโครงการแต่ละงวด

ส่งโครงการให้	สสส.	พิจารณาอนุมัติ

ประชุมเพื่อกระจายงานและผสานแผนการด�าเนินโครงการ

ทวนทวนและถอดบทเรียน	สะท้อนจุดเด่น	จุดที่ควรพัฒนา	
และข้อเสนอแนะ

รายงานผลการด�าเนินโครงการในการส่งเสริมสุขภาวะ

ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการด�าเนินกิจกรรมในโครงการ

ได้ข้อมูลความต้องการ
ในการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน

ไม่ต้องปรับปรุงกิจกรรม

ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรมกิจกรรม

ด�าเนินกิจกรรมและจัดท�ารูปเล่ม

อสม.	รพ.สต.	ผู้ปกครอง

เน้นระยะเวลา
ในการร่วมกิจกรรม

ลดอัตราการสูบบุหรี่ บริโภคถูกหลักโภชนาการ สุขภาวะทางเพศ	 อ่านออกเขียนได้	 คุณธรรมจริยธรรม		

ปรับปรุงกิจกรรม

PDCA

กิจกรรมหลัก
1.	หล่อเท่ห์สวยใสไร้ควันบุหรี่
2.	ภาคีร่วมใจเด็กไทยสุขภาพดี
3.	ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
4.	อ่านออกเขียนได้โดย	BBL
5.	คุณธรรมน�าพาชีวิต

ติดตามทางโทรศัพท์

สสส.	ชี้แจงแนวทาง
ในการด�าเนินโครงการ

ร่วมกับภาคีเครือข่าย	
ศึกษาวิเคราะห์มูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพ	และปัญหาสุขภาพของนักเรียนทั้ง

ด้านความรู้	และพฤติกรรมสุขภาพ	และจัดท�าแผนงานโครงการ
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เกษาบาร์เบอร์	 ชมรมมายากล	 ชมรมร้อยลูกปัด	 และชมรมผูกผ้าประดับ	 ส่งผลให้ผู้เรียนห่างไกล 
ยาเสพติด	อย่างไรก็ดี	ควรให้มีการด�าเนินงานกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิดผลส�าเร็จของ 
โครงการฯ
 

	 ภาคีร่วมใจเด็กไทยสุขภาพดี	 การบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์	ก่อให้เกิดโรคต่างๆ	 ได้	 เช่น	
โรคมะเร็ง	 โรคเบาหวาน	 โรคอ้วน	 เป็นต้น	 เครือข่ายบ้านพร้าว	 จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักอนามัย	 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกบริโภคอาหารด้วยตัวเอง 
ได้อย่างถูกต้อง	และส่งผลถงึการเจรญิเติบโตของร่างกายเด็กๆ	ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	จนกระท่ังเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	อร่อยปากล�าบากกาย	กิจกรรม	อย.น้อย
วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง	การเพาะเหด็	ปลกูผกัปลอดสารพิษ	ท�าผลิตภณัฑ์ทีใ่ช้ในครัวเรือน	การแปรรูป
อาหาร	 กิจกรรมออกก�าลังกายสบายชีวี	 พิชิตความอ้วน	 กิจกรรมมหกรรมสุขภาพ	 “สุขภาพดี	 
วิถีบ้านพร้าว”	 และกิจกรรมโครงงานเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	 เป็นต้น	 ส่งผลให้ผู้เรียนมีพืช	 
ผักปลอดสารพิษไว้บริโภค	รวมถึงมีสุขภาพกายและใจที่ดีอีกด้วย
 

	 ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น	เพื่อเป็นการปกป้องปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นในเรื่องเพศ	รวมทั้งการสร้าง
ภมูคิุม้กนัลดความเสีย่งด้วยการให้ข้อมลูท่ีถูกต้องและแนวทางในการตดัสนิใจอย่างเหมาะสม	เครอืข่าย
บ้านพร้าวจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ	 เรียนรู้สู่การปฏิบัติ	 ด้วย
กิจกรรม	“ก้าวย่างอย่างเข้าใจ”	กิจกรรมสร้างสุขผ่านชมรมการร้องเพลงคาราโอเกะ	กิจกรรมตัดผม	
เสริมหล่อ	เสริมสวย	และกิจกรรมสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมของชมรมต่อไป
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		 อ่านออกเขยีนได้โดยใช้บนัไดทกัษะ	4	ขัน้	ควบคูก่บั	BBL	ปัญหาของผูเ้รยีนทีอ่่านไม่ออกเขยีน
ไม่ได้คือ	ปัญหาการจ�าพยญัชนะกบัสระไม่ได้	ท�าให้ไม่สามารถผสมค�าได้	ทัง้นีก้ารจดักจิกรรมร้องเพลง	
เต้นร�า	มส่ีวนช่วยในการฝึกการจ�าพยญัชนะและสระของผูเ้รยีน	เครอืข่ายบ้านพร้าวจงึได้พฒันากจิกรรม	
เช่น	การท�าหนังสือเล่มเล็ก	การสอนภาษาไทยชั้น	ป.1	โดยใช้	BBL	กิจกรรมการสอนแบบบันได	4	ขั้น	
คือ	ขั้นแจกลูกให้	ผูกจ�า	ขั้นอ่านค�าย�้าวิถี	ขั้นคัดลายมือซ�้า	และขั้นเขียนค�าบอกทุกชั่วโมง	กิจกรรมวาง
ทกุงาน	อ่านทกุคน	กจิกรรมอ่านป้ายได้สาระ	กจิกรรมต้นไม้พดูได้	กจิกรรม	one	day	one	vocabulary	
กิจกรรมวันภาษาไทย	กิจกรรมวันสุนทรภู่	และกิจกรรมลดเวลาเรียน	เพิ่มเวลารู้	 เป็นต้น	เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย	และสามารถคิดวิเคราะห์ได้

	 คุณธรรมน�าพาชีวิต	 โรงเรียนเครือข่ายบ้านพร้าว	 ให้ความส�าคัญของการปลูกฝัง	สร้างสรรค์
คุณธรรม	 จริยธรรม	 ให้กับผู้เรียนทุกคน	 ทั้งนี้	 ปัญหาในสังคมปัจจุบัน	 มีผลมาจากคนในสังคมขาด
ศีลธรรม	 ขาดคุณธรรม	 จริยธรรม	 ในการอยู่ร่วมกัน	 เครือข่ายบ้านพร้าวจึงมุ่งมั่นตั้งใจในการด�าเนิน
การปลูกฝัง	คุณธรรม	จริยธรรมให้กับผู้เรียนโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลาย	เช่น	อบรมยุวศาสนพิธีกร 
ค่ายคุณธรรม	หิ้วปิ่นโตไปวัดพัฒนาคุณธรรม	อบรมคุณธรรมสุดสัปดาห์	โครงงานคุณธรรมกับหนังสือ
เล่มเล็กของฉัน	กจิกรรมวันไหว้คร	ูกจิกรรมวันแม่	กจิกรรมวันกตญัญรูดน�า้ขอพรผูส้งูอาย	ุและกจิกรรม
วันส�าคัญทางศาสนา	เป็นต้น	ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมเด่น
	 เครือข่ายบ้านพร้าวมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย	โดยมีกิจกรรมเด่น	ดังนี้
	 ลกูปัดหรรษาเพิม่มลูค่าสร้างอาชพี	มสีมาชกิในชมรมลูกปัดหรรษาจ�านวน	10	คน	เป็นผู้เรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 –	 3	 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้านความซื่อสัตย์	 ความมี
ระเบียบวินัย	 ความรับผิดชอบ	 ควบคู่กับการพัฒนาด้านสุขภาวะ	 โรงเรียนบ้านบ่อทราย	 ได้ก�าหนด
ยทุธศาสตร์ในการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนให้มคีวามพร้อมด้านวชิาชพี	มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนรูจ้กัตนเอง	ส�ารวจ
ความสนใจ	ความถนดั	และมองเหน็เส้นทางอาชพีในอนาคต	สอดคล้องกบับรบิทของสถานศกึษา	และ
ชุมชนในเขตบรกิารท่ีมีรายได้น้อย	โดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิงาน	เริม่จากการส�ารวจความต้องการ	และ
ความถนดัของผูเ้รยีน	จดัผูเ้รยีนเป็นกลุม่ตามความต้องการ	จดัครูท่ีปรกึษาประจ�ากลุม่	ครแูละนกัเรยีน
แต่ละกลุม่ประชมุวางแผน	เตรยีมความพร้อมท้ังขอบเขตของเนือ้หา	งบประมาณ	วทิยากร	และตาราง
การท�ากจิกรรม	เมือ่ก�าหนดและวางแผนเรยีบร้อยแล้วด�าเนนิการท�ากจิกรรมตามท่ีก�าหนด	โดยทุกคร้ัง
ทีม่กีารท�ากจิกรรมจะมวีทิยากรมาให้ความรู	้โดยการอธบิาย	และสาธติให้นกัเรยีนได้ฝึกปฏบิตั	ิสามารถ
สร้างชิน้งานเป็นของตวัเอง	ถ่ายทอดให้สมาชกิผูอ้ืน่ได้เรยีนรูแ้ละน�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้	น�าผลงานมา
แสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และสรุปประเมินผลการด�าเนินงาน

	 ผลท่ีได้จากการจดักจิกรรมท�าให้ผูเ้รยีนภมูใิจกบัผลงานทีไ่ด้	มคีวามรบัผดิชอบ	มรีะเบยีบวนิยั	
ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของผู้เรียน	ช่วยลดปัญหาของผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม	ลดพฤติกรรม
เสี่ยงของผู้เรียน	ท�าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	นอกจากนี้	การร้อยลูกปัดสามารถน�าไป
ประกอบอาชีพได้	ช่วยให้ผูเ้รยีนมรีายได้ระหว่างเรยีน	ลดปัญหายาเสพตดิ	และปัญหาการมเีพศสมัพนัธ์	
ผูเ้รยีนน�าความรูท้ีไ่ด้ไปขยายผลสูค่รอบครัว	ท�าให้ทกุคนในครอบครวัมอีาชพี	เศรษฐกิจของครอบครวั
ดีขึ้น	ที่ส�าคัญท�าให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักความผูกพัน	มีความอบอุ่น	และมีสุขภาพกาย	และ
สุขภาพจิตดีขึ้น
	 การท�าปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เป็น
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความตระหนักในการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยสมเด็จ
พระเทพฯสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานวิธีการท�าปุ๋ยหมักโดยเขียนเป็นภาพประกอบ	 เพื่อ
เป็นองค์ความรู้ให้กับปวงชนชาวไทยในการลดต้นทุนการผลิตพืชผัก	 โรงเรียนบ้านศาลาน�้า	 จึงได้จัด
ท�าการเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษ	 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
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สมเด็จพระเทพฯสยามบรมราชกุมารีที่สามารถน�ามาใช้ได้กับพืชทุกชนิด	 เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี	 ท�าให้
ดินร่วน	 อุดมสมบูรณ์	 เพิ่มธาตุไนโตรเจน	 ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและรักษาความชุ่มชื้นของดิน	
โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน	เริ่มจากศึกษาค้นคว้าการท�าปุ๋ยหมักจากแหล่งข้อมูลต่างๆ	เชิญวิทยากร
ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ	 นายสมพล	 แกล้วทนงค์	 มาให้ความรู้ในขั้นตอนการท�าปุ๋ยและสาธิตการท�า
ปุ๋ยหมัก	 ส�าหรับวัสดุที่ต้องเตรียม	 ได้แก่	 ซากพืช	 ใบไม้	 ผัก	 และหญ้าแห้งท่อนเล็กๆเพื่อให้เปื่อยเร็ว	
ปุ๋ยคอก	และดินร่วน	โดยใช้ต้นทุนไม่เกิน	1,000	บาท	ทั้งนี้	ในการหมักปุ๋ย	แบ่งออกเป็น	2	กรณี	คือ	
กรณทีี	่1	กองในหลมุ	โดยการขดุหลมุขนาดกว้าง	1	เมตร	ยาว	1	เมตร	ลึก	1	เมตร	และ	กรณทีี	่2	กองในคอก 
โดยการปรับดินบริเวณที่จะกองปุ๋ยหมักให้แน่น	 พลาสติกคลุมกันฝน	 เกล่ียซากพืชให้เป็นชั้นสูงราว	
30	เซนติเมตร	เหยียบตามขอบให้แน่น	รดน�้าให้ชุ่ม	เอาปุ๋ยคอกโรยทับให้ทั่ว	ทับด้วยดินละเอียด	สลับ
ด้วยซากพืช	แล้วรดน�้าท�าเป็นชั้นๆ	โดยต้องมีการกลับปุ๋ยทุกๆ	30	วัน	

	 ผลที่ได้จากการด�าเนินการ	พบว่า	 ปุ๋ยหมักช่วยลดการท�าลายสิ่งแวดล้อม	ท�าให้ดินร่วนอุดม
สมบูรณ์	 เพิ่มธาตุไนโตรเจน	 ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 และรักษาความชุ่มชื้นของดิน	 ได้ผลผลิตคือ	 
ผกัปลอดสารพษิ	เพือ่น�ามาบรโิภคในโครงการอาหารกลางวนั	และจ�าหน่ายในกจิกรรมตลาดนดันกัเรยีน	
ส่งผลให้นกัเรยีนได้มพีฤตกิรรมการบรโิภคอาหารทีถ่กูสุขลักษณะ	ถกูหลักโภชนาการ	และมีสุขภาวะทีดี่	

ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้
	 ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีได้จากการด�าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	 :	 ต�าบลบ้านพร้าว	 ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความรู้	 มีความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหร่ี	 สามารถหลีกเล่ียงและรู้จักปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติด	นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	536	คน	ปลอดจากกลุ่มเสี่ยงด้านการสูบบุหรี่	และสิ่ง
เสพติด	 จ�านวน	 529	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 98.69	 มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
และถูกหลักโภชนาการ	จ�านวน	516	คน	คิดเป็นร้อยละ	96.27	ไม่มีภาวะโรคอ้วน	จ�านวน	499	คน	
คิดเป็นร้อยละ	 93.10	 มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัยจ�านวน	497	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	
92.72	สามารถคิดวิเคราะห์	และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จ�านวน	447	คน	คิดเป็นร้อยละ	83.39	มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีระเบียบวินัย	 ความรับผิดชอบ	 และความซื่อสัตย์	 อยู่ในระดับดี
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ขึ้นไป	จ�านวน	526	คน	คิดร้อยละ	98.31	และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	105	คน	(ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	6	–	มัธยมศึกษาปีที่	3)	ไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาวะทางเพศ	จ�านวน	99	คน	คิดเป็นร้อยละ	
94.28	ผู้เรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย	สามารถน�าความรู้สู่ครอบครัว	และชุมชน	
ผู้เรียนอ่านออก	เขียนได้	มีผลการสอบ	O-NET/NT	สูงขึ้น	ส่งผลให้โรงเรียนเครือข่ายได้รับรางวัล	เช่น	
ผูเ้รียนได้รบัการคดัเลอืกเป็นตัวแทนเข้าแข่งขนัทกัษะในงานศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	ระดบัภาคใต้หลาย
รายการ	รางวลัโรงเรยีนสขุบญัญตัแิห่งชาต	ิ“ต้นแบบ”	ของส�านกังานสาธารณสุขจังหวดัพัทลุง	รางวลั
โรงเรยีนพืน้ทีต้่นแบบปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพแบบบรูณาการ	บ้าน	วดั	โรงเรียน	และสถานบริการ
สุขภาพตามแนวทางของกองสุขศึกษา	 รางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม	 จริยธรรมระดับประเทศ
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 รางวัลเชิดชูเกียรติ	MOE	 AWARDS	 ระดับดีเด่น
ประเภทสถานศึกษาสาขาส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 ของกระทรวงศึกษาธิการ	 รางวัลโรงเรียนสุข
บัญญัติแห่งชาติระดับดีจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	 กระทรวงสาธารณสุข	 กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมสขุภาพแบบบรูณาการ	บ้าน	วดั	โรงเรียน	สถานบริการสุขภาพ	ได้รับการตีพิมพ์ในสกูป๊หน้า	
1	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ฉบับวันที่	26	ส.ค.59	เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 แม้ว่าโครงการจะประสบความส�าเรจ็บรรลุผลตามเป้าหมาย	อย่างไรกดี็	ยงัมผู้ีเรียนท่ีมนี�า้หนกั
เกินเกณฑ์	 เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้	 เครือข่ายบ้านพร้าวได้แก้ปัญหา
ของผูเ้รยีนกลุม่นีโ้ดยให้อยูใ่นความดแูลของครูทีป่รึกษาอย่างใกล้ชดิ	และร่วมมอืกบัผู้ปกครองคอยให้
ค�าแนะน�า	ควบคุมเป็นรายบุคคลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคแบบค่อยเป็นค่อยไป

ปัจจัยความส�าเร็จ 
	 ปัจจยัความส�าเรจ็ของโครงการฯ	เนือ่งจากบคุลากรสถานศึกษามคีวามตระหนกัในเรือ่งสุขภาพ
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	 รวมถึงมีพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง	 ได้แก่	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลบ้านบ่อทราย	คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ผู้ปกครอง	และชุมชนที่
เป็นหมูบ้่านในโครงการหมูบ้่านต้นแบบปรบัเปล่ียนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง	โรคความดนัโลหติสูง	และ
โรคหัวใจและหลอดเลือดที่สอดคล้องกับโครงการของเครือข่ายบ้านพร้าว



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ข้อเสนอแนะ 
	 ข้อเสนอแนะในการจัดท�าโครงการฯ	 เพื่อพัฒนาสุขภาวะของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนคือ	
ควรให้มกีารจัดท�าโครงการอย่างต่อเนือ่ง	และให้ถอืเป็นภารกจิทีจ่ะต้องท�าร่วมกนั	ถงึแม้จะมอีปุสรรค
ในการบรหิารจดัการ	อย่างไรกด็	ีการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ัง้ในและนอกเครอืขาย	ส่งผลให้โครงการส�าเรจ็
ตามเป้าหมาย	และเป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติร่วมกัน
	 จากการที่โรงเรียนในต�าบลบ้านพร้าว	 ร่วมกันผลักดันกิจกรรม	สุขภาพดี	 วิถีบ้านพร้าว	 เพื่อ
เป็นการสร้างสุขภาพดีสู่ชุมชนบ้านพร้าว	 น�าไปสู่ความสุขของผู้เรียนทั้งด้านกาย	 จิต	 สังคม	 และสติ
ปัญญา	โดยการมส่ีวนร่วมการจดัการศกึษาขององค์กรในชมุชนทีใ่กล้ชดิกบันกัเรียน	ด้วยความร่วมมอื
กันของโรงเรียน	ครอบครัว	วัด	ชมรมผู้สูงอายุ	นิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	มหาวิทยาลัย
ทักษิณ	 และเทศบาลต�าบลบ้านพร้าว	 ที่ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 และร่วมช่ืนชมความส�าเร็จอย่างมีความสุข	
ส่งผลดีต่อพฤติกรรมสุขภาพ	 ช่วยเสริมสร้าง	 สุขภาวะที่ดีของเด็กและเยาวชน	 จนใช้ความสามารถ 
ด้านการรู้หนังสือและทักษะทางสังคม	 เพื่อเข้าถึง	 เข้าใจ	 ประเมิน	 ใช้ความรู้	 และสื่อสารเกี่ยวกับ
สารสนเทศด้านสุขภาวะตามความต้องการ	อันเป็นการส่งเสริมและรักษาสุขภาวะที่ดีตลอดชีวิต

สรุป 
	 เครือข่ายบ้านพร้าวประกอบด้วยโรงเรียนบ้านบ่อทราย	โรงเรียนบ้านเนินทราย	โรงเรียนบ้าน
ตลิ่งชัน	 โรงเรียนบ้านศาลาน�้า	 และวัดโดนคลาน	รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนทั้งในด้านคุณธรรม
จริยธรรม	และการบริโภคอาหารไม่เป็นประโยชน์	โดยในปี	2557	ได้จัดท�าโครงการพลังสามัคคีสร้าง
สขุภาพด	ีสูช่มุชนบ้านพร้าวขึน้เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าว	อย่างไรกดี็	ในการวเิคราะห์ปัญหาของผู้เรียนในปี	
2558	พบว่า	ยงัมผีูเ้รยีนในกลุม่เสีย่งด้านต่างๆ	ได้แก่	การสบูบุหรี	่ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ	ปัญหาการ
บริโภคอาหาร	ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม	และปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	เครือข่ายบ้านพร้าวจึง
ได้ร่วมกันจัดท�าโครงการการจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่สขุภาวะเดก็
และเยาวชนอย่างยั่งยืน	:	ต�าบลบ้านพร้าวขึ้น	โดยจัดท�าแผนงานกิจกรรม	“สุขภาพดี	วิถีบ้านพร้าว”	
ตามประเด็นปัญหา	ดังนี้	
	 1.	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมีตวัชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีนมคีวามรู้	มคีวามตระหนกัและการลดอตัราการสูบบหุร่ี	
สามารถหลีกเลี่ยงและรู้จักปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	 จ�านวน	 536	 คน	
ปลอดจากกลุ่มเสี่ยงด้านการสูบบุหรี่	และสิ่งเสพติด	จ�านวน	529	คน	คิดเป็นร้อยละ	98.69	ส�าหรับ
ผลลลัพธ์ที่ได้คือ	 ผู้เรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย	 สามารถน�าความรู้สู่ครอบครัว	
และชุมชน	และโรงเรียนเครือข่ายได้รับรางวัลจากคุณภาพของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น
	 2.	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
การจดักจิกรรมมผีลส�าเรจ็ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมตัีวชีว้ดัผลผลิตทีไ่ด้คอื	ผู้เรียนมพีฤติกรรม
ในการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและถูกหลักโภชนาการ	จ�านวน	516	คน	คิดเป็นร้อยละ	96.27	
ไม่มีภาวะโรคอ้วน	จ�านวน	499	คน	คิดเป็นร้อยละ	93.10	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนมีการพัฒนา
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ที่ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย	 สามารถน�าความรู้สู่ครอบครัว	 และชุมชน	 และโรงเรียนเครือข่ายได้
รับรางวัลจากคุณภาพของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น
	 3.	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้คอื	นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายจ�านวน	105	คน	(ชัน้ประถม
ศึกษาปีที่	6	–	มัธยมศึกษาปีที่	3)	ไม่มีความเสี่ยงด้านสุขภาวะทางเพศ	จ�านวน	99	คน	คิดเป็นร้อยละ	
94.28	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย	สามารถน�าความรู้
สู่ครอบครัว	และชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายได้รับรางวัลจากคุณภาพของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น
	 4.	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้
วัดผลผลิตท่ีได้คือ	 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความมีระเบียบวินัย	 ความรับผิดชอบ	 และ
ความซื่อสัตย์	อยู่ในระดับดีขึ้นไป	จ�านวน	526	คน	คิดร้อยละ	98.31	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียน
มีการพัฒนาที่ดีขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย	สามารถน�าความรู้สู่ครอบครัว	และชุมชน	และโรงเรียน
เครือข่ายได้รับรางวัลจากคุณภาพของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น
	 5.	 ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	 โดยมีกระบวนการด�าเนินงาน	
การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนอ่านออก
เขียนได้ตามช่วงวัยจ�านวน	497	คน	คิดเป็นร้อยละ	92.72	สามารถคิดวิเคราะห์	และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์จ�านวน	447	คน	คิดเป็นร้อยละ	83.39	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
และเป็นไปตามเป้าหมาย	สามารถน�าความรู้สู่ครอบครัว	และชุมชน	และผู้เรียนอ่านออก	เขียนได้	มี
ผลการสอบ	O-NET/NT	สูงขึ้น	และโรงเรียนเครือข่ายได้รับรางวัลจากคุณภาพของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น
	 ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินโครงการฯ	พบว่า	 ยังมีผู้เรียนที่มีน�้าหนักเกินเกณฑ์	
เนื่องจากไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้	 เครือข่ายบ้านพร้าวได้แก้ปัญหาของผู้เรียน
กลุ่มนี้โดยให้อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด	ทั้งนี้	ปัจจัยความส�าเร็จของ
โครงการฯ	คอืพลงัเครอืข่ายทีเ่ข้มแข็งและบคุลากรการศกึษามีความตระหนกัในเรือ่งสขุภาพของผูเ้รียน
	 ส�าหรบัข้อเสนอแนะในการจดัท�าโครงการฯคอื	ควรให้มีการจดัท�าโครงการอย่างต่อเนือ่งด้วย
ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน	ร่วมแลกเปลีย่นเรียนรู้ทัง้ในและนอกเครือข่าย	อนัจะส่งผลต่อความส�าเร็จ
ของโครงการฯ	ต่อไป
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เครือข่ายบ่อประดู่ร่วมใจ 
เสริมสร้างวินัย ใส่ใจสุขภาวะ

เครือข่ายบ่อประดู่ อ�าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ความน�า    
	 เครือข่ายบ่อประดู่	ประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่ายคือ	โรงเรียนบ้านบ่อประดู่	
และโรงเรียนเครือข่ายได้แก่	 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม	 โรงเรียนวัดท่านหิน	 โรงเรียน
ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่	220	โรงเรียนในเมือง	และ	โรงเรียนพุทธวิทยา	 เล็งเห็น
ถึงความส�าคัญของการพัฒนาเยาวชนควบคู่กับการพัฒนาการศึกษา	 ในปัจจุบัน
การศึกษาและสุขภาพเปรียบเสมือนเหรียญด้านหน้าและด้านหลังซ่ึงจะขาดด้านใด
ด้านหนึ่งไม่ได้	อีกทั้งโรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่พัฒนาคนให้มีศักยภาพ	
สามารถด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข	 การพัฒนาเด็กในทุกๆด้านควบคู่ไปกับ
การศึกษาเกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝัง
ความรู้ทางสุขภาพ	 ทัศนคติท่ีดีต่อสุขภาพส่งผลให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	 เม่ือ
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	 ผู้เรียนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างเต็มที่	 โดยในปัจจุบัน
ผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจ�าวันอยู่ในสถานศึกษาเฉลี่ยวันละ	 7-9	 ชั่วโมง	 ตลอด
ช่วงระยะของการศึกษาไม่น้อยกว่า	 6	 ปีในสถานศึกษา	 ดังนั้น	 การพัฒนาองค์
ประกอบการศึกษากับสุขภาพควบคู่กันไป	 ควรเริ่มจากวัยเด็กอันเป็นวัยพื้นฐานของ
การเจรญิเตบิโตกลายเป็นผูใ้หญ่ท่ีมศีกัยภาพ	จดุเริม่ต้นส�าคญัในการพฒันาการศกึษา	
คือ	 การพัฒนาสุขภาพ	 ทั้งร่างกาย	 จิตใจเพ่ือสร้างเด็กให้มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้	
ดงันัน้	เป็นหน้าทีข่องสถานศกึษาทีต้่องด�าเนนิการให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ	
	 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่และโรงเรียนเครือข่ายได้ตระหนักและร่วมมือ
กันในการด�าเนินโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้เรียนในด้าน
สุขภาพ	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน	 โดยอาศัยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการด�าเนินการเพื่อสร้างสุขภาวะเด็กไทยให้มีสุขภาวะ
ที่ดีอย่างยั่งยืน	 โดยได้จัดท�าโครงการเครือข่ายบ่อประดู่ร่วมใจ	 เสริมสร้างวินัย	 ใส่ใจ

ปาลีวรรณ	สิทธิการ
ประธานเครือข่ายบ่อประดู่
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สขุภาวะ	มกีจิกรรมตามประเดน็	ดงันี	้1)	ด้านความตระหนักและการลดอตัราการสูบบหุร่ี	2)	ด้านความ
ตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนัก
และลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	4)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับ
สุขภาวะและความมั่นคง	

การด�าเนินงานกิจกรรม
	 เครือข่ายบ่อประดู่	 ได้ด�าเนินโครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะเด็ก
และเยาวชนอย่างยั่งยืน	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กิจกรรมที่ 1	รวมพลังสร้างสรรค์สุขภาพ	วิธีด�าเนินการ	ดังนี้	1)รณรงค์สร้างความรู้สู่ผู้เรียน
และชุมชนจัดกิจรรมเดินรณรงค์โดยมีโรงเรียนร่วมกับรพสต.	อบต.	ผู้ปกครอง	ชาวบ้านผู้น�าชุมชนโดย
มีป้ายต่างๆ	และแผ่นพบั	2)	เสรมิสร้างความรูด้แูลสขุภาพ	จดัอบรมให้นกัเรยีน	จดัฐานการเรยีนรู	้เชญิ
วิทยากร	ผู้รู้ในเรื่องต่างๆ	และ3)	สุขภาพดี	มีค่าพึ่งพาตนเองได้	จัดค่ายให้นักเรียนและผู้ปกครองกลุ่ม
ที่มีปัญหา	
 กจิกรรมท่ี 2	คนืความสขุสูค่รอบครวัด้วยค่านยิมหลกัเพือ่สขุภาวะเดก็ไทยเข้มแขง็	วธิดี�าเนนิการ	
ดังนี้	1)	กิจกรรมเช้านี้ที่สดใส	การออกก�าลังกายตอนเช้า	2)	 เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต	จัดท�าแผน
บูรณาการ	การปลูกผักปลอดสารพิษ	บัญชีรายรับ	รายจ่าย	กิจกรรมสหกรณ์	
 กิจกรรมที่ 3	ใฝ่เรียนรู้มุ่งสู่สุขภาพ	วิธีด�าเนินการ	ดังนี้	1)	คู่มือสุขภาพดี	จัดท�าคู่มือที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับสุขภาพ	7	เรื่อง	2)	สื่อสร้างสรรค์สารพันปัญญาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ	 เช่นหนังสือ
เล่มเล็ก	เล่มใหญ่	เล่มจิ๋ว	ป็อบอัพ	หนังสั้น

	 มีขั้นตอนส�าคัญในการแก้ปัญหา	ดังนี้	

 ขั้นที่ 1 รู้เข้าใจ R1	 :	 Recognizing	 เป็นการรับรู้และเข้าใจตรงกันถึงโครงการ	 แนวคิด
และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้น	 โดยทางเครือข่ายได้หาภาคีเครือข่าย	 เพื่อลงส�ารวจปัญหาที่แท้จริง
ของผู้เรียนในแต่ละโรงเรียน	 ท�าการส�ารวจสภาพปัญหาของผู้เรียนท้ัง	 6	 โรงเรียน	 และน�าข้อมูลมา
ร่วมกนัวิเคราะห์	สงัเคราะห์	พบว่า	ผูเ้รียนมปัีญหาด้านสขุภาพเกดิภาวะทพุโภชนาการ	71	คน	คดิเป็น 
ร้อยละ	 6.45	 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า	 ผู้เรียนมีปัญหาโรคอ้วน	 จ�านวน	 54	 คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	4.90	เริ่มมีน�้าหนักเกินมาตรฐานจ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.27	น�้าหนักต�่ากว่ามาตรฐาน
จ�านวน	 71	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 6.45	 และส่วนสูงต�่ากว่ามาตรฐานจ�านวน	 47	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	
4.26	ปัญหาด้านการอ่านไม่ออก	21	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.90	อ่านไม่คล่องจ�านวน	78	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	7.08	ปัญหาการสูบบุหรี่จ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.90	สาเหตุที่ส�าคัญของปัญหาด้าน 
ทุพโภชนาการ	 น�้าหนักเกินเกณฑ์และต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มีจ�านวนมากส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ 
ท�าให้เกิดอาการเฉื่อยชา	 เคลื่อนไหวช้า	 ปวดท้องเป็นโรคกระเพาะ	 และปวดฟัน	 เนื่องมาจาก
ตัวผู้เรียน	ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว	ส�าหรับสาเหตุที่มาจากผู้เรียน	พบว่า	ผู้เรียนส่วนใหญ่ขาด
ความรู้	 ความเข้าใจถึงประโยชน์และโทษของอาหาร	 การเลียนแบบโฆษณาจากสื่อ	 เลียนแบบเพื่อน	
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มคีวามเชือ่ทีผ่ดิ	เช่น	นกัเรยีนระดับมธัยมศกึษาอยากมรีปูร่างผอม	ไม่กนิอาหารเช้า	และอาหารกลางวนั 
เป็นต้น	ผูเ้รยีนมคีวามเคยชินกบัการกนิอาหารซ�า้ๆ	ส�าหรบัปัญหาทีเ่กดิจากครอบครวั	พบว่า	ผูป้กครอง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัจ้างในเมอืง	ไม่ได้จัดเตรยีมอาหารทีม่ผีกัผลไม้ให้กบัผูเ้รยีนเนือ่งจากไม่มเีวลา	
ไม่มีความรู้	ไม่เห็นความส�าคัญ	ไม่มีเงิน	มีค่านิยมที่ผิดตามกระแสสังคม	ซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ
มากกว่าจะท�าอาหารบริโภคที่บ้าน	และหลายครอบครัวไม่ปลูกผัก	ผลไม้เพื่อการบริโภคในครอบครัว	
ส�าหรบัปัญหาทีเ่กดิจากสิง่แวดล้อมในชมุชน	พบว่า	ร้านค้าน�าสนิค้าทีไ่ม่มปีระโยชน์และก่อให้เกดิโทษ
มาจ�าหน่ายโดยค�านึงถึงรายได้เป็นหลัก	ขาดความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	ตลอดจนครูผู้รับผิด
ชอบร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรยีนขาดความรู	้ความเข้าใจและไม่ให้ความส�าคญักบัสินค้าทีน่�ามาจ�าหน่าย	
เนื่องจากมีภาระงานมาก	โดยปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อภาวะสุขภาพของผู้เรียน	

 

	 ส�าหรบัปัญหาการสบูบุหรี	่เกดิจากการเลยีนแบบบคุคลในครอบครวั	ในชมุชนและจากสือ่ต่างๆ	
ผู้ปกครองไม่ให้ความส�าคัญ	เห็นว่าโทษไม่รุนแรง	ทั้งนี้	ผู้ปกครองบางท่านระบุว่า	ได้เคยมีการห้าม	แต่
ไม่มีมาตรการที่เข้มงวด	เนื่องจากต้องท�างานนอกบ้านไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน	
	 ส�าหรับปัญหาด้านสุขภาวะทางเพศ	 พบว่า	 เกิดจากการเลียนแบบจากสื่อเทคโนโลยีการ
สื่อสาร	 เช่น	 โทรศัพท์มือถือ	 การใช้อินเทอร์เน็ต	 เป็นต้น	 การเลียนแบบละคร	 ภาพยนตร์	 และสื่อ
โฆษณา	 ขาดการกระตุ้นเตือน	 การอบรมสั่งสอนจากผู้ปกครองอย่างจริงจัง	 ปัญหาด้านคุณธรรม	
จริยธรรม	และค่านิยม	12	ประการ	สภาพสังคมที่มีรายได้ต�่ากว่ารายจ่าย	สินค้าราคาแพง	มีความเป็น
วัตถุนิยม	 ผู้ปกครองให้ความส�าคัญกับการหารายได้	 ไม่สอนให้บุตรหลานท�างานช่วยเหลือครอบครัว	
หรือสังคม	สังคมขาดคุณธรรม	ไม่มีความเสียสละ	เกิดการแข่งขัน	ตัวอย่างที่ไม่ดีในชุมชน	และปัญหา
การอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้	ที่เกิดจากสภาพด้านร่างกายของผู้เรียนที่มีปัญหาด้านสติปัญญา	และการ
จัดการเรียนการสอนที่ขาดเทคนิคที่ดี	ไม่ใช้สื่อในการกระตุ้นความสนใจ	ครูไม่มีเวลาเนื่องจากมีภาระ
งานอืน่ๆ	การขาดการตดิตาม	ดแูลของผูป้กครอง	ตลอดจนผูเ้รยีนสนใจสือ่อืน่ๆมากกว่าการอ่านหนงัสอื	
ดังนั้น	เครือข่ายบ่อประดู่ภายใต้ความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้หมดไปได้จัดท�าโครงการ	
บ่อประดู่ร่วมใจ	เสริมสร้างวินัย	ใส่ใจสุขภาพขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น	
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 ขัน้ที ่2 ใส่ใจปฏบิตั ิC 2 :	Caring	Practice	ด้วยการประกาศนโยบายโดยการก�าหนดกจิกรรมที่
จะต้องด�าเนินการ	3	ด้าน	ได้แก่	ด้านที ่1 การตระหนกัในการลดอตัราการสบูบหุรี ่การรบัประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	โดยมี	กิจกรรมที่ 1 รวมพลังสร้างสรรค์สุขภาพ 
โดยการท�ากิจกรรมร่วมรณรงค์สร้างความรู้สู่ผู้เรียนและชุมชน	 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โดยมีโรงเรียน
ร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	ผูป้กครอง	ประชาชนในพืน้ที	่และ
ผู้น�าชุมชน	รณรงค์ให้ความรู้	มีป้าย	และแผ่นพับเกร็ดความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ตระหนัก
ถึงโทษของการสูบบุหรี่และประโยชน์ของการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ	 ตลอดจนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีภูมิคุ้มกันปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 ร่วมเสริมสร้างความรู้ดูแลสุขภาพ โดยการ
จดัอบรมให้ผูเ้รยีนจดัฐานการเรยีนรู	้เชญิวทิยากร	ผู้รู้มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในเร่ืองการดูแลสขุภาพเพ่ือ
สร้างให้ผูเ้รยีนได้รบัความรู	้ให้เกดิความตระหนกัในการดูแลสขุภาพ	และ	ร่วมท�ากิจกรรม สุขภาพดี มี
ค่าพึง่พาตนเองได้	โดยการจดัค่ายให้ผูเ้รยีนและผูป้กครองกลุม่ท่ีมปัีญหาด้านสขุภาพ	การสบูบหุรี	่หรอื
ปัญหาทางเพศ	ได้เข้าร่วมอบรมเพือ่คดิค้นหาหนทางในการแก้ไข	ปรบัปรงุตนเอง	ด้วยความร่วมมอืและ
เข้าใจของผู้ปกครอง	ด้านที่ 2 ด้านคุณธรรม จริยธรรม	โดยมี	กิจกรรมที่ 2 คืนความสุขสู่ครอบครัว
ด้วยค่านิยมหลักเพ่ือสุขภาวะเด็กไทยเข้มแข็ง	 โดยการท�ากิจกรรมเช้านี้ที่สดใส	 ร่วมออกก�าลังกาย
ตอนเช้า	 จัดฐานการเรียนรู้เพื่อดูแลสุขภาพ	 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตโดยการจัดท�าแผน
บูรณาการการปลูกผักปลอดสารพิษปลูกเอง	 กินเอง	 จ�าหน่ายเอง	 ผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน	 ให้
ผู้เรียนรู้จักการจัดท�าบัญชีรายรับ	รายจ่าย	รู้จักรับประทานผักและผลไม้มากขึ้น	และ ด้านที่ 3 ด้าน
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมที่ 3 ใฝ่เรียนรู้มุ่งสู่สุขภาพ	โดยการ
ร่วมกันจดัท�าคูมื่อสขุภาพด	ีจดัท�าคูม่อืท่ีมเีน้ือหาเกีย่วกบัสขุภาพ	7	เรือ่ง	ได้แก่	1)	หลกัการเลอืกอาหาร	
2)	โซนสีอาหาร	3)	อาหารหลัก	5	หมู่	4)	โรคอ้วน	โรคผอม	5)	หลักการออกก�าลังกาย	6)	สุขภาพช่อง
ปากและฟัน	และ	7)	สขุบัญญตัเิดก็ไทยสขุภาพดี	รวมถงึกจิกรรมสือ่สร้างสรรค์	สารพนัปัญญา	โดยการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ	เช่น	หนังสือเล่มเล็ก	เล่มใหญ่	เล่มจิ๋ว	ป็อบอัพ	หนังสั้น	เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ที่ได้ในการใส่ใจสุขภาวะของผู้เรียน	เป็นต้น	จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว	พบว่า	ผู้เรียนทุกคน
ชื่นชอบกิจกรรมที่	3	นี้	อีกทั้งครูยังระบุว่า	การท�ากิจกรรมนี้	ครูได้มีโอกาสเรียนรู้พร้อมผู้เรียน	และได้
ผลิตสื่อที่หลากหลายรูปแบบ	เป็นกิจกรรมที่ถ่ายทอดทั้งความคิด	ความรู้	ทักษะชีวิต	ทักษะศิลปะลง
ในกระดาษให้กลายเป็นชิ้นงานที่ก่อให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง	
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 ขั้นที่ 3 เร่งรัดทบทวน R2:	Intensive	Review	เป็นการร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์	 เป้าหมายของกิจกรรม	 ปัญหาอุปสรรคในการท�ากิจกรรม	 โดยจากการด�าเนินกิจกรรม	
พบว่า	กจิกรรมรวมพลงัสร้างสรรค์สุขภาพ	ผู้เรียนทกุคนเข้าร่วมกจิกรรม	คดิเป็นร้อยละ	100	ผู้เรียน	
ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ	80	มีความรู้	 ความเข้าใจและความตระหนักในการลดอัตราการสูบบุหรี่	
การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 กิจกรรมคืนความสุขสู่
ครอบครวัและชมุชนด้วยค่านยิมหลกั	นกัเรยีนในระดับประถมศกึษา	และมัธยมศกึษาตอนต้นร้อยละ	
90		มคีณุธรรมจรยิธรรมและค่านิยม	12	ประการ	กจิกรรมใฝ่เรยีนรูมุ้ง่สูส่ขุภาพทีแ่ขง็แรง นกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนต้น	ร้อยละ	90	ใช้คูม่อืทีไ่ด้จัดท�าขึน้	โดยนกัเรยีนจ�านวน	90	คน	สามารถ
พัฒนาความสามารถในการอ่านการเขียนได้ดีขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.10	โดยมีคู่มือที่จัดท�าขึ้นจ�านวน	
7	 เล่ม	 ได้แก่	1)	หลักการเลือกอาหาร	2)	 โซนสีอาหาร	3)	อาหารหลัก	5	หมู่	4)	 โรคอ้วน	โรคผอม	
5)	หลักการออกก�าลังกาย	6)	สุขภาพช่องปากและฟัน	และ	7)	สุขบัญญัติเด็กไทยสุขภาพดี	ตลอดจน
ครูมีแผนการสอนเรื่องการปลูกมะนาว	การปลูกมะพร้าว	การเลี้ยงปลาดุก	การเพาะเห็ดการปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์	การเพาะเห็ด	รวมถึงได้จัดท�าหนังสือที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน	ได้แก่	ผักผลไม้ให้
ประโยชน์	อาหารดีมีประโยชน์	เศรษฐกิจพอเพียง	และหนังสือจิ๋วเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ	

 ขัน้ท่ี 4 ขัน้ประมวลผลลพัธ์ R3	:	Processing	Results	เป็นการตรวจสอบประมวลผลภาพ
แห่งความส�าเรจ็จากการปฏบิติังาน	ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้	สรุปผลถึงความพึงพอใจของผู้ท่ีเกีย่วข้องใน
การด�าเนินงาน	คุณภาพงาน	และอัตราร้อยละของผู้เรียนที่เครือข่ายสามารถแก้ไขปัญหาได้	พบว่า
ผูเ้รียนมีปัญหาด้านสขุภาพเกดิภาวะทพุโภชนาการจ�านวน	71	คน	คดิเป็นร้อยละ	6.45	ผูเ้รยีนมปัีญหา
โรคอ้วนจ�านวน	54	คน	คิดเป็นร้อยละ	4.90	เริ่มมีน�้าหนักเกินมาตรฐานจ�านวน	14	คน	คิดเป็นร้อยละ
1.27	น�า้หนกัต�า่กว่ามาตรฐานจ�านวน	71	คนคดิเป็นร้อยละ	6.45	และส่วนสูงต�า่กว่ามาตรฐานจ�านวน	
47	คนคิดเป็นร้อยละ	4.26	ปัญหาด้านการอ่านไม่ออก	21	คน	คิดเป็นร้อยละ	1.90	อ่านไม่คล่อง
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จ�านวน	78	คนคิดเป็นร้อยละ	7.08	ปัญหาการสูบบุหรี่จ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	0.90	

 ขั้นสุดท้าย น�ากลับสู่การปฏิบัติใหม่ R4	 :	 Performance	 Review	 ร่วมรายงาน
ผลการด�าเนินงานตาม	 กิจกรรม	 ร่วมประชุมสรุป	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดที่ได้จากการด�าเนินงาน	
มอบเกียรติบัตรแก่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมด�าเนินกิจกรรมจนประสบผลส�าเร็จ	
	 ส�าหรับรูปแบบบ่อประดู่ร่วมใจ	เสริมสร้างวินัย	ใส่ใจสุขภาพ	ดังแสดงในแผนภาพที่	11	

 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน

แผนภาพที่ 11 รูปแบบบ่อประดู่ร่วมใจ เสริมสร้างวินัย ใส่ใจสุขภาพ
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	 จากความร่วมมือร่วมใจของเครือข่ายบ่อประดู่	 ทุกวันนี้ผู้เรียน	 ชุมชน	 คุณครูมีความสุขที่
เรยีกว่า	“ความสขุเลก็	ๆ ”	ท่ีได้เป็นส่วนหนึง่ในการร่วมกนัพฒันาสขุภาวะของผูเ้รยีนให้เกดิความยัง่ยนื
จนรอดพ้นจากวิกฤติแห่งสุขภาพ	สร้างรอยยิ้มและความอบอุ่น	สานสายใยแห่งความร่มรื่น	ให้ทุกคน
ได้พักพิงอย่างปลอดภัยตลอดไป	
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สรุป 
	 เครือข่ายบ่อประดู่	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียนบ้านบ่อประดู่	 และโรงเรียน
เครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม	 โรงเรียนวัดท่านหิน	 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่	 220	
โรงเรียนในเมือง	 และ	 โรงเรียนพุทธวิทยา	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาเยาวชนควบคู่กับ
การพัฒนาการศึกษา	 จึงได้รวมตัวกันขึ้นเพื่อจัดท�าโครงการเครือข่ายบ่อประดู่ร่วมใจ	 เสริมสร้างวินัย	
ใส่ใจสุขภาวะ	โดยจัดกิจกรรม	ตามประเด็น	ดังนี้	
	 1.	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมตีวัช้ีวัดผลผลติท่ีได้คอื	ผูเ้รยีนทกุคนเข้าร่วมกจิกรรม	คดิเป็นร้อยละ	100	และผูเ้รยีน	
ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ	80	มีความรู้	ความเข้าใจและความตระหนักในการลดอัตราการสูบบุหรี่	
	 2.	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวช้ีวัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนทุกคน
เข้าร่วมกจิกรรม	คดิเป็นร้อยละ	100	ผูเ้รยีน	ผูป้กครองและชมุชนร้อยละ	80	มคีวามรู้	ความเข้าใจและ
ความตระหนกัในการรบัประทานอาหารถูกหลกัโภชนาการ	นกัเรยีนระดับประถมศกึษาและมธัยมศกึษา
ตอนต้น	ร้อยละ	90	ใช้คู่มือที่ได้จัดท�าขึ้น	ทั้งนี้	คู่มือที่จัดท�าขึ้นมีจ�านวน	7	เล่ม	ได้แก่	หลักการเลือก
อาหาร	โซนสีอาหาร	อาหารหลัก	5	หมู่	 โรคอ้วน	โรคผอม	หลักการออกก�าลังกาย	สุขภาพช่องปาก
และฟัน	และ	สุขบัญญัติเด็กไทยสุขภาพดี	ตลอดจนครูมีแผนการสอนเรื่องการปลูกมะนาว	การปลูก
มะพร้าว	การเลีย้งปลาดกุ	การเพาะเหด็การปลูกผักไฮโดรโปนกิส์	การเพาะเหด็	รวมถึงได้จัดท�าหนงัสือ
ที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ได้แก่	 ผักผลไม้ให้ประโยชน์	 อาหารดีมีประโยชน์	 เศรษฐกิจพอเพียง	
และหนังสือจิ๋วเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ	
	 3.	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้คอื	ผู้เรียนทกุคนเข้าร่วมกจิกรรม	คดิเป็นร้อยละ	100	
ผูเ้รยีน	และผูป้กครองและชุมชนร้อยละ	80	มคีวามรู	้ความเข้าใจและความตระหนกัในปัญหาสุขภาวะ
ทางเพศ	
	 4.	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมี
ตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	นักเรียนในระดับประถมศึกษา	และมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ	90	มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยม	12	ประการ	
	 5.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลผลติคอื	ผู้เรียนจ�านวน	90	คน	สามารถพัฒนาความสามารถใน
การอ่านการเขยีนได้ดข้ึีน	คดิเป็นร้อยละ	89.10	ส�าหรบัตวัชีวั้ดผลลพัธ์ทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีน	และคร	ูได้เรยีนรู้
ร่วมกันจนเกิดทักษะ	ความรู้	ทักษะชีวิต	และทักษะศิลปะ	เกิดความภาคภูมิใจในงานของตัวเอง
	 ในการด�าเนนิงานโครงการฯ	ก่อให้เกดินวตักรรมรูปแบบบ่อประดูร่่วมใจ	เสรมิเสริมสร้างวนิยั	
ใส่ใจสุขภาพ	ดังแสดงในแผนภาพที่	1
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โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

 
 เครือข่ายเมืองนาหม่อม อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ความน�า    
	 เครือข่ายเมืองนาหม่อม	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียนบ้าน
น�้ากระจาย	และโรงเรียนเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านกลาง	และโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ	
รวมตัวกันขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเยาวชนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้	ปัญหาทางเพศ	ปัญหาการ
บริโภคอาหารไม่มีประโยชน์	และปัญหาการใช้สารเสพติด	โดยพบว่า	ผู้เรียนร้อยละ	
13.06	อ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้	ผูเ้รยีนร้อยละ	12.70	มปัีญหาด้านสุขภาพ	ได้แก่	โรคอ้วน	
ร้อยละ	 7.42	 ภาวะทุพโภชนาการร้อยละ	 5.75	 และบริโภคอาหารไม่มีประโยชน์
ร้อยละ	4.63	อีกทั้งผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาการสูบบุหรี่ร้อยละ	2.13	
	 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น	 เครือข่ายเมืองนาหม่อมได้จัดท�าโครงการการ
จดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชน
อย่างยั่งยืนขึ้น	 ตามประเด็นปัญหา	 ดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตรา
การสูบบุหรี่	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	
การลดภาวะโรคอ้วน	 3)	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 และ	
4)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
 กิจกรรมกีฬาคนอ้วน	 จากการส�ารวจปัญหาผู้เรียน	 พบว่า	 ผู้เรียนจ�านวน	
100	คน	เป็นโรคอ้วนและโรคขาดสารอาหาร	คิดเป็นร้อยละ	15.84	ดังนั้น	โรงเรียน
บ้านน�้ากระจายจึงได้จัดท�ากิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโรงอ้วนและขาด
สารอาหาร	 โดยมีขั้นตอนการด�าเนินการ	 เริ่มจากการติดต่อประสานงานวิทยากร
จากหน่วยงานต่าง	ๆ	 เช่น	 สมาชิกเทศบาลต�าบลพะวง	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลพะวง	กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้ปกครองนักเรียน	ชุมชนในเขตพื้นที่

ประทีป	เพ็ชรจ�ารัส
ประธานเครือข่ายเมืองนาหม่อม
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บริการ	 ประธานชุมชนต�าบลพะวง	 ศิษย์เก่า	 องค์กรวิชาชีพชุมชน	 และบริษัทสงขลาแคนนิ่งจ�ากัด	
เป็นต้น	 เพ่ือให้ความรู้กับผู้เรียน	 และให้ผู้เรียนตระหนักในปัญหาดังกล่าว	 ส�าหรับในขั้นตอนสุดท้าย	
เป็นการประเมินผลโครงการฯ	การถอดบทเรียนและรายงานผลโครงการฯ	
	 ความส�าเรจ็ของโครงการคอื	กจิกรรมทกุกจิกรรมได้ท�าตามแผนการทีว่างไว้ในโครงการ	โดยได้
รบัการสนับสนนุและการมส่ีวนร่วมเป็นอย่างดจีากสมาชกิเทศบาลต�าบลพะวง	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุ
ภาพต�าบลพะวง	กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ผู้ปกครองนกัเรียน	ชมุชนในเขตพ้ืนทีบ่ริการ	ประธาน
ชุมชนต�าบลพะวง	ศิษย์เก่า	องค์กรวิชาชีพชุมชน	และบริษัทสงขลาแคนนิ่งจ�ากัด	

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้
	 ผลผลติทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีนสามารถออกก�าลงักาย	รับประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์มากขึน้	ผู้เรียน
มีน�้าหนักลดลงในผู้ท่ีมีน�้าหนักเกินมาตรฐาน	 และผู้เรียนมีน�้าหนักเพิ่มขึ้นในผู้ที่มีภาวะทุพโภชนาการ	
รวมทั้งสิ้นร้อยละ	 70	 เน่ืองจากผู้เรียนได้เข้าร่วมฐานการเรียนรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระฐานที่	 1	My	
Body	Now	ผู้เรยีนได้เรียนรูเ้กณฑ์ดชันีมวลกาย	โรคทีเ่กิดจากโรคอ้วน	และโรคขาดสารอาหาร	ฐานที	่2	
เลิกสร้างโรค	 เลิกบริโภคอาหารขยะ	 ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงโทษของส่วนประกอบต่าง	 ๆ	 .ในอาหารขยะ	
ลดการทานขนมและอาหารขยะ	 ฐานที่	 3	 อยากเท่กินผัก	 อยากน่ารักกินผลไม้	 ผู้เรียนเรียนรู้คุณค่า
ของอาหารหลัก	5	หมู่	ประโยชน์ของผักผลไม้ที่มีสีสันต่างๆ	ฐานที่	4	แค่ขยับก็เท่ากับออกก�าลังกาย	
ผูเ้รยีนมคีวามสนุกสนานในการออกก�าลงักายประกอบเพลง	กจิกรรมออกก�าลงักายและด่ืมน�า้สมนุไพร
ตอนเช้า	ท�าให้ผู้เรียนแข็งแรง	และมีสุขภาพดี	กิจกรรมเสียงตามสาย	ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหา
ข่าวมาน�าเสนอเสยีงตามสายเวลาพกัเท่ียง	ท�าให้ผูเ้รยีนกล้าพดูกล้าแสดงออกและขยายความรูสู้ผู้่เรยีน
ในสถานศึกษา	ส่งผลให้ผูป้กครอง	เหน็ความส�าคญัของการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์	ออกก�าลงั
กายเพื่อสุขภาพมากข้ึน	 อีกท้ังเครือข่ายเมืองนาหม่อมได้จัดท�าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม	 เช่น	
คู่มือ	แบบฝึกอ่าน	และแบบประเมินกิจกรรมเพื่อใช้ในการด�าเนินการโครงการฯต่อไป	

 ข้อเสนอแนะ
	 ควรให้มีการจัดท�าโครงการอย่างต่อเนื่อง	 โดยให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมให้มากข้ึน	 และ
กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องเน้นเรื่องมารยาท	 ความมีวินัย	 ความรับผิดชอบและคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

 กิจกรรมรักเรียนเขียนอ่าน	 เป็นกิจกรรมท่ีสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคน
อ่านออกเขียนได้	

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
	 ผลผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรมคือ	 เครือข่ายเมืองนาหม่อมได้ร่วมกันจัดท�าแบบฝึกการอ่าน	
การเขียนและแบบทดสอบเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกอ่าน	ฝึกเขียนร่วมกับผู้ปกครองและครูที่รับผิดชอบ	ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถอ่าน
ออกเขียนได้มากขึ้น
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กิจกรรมรักเรยีนเขยีนอ่านประสบความส�าเรจ็ได้	โดยได้รบัการสนบัสนนุและการมส่ีวนร่วมเป็นอย่างดี
จากหน่วยงานของทางราชการ	เอกชนผู้น�าชุมชน	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผู้ปกครอง	และผู้เรียน	

 กิจกรรมอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ	 เป็นกิจกรรมที่จัดอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายที่ผู้เรียนควร
บริโภค	 โดยมีการส�ารวจผู้เรียนท่ีมีน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์	 และน�้าหนักเกินเกณฑ์	 ส�าหรับผู้เรียนที่มี
น�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์	 มีการให้ค�าแนะน�าเรื่องอาหารที่มีประโยชน์	 อาหารเสริมนม	 และให้ผู้เรียน
ได้มีการออกก�าลังกายตอนเช้า	 นอกจากนี้	 ยังมีการเสริมแรงเพื่อให้ผู้เรียนมีก�าลังใจในการปฏิบัติ
กิจกรรม	โดยให้รางวัลใหก้ับผู้เรยีนทีส่ามารถลด/เพิม่น�้าหนกัเพื่อให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน	และให้ความรู้
ผูป้กครองเกีย่วกบัการบรโิภคอาหารท่ีมปีระโยชน์และมคีณุค่าทางอาหารอกีด้วย	ท้ังนี	้การจัดกจิกรรม
ประสบผลส�าเร็จลงได้เนื่องจากได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากผู้น�าในหมู่บ้าน	 ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น	อนามัยต�าบลพะวง	โรงพยาบาลสงขลา	และผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 ผลผลิต/ผลลัพธ์
	 ผลผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรมอาหารเช้าเพื่อสุขภาพคือ	 ผู้เรียนเลือกบริโภคอาหารที่มี
ประโยชน์	ครแูละบุคลากรทีเ่กีย่วข้องตระหนกัในความส�าคญัของการรบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์	
และร้านสหกรณ์โรงเรียนจ�าหน่ายอาหารที่มีประโยชน์	 ส�าหรับผลลัพธ์ท่ีได้คือ	 ผู้เรียนและบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม	มีสุขภาพดีขึ้น

 ข้อเสนอแนะ
	 ควรให้มกีารจดักิจกรรมอาหารเช้าเพือ่สุขภาพอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้ผูบ้รโิภคเลอืกรบัประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	

 กิจกรรม Mini Book	 เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้	 เกี่ยวกับยาเสพติด	 โดยได้
รับการสนับสนุน	 และการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีจากผู้น�าหมู่บ้าน	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 ผู้ปกครอง	 และ
กลุ่มเป้าหมาย	

 ผลผลิต/ผลลัพธ์
	 ผลผลิตที่ได้คือ	ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม	และ	Mini	Book	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนเรียน
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	มีนิสัยรักการอ่านและมีความคิดสร้างสรรค์	

 ข้อเสนอแนะ
	 ควรให้มกีารจัดกจิกรรม	Mini	Book	อย่างต่อเนือ่ง	และให้ผู้ปกครองมส่ีวนร่วมในกจิกรรม	เพ่ือ
สานต่อผลลัพธ์ที่ได้	ปลูกฝั่งให้ผู้เรียนรู้จักใช้	สมาธิ	สติ	ความรู้ความสามารถ	มารยาท	ความมีระเบียบ
วินัย	ความรับผิดชอบ	การตรงต่อเวลา	และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	ส่งผลให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน	และชอบการศึกษาค้นคว้า	ที่ส่งผลดีต่อผู้เรียนในอนาคตต่อไป
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 กิจกรรมเรื่องเพศยิ่งคุยยิ่งเข้าใจ	 เครือข่ายเมืองนาหม่อมได้ด�าเนินการโดยการเยี่ยมบ้าน 
ผูเ้รยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	4-6	เป็นการประสานความร่วมมอืกบัผูป้กครองแบบตัวต่อตัว	เพือ่
ทราบข้อมูลรายละเอียด	 และปัญหาของผู้เรียน	 อีกทั้งจัดให้มีการบูรณาการเพศศึกษาเข้ากับทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	ทั้งนี้	ในการด�าเนินกิจกรรม	สถานศึกษามีข้อตกลง
ร่วมกัน	โดยห้ามให้ผู้เรียนน�าโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ในสถานศึกษา
	 กิจกรรมเรื่องเพศยิ่งคุยยิ่งเข้าใจได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุก
ภาคส่วน	 ได้แก่	 โรงพยาบาลนาหม่อม	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	 ผู้ปกครองนักเรียน	
ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา	คณะครูในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา	
เขต	1	ภูมิปัญญาชาวบ้าน	และผู้เรียนทุกคน	ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน	ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

 ผลผลิต/ผลลัพธ์
	 ผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนมีพฤติกรรมทางเพศที่ดี	 รู้วิธีป้องกันตัวเองให้พ้นสภาวะเสี่ยงทางเพศ	
ผู้เรียนบางคนขอค�าปรึกษาจากครูในเรื่องเพศ	รวมถึงผู้ปกครองสนใจบุตรหลานมากขึ้น

วิธีการด�าเนินการกิจกรรม
	 ในการด�าเนนิขับเคลือ่นโครงการการจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชมุชน
เพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนื	เครอืข่ายเมอืงนาหม่อมได้น�าวงจรการบรหิารจดัการคณุภาพ	
PDCA	มาใช้กับกิจกรรม	ดังนี้
	 1.	ประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจกับผู้บริหารและครูในเครือข่าย	ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน
	 2.	 แต่งตั้งคณะท�างานรับผิดชอบกิจกรรม	 ประกอบด้วย	 ครู	 ผู้เรียน	 ตัวแทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	และผู้ปกครอง
	 3.	ร่วมวางแผนกับคณะท�างานในเครือข่าย
	 4.	ประสานขอความร่วมมอืจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะสขุภาพ	คอื	โรงพยาบาลสงขลา	
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบลพะวง	และนกัโภชนาการ	ในการด�าเนนิกจิกรรมส่งเสรมิสนบัสนนุให้
ความรู้แก่ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	และชุมชน	
	 5.	ร่วมกับคณะท�างานในการปฏิบัติงาน
	 6.	ก�ากับ	นิเทศ	ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละกิจกรรม
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	 7.	ร่วมกบัคณะท�างานประเมินผลความก้าวหน้าของกิจกรรม	3	ระยะ	คอื	ประเมนิความพร้อม
ก่อนด�าเนินกิจกรรม	ประเมินระหว่างด�าเนินกิจกรรม	และประเมินเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม	
	 8.	ร่วมกับคณะท�างานสรุปผล	รายงานผลการด�าเนินงานกิจกรรม

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน 
	 เครือข่ายเมืองนาหม่อมได้จัดกิจกรรม	 ได้แก่	 กิจกรรมเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่าง
ยั่งยืนในการส่งเสริมสุขภาวะ	 กิจกรรมปลูกเองกินเอง	 และกิจกรรมลดภาวะโรคอ้วน	 โดยการบูรณา
การกิจกรรมทุกกิจกรรมเข้าด้วยกัน	อีกทั้งผู้เรียนในเครือข่ายเมืองนาหม่อมร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม
อย่างดียิ่ง	ส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้
	 ส�าหรับผลผลิต/ผลลัพธ์	ที่ได้	มีดังนี้	
	 1.	ผู้เรียนร้อยละ	80	บริโภคผักเป็นเครื่องเคียงในการทานอาหาร	
	 2.	ผู้เรียนปลูกผักที่บ้านเพื่อการบริโภคและจ�าหน่ายที่ร้านสหกรณ์โรงเรียน
	 3.	ผูเ้รยีนกลุม่เป้าหมายกิจกรรมลดภาวะโรคอ้วน	บริโภคอาหารทีม่ปีระโยชน์	และออกก�าลัง
กาย	ท�าให้มีน�้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ถึงร้อยละ	70	
	 4.	ชุมชน	หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	และผูป้กครองให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิงานโครงการอย่าง
ดียิ่ง
	 ส�าหรับข้อเสนอแนะในการด�าเนินการโครงการฯ	มีดังนี้
การจดักจิกรรมในเครอืข่าย	ต้องสอดคล้องกบับรบิทอาชพีของชมุชน	และมกีารวางแผนระยะยาว	โดย
ต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัดด้านเวลาของผู้ปกครองด้วย
 

สรุป 
	 เครือข่ายเมืองนาหม่อม	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียนบ้านน�้ากระจาย	 และ
โรงเรียนเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านกลาง	และโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ	รวมตัวกันขึ้นเพื่อจัดท�าโครงการ
การจัดการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่างยัง่ยนืขึน้	
ตามประเด็นปัญหา	ดังนี้	
	 1.	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	
	 2.ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมกีฬาคนอ้วนและกิจกรรมอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ	ผู้เรียน	ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องตระหนัก
ในความส�าคัญของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์	 ผู้เรียนออกก�าลังกาย	 รับประทานอาหารที่
มีประโยชน์	 ผู้เรียนมีน�้าหนักลดลงในผู้ท่ีมีน�้าหนักเกินมาตรฐาน	 และผู้เรียนมีน�้าหนักเพิ่มขึ้นในผู้ที่มี
ภาวะทุพโภชนาการ	รวมทั้งสิ้นร้อยละ	70	และคู่มือ	แบบฝึกอ่าน	และแบบประเมินกิจกรรมเพื่อใช้ใน
การด�าเนินการโครงการฯต่อไป	 ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	 ผู้เรียนแข็งแรง	 สุขภาพดี	 ผู้เรียนกล้าพูดกล้า
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แสดงออก	 ผู้ปกครองเห็นความส�าคัญของการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์	 ร้านสหกรณ์โรงเรียน
จ�าหน่ายอาหารที่มีประโยชน์	และออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น
	 3.	ด้านความตระหนกัและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	การจัดกิจกรรมมผีลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมตีวัช้ีวดัผลผลติทีไ่ด้คือ	ผูเ้รยีนมพีฤตกิรรมทางเพศทีด่	ีรูว้ธิป้ีองกนัตวัเองให้พ้นสภาวะ
เสี่ยงทางเพศ	ผู้เรียนบางคนขอค�าปรึกษาจากครูในเรื่องเพศ	รวมถึงผู้ปกครองสนใจบุตรหลานมากขึ้น
	 4.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	แบบฝึกการอ่าน	การเขียนและแบบทดสอบเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 และผู้เรียนอ่านออกเขียนได้มากขึ้น	
ส�าหรับผลลัพธ์ท่ีได้คือ	 การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีจากหน่วยงานของทางราชการ	
เอกชนผู้น�าชุมชน	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผู้ปกครอง	และผู้เรียน	
	 เครอืข่ายเมอืงนาหม่อมมคีวามภาคภมูใิจในการด�าเนนิโครงการฯ	โดยการบรูณาการกิจกรรม
ทุกกิจกรรมเข้าด้วยกัน	 อีกท้ังผู้เรียนในเครือข่ายเมืองนาหม่อมร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมอย่างดียิ่ง	
ส่งผลต่อความส�าเร็จของโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้
	 ส�าหรับข้อเสนอแนะในการด�าเนินการโครงการฯ	 คือ	 การจัดกิจกรรมในเครือข่าย	 ต้อง
สอดคล้องกับบริบทอาชีพของชุมชน	และมีการวางแผนระยะยาว	โดยต้องค�านึงถึงข้อจ�ากัดด้านเวลา
ของผู้ปกครองด้วย

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558).	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
 การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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พัฒนาวิถีชุมชนเพื่อน�าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

เครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากง อ�าเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ความน�า    
 ปีงบประมาณ	 2558	 โรงเรียนบ้านบูเกะบากงได้เข้าร่วมโครงการการจัด 
การเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน
ของโรงเรยีนบ้านบูเกะตา	โดยเป็นหนึง่ในสมาชกิเครอืข่ายบเูกะตา	อย่างไรกด็	ีโรงเรียน
บ้านบูเกะบากงเล็งเห็นถึงความส�าคัญในการด�าเนินงานการมีส่วนร่วมดังกล่าว	จึงได้
จัดตัง้เครอืข่ายโรงเรยีนบเูกะบากงขึน้ในปีงบประมาณ	2559	ทัง้นี	้โรงเรยีนบ้านบเูกะ
บากงเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่	 บริบทของชุมชนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการ 
จัดตั้งเครือข่าย	 เครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากง	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	
โรงเรียนบ้านบากงและโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ	 โรงเรียน
บ้านกูยิ	โรงเรียนบ้านก�าปงปีแซ	โรงเรียนบ้านดือแยหะยี	และโรงเรียนบ้านบือเล็งใต้	
หลงัจากเข้าร่วมเครอืข่ายโรงเรยีนบเูกะบากง	สถานศกึษาทัง้	5	แห่ง	ได้มกีารจดัประชมุ
เพื่อวางแผน	และจัดท�าโครงการพัฒนาวิถีชุมชน	เพื่อน�าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
โดยมโีครงสร้างการบรหิารงานของเครือข่าย	ดังนี	้นายต่วนสตอพา	ซือน	ิเป็นประธาน
เครือข่าย	นายมาลีกี	เจ๊ะแวสะนุง	เป็นรองประธานเครือข่าย	นายอิสเหาะ	สามะแต	
เป็นเลขานกุารเครอืข่าย	นางสาวนรูฟิตร	ีสาแลแม	และนางสาวพาอย๊ีะ	สาตยูอืล	ีเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ	 มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 สู่สังคมสันติสุขและ 
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน	
	 แนวคิดและหลักการในการบริหารเครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากงคือ	 หลัก
วัฒนธรรมองค์กร	 5T	 ได้แก่	 Teamwork	 การมีทีมงานที่มีคุณภาพและใส่ใจการ 
ท�างาน	มคีวามรูแ้ละศกึษาในเรือ่งท่ีตัวเองรบัผดิชอบจนเข้าใจอย่างลกึซ้ึงTechnology
การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อช่วยให้กิจกรรมบรรลุผลอย่างดีที่สุด	 
Time	 ท�างานอย่างเต็มเวลาและใช้เวลาที่มีทุ่มเทงานอย่างเต็มความสามารถ	 Test	 

ต่วนสตอพา	ซือนิ
ประธานเครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากง



318

การตรวจประเมิน	 และติดตามการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง	ทั้งก่อนการด�าเนินงาน	ขณะด�าเนินงาน	
และหลังการด�าเนินงาน	 โดยเครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากงจะน�าผลที่ได้มาปรับปรุงและแก้ไขอย่าง 
ต่อเนื่อง	และ	Tip	การสร้างแรงจูงใจที่ดีเพื่อให้เกิดก�าลังใจในการท�างาน	ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ
	 สภาพชุมชนของสถานศึกษาในเครือข่ายบูเกะบากง	 พบว่า	 มีพฤติกรรมบริโภคอาหารท่ี
ไม่เหมาะสม	 ส่งผลต่อปัญหาทางด้านสุขภาวะ	 เช่น	 โรคอ้วนจากการบริโภคอาหารประเภทพาสฟู๊ด
และขาดการออกก�าลงักายอนัเนือ่งมาจากการใช้เวลาไปกบัสือ่ออนไลน์	เช่น	เกมออนไลน์	Facebook	
Application	Line,	Twitter	เป็นต้น	โดยสื่อเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเพศของผู้เรียน	
นอกจากนี้บุหรี่เป็นปัญหาส�าคัญที่น�าไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นๆ	 การออกกลางคัน	 และการไม่มี
งานท�า	โดยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ	เยาวชนอายุระหว่าง	10-13	ปี	 เยาวชนในกลุ่มนี้	มี
พฤติกรรมเริ่มต้นจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มเพื่อน	น�าไปสู่การใช้ยาเสพติดประเภทอื่นๆ	ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและสถานศึกษา	เช่น	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า	อ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้	มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
และขาดคุณธรรมจริยธรรม	เป็นต้น
	 ดังน้ัน	 ชุมชนจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน	 โดยให้ความร่วมมือกับเครือข่าย
โรงเรยีนบเูกะบากง	ร่วมประชมุหารอืและวางแผนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ปัญหาด้าน
คณุธรรมและจรยิธรรม	และปัญหาด้านภาวะโภชนาการและสขุภาวะทางเพศ	ในการแก้ปัญหาดงักล่าว	
เครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากงร่วมกับชุมชนได้จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน	
ลดความก้าวร้าวให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามวิธีอิสลาม	ประกอบด้วย	กิจกรรมกีฬาดี	ชีวีมีสุข	
กิจกรรมทตูน้อยรณรงค์เพือ่ชมุชนเข้มแข็ง	กจิกรรมเข้าค่ายคณุธรรม	จรยิธรรม	กจิกรรมจติอาสาเยีย่ม
บ้านด้วยการอ่านซเูราะห์ยาซนี	และกจิกรรม	ICU	ROOM	เพ่ือเพ่ิมความเข้มแขง็ในการต่อสู้กบัปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ด้วยการให้ชุมชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม	เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ทีส่ามารถพัฒนาสถานศกึษา	ดูแล
สังคมและรักบ้านเกิดของตนเอง	 	
	 ชมุชนในเครือข่ายโรงเรยีนบเูกะบากงมสีภาพแวดล้อม	ค่านยิม	วฒันธรรม	และบรบิทโดยทัว่ไป
คอื	ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม	ผูน้�าทางศาสนาเป็นผูท้ีม่บีทบาทในชมุชน	หลายๆกิจกรรม
ที่เครือข่ายจัดข้ึนได้เชิญผู้น�าศาสนามาเป็นวิทยากรให้ความรู้	 ก่อให้เกิดความร่วมมือจากประชาชน	
ส�าหรับค่านิยมเด่นๆของประชากรในพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	4	ประการ	ได้แก่	1)	การนับถือ
ตัวบุคคล	2)	การรักสนุก	3)	การพึ่งพาอาศัยกัน	และ	4)	การยึดหลักทางสายกลาง	ทั้งนี้	ประชากรใน
จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท�าสวนผลไม้	และสวนยางพารา	ในฤดูฝนบางครอบครัวไม่มี
รายได้	ผูป้กครองส่วนใหญ่มฐีานะยากจน	และผูป้กครองบางส่วนต้องย้ายไปท�างานทีป่ระเทศมาเลเซีย	
ผู้เรียนจึงต้องอาศัยอยู่กับญาติ	 มีปัญหาการขาดเรียน	 ส่งผลให้ไม่สนใจการเรียนและเบี่ยงเบนชีวิตไป
สู่เส้นทางที่ผิด	
	 ปัญหาหลักของชุมชนในเครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากงคือ	 ปัญหายาเสพติด	 กลุ่มเสี่ยงคือ
เยาวชนอายุระหว่าง	 11-14	ปี	 เครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากงจึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาวิถีชุมชนเพื่อ
น�าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ข้ึน	 ในประเด็นปัญหา	 ดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการ
สูบบุหรี่	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
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3)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	4)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	โดยจัด
กิจกรรม	 ได้แก่	 กิจกรรมกีฬาดี	 ชีวีมีสุข	 กิจกรรมทูตน้อยรณรงค์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง	 กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม	กิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านด้วยการอ่านซูเราะห์ยาซีน	และกิจกรรม	ICU	ROOM	

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากง	 ได้ด�าเนินโครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริม 
สุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กิจกรรมที่ 1 ประเมินความเสี่ยง	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	 1)	ประเมินความเสี่ยงก่อนและ
หลังการด�าเนินงาน	และจัดท�ารายงานความเสี่ยงในการด�าเนินงาน
 กิจกรรมท่ี 2	 กิจกรรมกีฬาดีชีวีมีสุข	 จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านดือ-แยหะยี	 คณะด�าเนินงานแบ่ง
ออกเป็น	คณะกรรมการสถานศึกษาจ�านวน	30	คน	ผู้เรียนจ�านวน	50	คน	และคณะครู	จัดการอบรม
ให้ความรู้แก่ผู้เรียนในเครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากง	จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเพื่อสร้างความสามัคคี
และเกิดสัมพันธภาพที่ดีในหมู่คณะ	และจัดเสวนาระหว่างสถานศึกษาและชุมชน	วัตถุประสงค์ในการ
จดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิ	และพฒันาศกัยภาพของผู้เรียนให้มกีารคดิเป็น	ท�าเป็น	วเิคราะห์และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ	 มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์	 มีนิสัยรักการออกก�าลังกายโดยให้ผู้เรียนได้มี
โอกาสแสดงออกถงึความสามารถด้านกฬีา	ท�างานร่วมกนัได้	และใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์และห่าง
ไกลจากยาเสพติด	
 กจิกรรมที ่3	กจิกรรมทตูน้อยรณรงค์เพือ่ชมุชนเข้มแขง็	ผูเ้ข้าร่วมโครงการในเครือข่ายโรงเรยีน
บ้านบเูกะบากงจ�านวน	100	คน	คณะครแูละบคุลากรทางการศกึษาจ�านวน	10	คน	ทัง้นี	้ผูป้กครอง	และ
ชุมชนร่วมจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ	และหมู่บ้านในชุมชน	จากนั้นได้ด�าเนินการคัดเลือก 
ผู้เรียนที่มีความสามารถด้านการพูดและกล้าแสดงออกจ�านวน	15	คน	เข้ารับการอบรมเรื่องการสร้าง
สุขภาวะทางโภชนาการ	ลดอัตราการสูบบุหรี่และสุขภาวะทางเพศ	เพื่อเป็น3	ทูตน้อยรณรงค์และน�า
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษาและชุมชนต่อไป	โดยทูตน้อยรณรงค์ให้ผู้เรียน	ผู้ปกครอง	
ครู	สถานศึกษา	และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	เริ่มตั้งแต่น�าเสนอโครงการในที่ประชุม	
การจัดโครงการการจัดค่ายอบรมแก่ผู้เรียนในเครือข่ายโรงเรียนบ้านบูเกะบากง	 และร่วมเดินขบวน
รณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ชุมชนในการจัดกิจกรรมทูตน้อยรณรงค์เพื่อชุมชน
เข้มแข็ง	ทั้งนี้	ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมทูตน้อยรณรงค์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง	พบว่า	ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นอย่างดี	
 กิจกรรมที่ 4	 กิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านด้วยการอ่านซูเราะห์ยาซีน	 มีวิธีการด�าเนินงาน	
ดังนี้	 จัดกิจกรรมโดยการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	 ในเครือข่ายโรงเรียนบูเกะ
บากงจ�านวน	 50	 คน	 เพื่อเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการอ่านยาซีนอย่างถูกต้อง	 โดยการฝึกให้
ผู้เรียนเริ่มปฏิบัติการอ่านยาซีน	เพื่อน�าไปปฏิบัติจริงในโรงเรียนในเครือข่าย	เมื่อผู้เรียนเกิดทักษะและ
ความช�านาญในการอ่านยาซนีแล้ว	จดัให้มกีารเยีย่มบ้านเพ่ือนและชมุชนต่อไป	ผลทีไ่ด้คอื	ผูเ้รียนมจีติ
อาสาช่วยเหลือ	บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชน
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 กิจกรรมที่ 5	กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	มีวิธีด�าเนินการ	ดังนี้	เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียน	 โดยให้ผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	 ครู	 สถานศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด�าเนินการ	 เริ่มตั้งแต่การน�าเสนอโครงการในที่ประชุม	 คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่	4-6	ในเครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากงจ�านวน	100	คน	คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจ�านวน	
30	คน	และผู้ปกครอง	คณะกรรมการสถานศึกษา	คณะกรรมการมัสยิด	จ�านวน	30	คน	จัดค่ายอบรม
ให้ความรูกั้บผูเ้รยีนในเครอืข่ายโรงเรยีนบเูกะบากง	และร่วมเสวนาระหว่างสถานศกึษาและชมุชน	โดย
การให้ความรู้	5	ฐานการเรียนรู้	ได้แก่	ฐานยาเสพติด	ฐานท�าความดีต่อพ่อแม่	ฐานละหมาด	5	เวลา	
ฐานการอาบน�า้ละหมาด	และฐานท�าความดต่ีอสงัคม	ผลทีไ่ด้จากการจดักจิกรรมนีค้อื	ผูเ้รยีนมคีณุธรรม	
จริยธรรม	 มีสัมมาคารวะ	 อ่อนน้อมถ่อมตน	 เคารพต่อบุคคลและสถานที่	 สร้างความรู้และส่งเสริม
ประสบการณ์	 และสามารถน�าความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมไปปฏิบัติตามหลักของศาสนาอิสลามได้
อย่างถูกต้อง	
 กิจกรรมที่ 6	ICU	ROOM	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้ของผู้เรียน	โดยการประชุมวางแผนคณะครู	และคณะกรรมการสถานศึกษา	ร่วมกันคัดกรองผู้เรียน
ที่อ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้จากสถานศึกษาในเครือข่าย	สถานศึกษาละ	10	คน	แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม	
โดยผู้เรียนกลุ่มละ	 5	 คน	 มีครูดูแลและด�าเนินการสอนซ่อมเสริม	 1	 คน	 ครูใช้แบบฝึกหัดอ่านภาษา
ไทยส�าหรับชั้นปฐมวัย	(ฝึกผสมสระ)	จ�านวน	4	เล่ม	โดยเริ่มจากเล่ม	1-4	จากนั้นกลับไปด�าเนินการ
สอนซ่อมเสริมต่อในโรงเรียนในเครือข่าย	ผลที่ได้คือ	ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะการเรียนรู้	มี
พัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้	และมีความสุขในการเรียน
 กจิกรรมที ่7	กจิกรรม	การแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างโรงเรยีนในเครอืข่าย	มวีธิกีารด�าเนนิงาน	
ดังนี้	 จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้	 จัดท�าก�าหนดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้	 จัดหาสถานที่ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้	 แต่ละโรงเรียนที่เป็นแม่ข่ายและเครือข่ายน�าเสนอ
ผลการด�าเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่ก�าหนดในโครงการพร้อมกับการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภาคเรียนละ	1	ครั้ง	รวมทั้งปีจานวน	2	ครั้ง

ปัญหา และอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ปัญหา	และอุปสรรคในการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากง	ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิด
เหตกุารณ์ความไม่สงบอยูบ่่อยครัง้	มคีวามเส่ียงในด้านความปลอดภยัต่อชวีติครูและผู้เรียน	ในการจัด
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม	คณะครูและผู้เรียนต้องเดินทางมาร่วมท�ากิจกรรมในสถานศึกษาเครือข่ายที่มี
ระยะทางห่างไกล	ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ	วิธีการแก้ปัญหาคือ	ประสานงาน
กับหน่วยงานทีด่แูลด้านความปลอดภยั	เช่น	ต�ารวจ	และทหาร	เป็นต้น	ให้ช่วยดแูลความปลอดภัยของ
ครูและผู้เรียนขณะเดินทางไปร่วมกิจกรรมในกลุ่มเครือข่าย	



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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		 2.	 ผู้เรียนในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษากลางในการสื่อสาร	 เป็นอุปสรรคต่อ
การจัดการสอนในด้านการอ่าน	และการเขียนของผู้เรียน	ท�าให้เกิดปัญหาการอ่านไม่ออก	เขียนไม่ได้	
และความผิดพลาดในการสื่อสาร	วิธีการแก้ปัญหาคือ	ครูเน้นย�้าในเรื่องการใช้ในสื่อสาร	โดยให้ผู้เรียน
ฝึกพูดและออกเสียงภาษาไทยในชีวิตประจ�าวัน

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน
	 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากง	มีดังนี้
	 1.	ชุดฝึกการอ่านส�าหรับผู้เรียนที่มีปัญหาการอ่านไม่ออกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 -6	
โดยมีแบบฝึกการอ่านจากระดับง่ายไปยาก
	 2.	หนงัสอืเล่มเลก็เรือ่ง	“ทตูน้อยรณรงค์เพ่ือชมุชนเข้มแขง็ซ่ึงเป็นหนงัสือทีใ่ห้ความรู้เกีย่วกบั
ยาเสพติด	โทษและวิธีการป้องกันให้ห่างไกลยาเสพติด”
	 3.	คู่มือการออกก�าลังกายที่ถูกวิธี	ทั้งที่เป็นแผ่นซีดี	 (CD)	และแผ่นพับ	 เพื่อแนะน�าการออก
ก�าลังกายที่ถูกวิธีและเหมาะสมตามวัย
	 4.	หนังสอืเล่มเลก็เรือ่ง	“จิตอาสาอ่านยาซีน	เนือ้หาประกอบด้วยความหมายของซูเราะห์ยาซีน	
และประโยชน์ของการอ่านซูเราะห์ยาซีน”
	 5.	บทเรยีนส�าเรจ็รปูท่ีให้ความรูเ้กีย่วกบัคณุธรรม	จรยิธรรม	ในการด�าเนนิชวีติประจ�าวนั	และ
มีบทดูอาร์ต่างๆ	เพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน
	 6.	โครงงานวิทยาศาสตร์	เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย
	 7.	สื่อ	อย.น้อย

รปูแบบการบรหิารจดัการ กระบวนการมส่ีวนร่วม และเครือข่ายทีเ่ข้าร่วม
	 ในการด�าเนินงานของเครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากงได้จัดให้มีกิจกรรม	ได้แก่	กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม	กิจกรรม	ICU	ROOM	กิจกรรมทูตน้อยรณรงค์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง	กิจกรรมกีฬาดี
ชีวีมีสุข	 และกิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านด้วยการอ่านซูเราะห์ยาซีน	 โดยใช้รูปแบบการจัดการแบบมี 
ส่วนร่วมให้ผูเ้รยีน	ผูป้กครอง	คร	ูสถานศกึษาและชุมชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการด�าเนนิการ	โดยมขีัน้ตอน
การด�าเนินงานดังนี้	 1)	 เสนออนุมัติโครงการ	 2)	 แต่งตั้งคณะกรรมการ	 3)	 ประชุมคณะท�างานเพื่อ
ชี้แจงด�าเนินงาน	 4)	 ด�าเนินงาน	 และ	 5)	 ประเมินผล	 และตลอดจนรายงานผลการด�าเนินงาน	 ทั้งนี้	 
รายละเอียดการด�าเนินงานกิจกรรม	มีดังนี้
 กจิกรรมทตูน้อยรณรงค์เพ่ือชมุชนเข้มแขง็ค่ายคณุธรรมและจริยธรรม และกฬีาดีชีวสุีข	องค์กร
ที่เข้าร่วม	3	องค์กร	ได้แก่	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	ครูแดร์	(ทหาร)	และผู้น�าศาสนา/ชุมชน	โดยมี
โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพเป็นวทิยากรให้ความรู้เกีย่วกับสขุภาวะทางโภชนาการ	ครูแดร์(ทหาร)	เป็น
วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบุหร่ีและยาเสพติด	 และผู้น�าศาสนา/ชุมชนเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
เพศศึกษา	ท�าให้นักเรียนได้รับความรู้ใน	3	หัวข้อ	
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 	 ผู้น�าศาสนา	 (โต๊ะอีหม่าม)	 เป็นฝึกสอนนักเรียนอ่านยาซีน	 ก่อให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างนักเรียนและชุมชนร่วมอ่านยาซีนในหมู่บ้านร่วมกัน	
 กิจกรรม ICU ROOM	 ได้รับความร่วมมือจากครูภาษาไทยในเครือข่าย	 ช่วยกันคัดกรอง
และร่วมพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่องทางการอ่าน	 ส่งผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองตระหนักถึงปัญหาใน
ด้านการอ่านและพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
	 จุดเด่นและข้อจ�ากัดในการด�าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว	มีดังนี้
	 กิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านด้วยการอ่านซูเราะห์ยาซีน	 เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการริเริ่มของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ	จุดเด่นคือ	เพื่อฝึกให้เป็นผู้เรียนใฝ่รู้	ใฝ่เรียน	มีสัมมาคารวะ	และสามารถน�าทักษะ
การเรียนรู้ที่ได้สร้างความสัมพันธ์สู่ชุมชน	 ส�าหรับข้อจ�ากัดคือ	 การด�าเนินงานสู่ชุมชนไม่สามารถใช้
ชุมชนเป็นพลังขับเคลื่อนได้	เนื่องจากในบางชุมชน	ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด�าเนินงานนี้
	 กจิกรรมทตูน้อยรณรงค์เพือ่ชมุชนทีเ่ข้มแขง็	จุดเด่นคอื	การมสุีขภาพทีดี่	มภีาวะโภชนาการที่
ด	ีการหลกีเหลยีงสิง่ลามกอนาจาร	การมทัีกษะชวีติการป้องกนั	และการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ส�าหรบั
ข้อจ�ากัดคือ	 การประสานงานในโรงเรียนในเครือข่ายในการก�าหนดหลักสูตรหรือการสร้างนวัตกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม
	 กิจกรรม	 ICU	ROOM	จุดเด่นคือ	การจัดกลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนที่อ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้	
และเป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด	 ส�าหรับข้อจ�ากัดคือ	 การวางพื้นฐานเพื่อสร้าง
กระบวนการ	การอ่านออก	เขยีนได้	เช่น	การเสรมิพลงั	การน�านวตักรรมมาใช้กบัผูเ้รยีน	และการประเมนิผล
ผู้เรียนโดยไม่มีการติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง	เป็นต้น
	 กจิกรรมกีฬาด	ีชวีมีสีขุ	จดุเด่นคอื	สอดคล้องกบับรบิทของโรงเรยีนในเครอืข่าย	สอดคล้องกบั
ความต้องการของชุมชน	ช่วยลดปัจจัยเสี่ยง	 ได้แก่	ปัญหายาเสพติด	การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	
และเพิ่มปัจจัยสุขภาพที่ดี	 ส�าหรับข้อจ�ากัดคือ	 ปัจจัยส่ิงแวดล้อม	 และสถานการณ์ปัจจุบันไม่เอื้อต่อ
การร่วมกิจกรรม
	 กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม	 จริยธรรมและการอบรมคุณธรรมตามวิถีอิสลาม	 จุดเด่นคือ
โรงเรียนในเครือข่ายสามารถส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 สามารถสร้างเด็กดีของโรงเรียนและชุมชน
ได้	ส�าหรับข้อจ�ากัดคือ	ระยะทางในการเดินทางมาร่วมกิจกรรม	และผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย

ปัจจัยความส�าเร็จ
	 ปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว	 ได้แก่	 ปัจจัยความส�าเร็จ	 พบว่า	
การมีความรู้	 ความเข้าใจ	 มีแนวทางในการด�าเนินงาน	มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องบน
หลักการการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ส่งผลในความส�าเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้	 และ	 ปัจจัยเสริมสร้าง	
ได้แก่	ความรบัผดิชอบ	ความเข้าใจในวตัถปุระสงค์	ผลผลติ	และตวัชีว้ดั	การประเมนิผลระหว่างปฏบิตัิ
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และการประเมินผลสรปุ	บันทึกเปน็เอกสาร	การเผยแพรโ่ครงการ/กิจกรรมใหผู้้เกี่ยวข้องทกุคนทราบ	
เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของที่น�าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน
	 ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว	มีดังนี้
	 1.	กิจกรรมกีฬาดี	ชีวีมีสุข	ผู้เรียนร้อยละ	70	มีสุขภาพที่ดี	มีน�้าหนักตามเกณฑ์	 ไม่สูบบุหรี่	
ไม่มพีฤตกิรรมไม่พงึประสงค์ทางเพศ	ทัง้นี	้ผูเ้รียนสามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอด
ให้กับชุมชนได้	ส�าหรับสถานศึกษา	ได้มีการจัดท�าคู่มือการพัฒนาตนเองห่างไกลยาเสพติดขึ้น	
	 2.	กิจกรรมทูตน้อยรณรงค์เพื่อชุมชนเข้มแข็ง	ผู้เรียนร้อยละ	70	มีสุขภาพที่ดี	มีน�้าหนักตาม
เกณฑ์	 ไม่สูบบุหรี่และไม่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทางเพศ	 ส�าหรับสถานศึกษา	 ได้มีการจัดท�าคู่มือ
การพัฒนาตนเองห่างไกลยาเสพติดขึ้น
	 3.	กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	ผู้เรียนร้อยละ	90	มีคุณธรรม	จริยธรรมตามวิถีอิสลาม	
และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
	 4.	 กิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านด้วยการอ่านซูเราะห์ยาซีน	 ผู้เรียนร้อยละ	 90	 มีคุณธรรม	
จริยธรรมตามวิถีอิสลาม	
	 5.	 กิจกรรม	 ICU	ROOM	ผู้เรียนร้อยละ	 80	 อ่านออกเขียนได้	 ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ไป
พัฒนาใช้กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ	ได้	ส�าหรับสถานศึกษา	ได้มีการจัดท�า	Power	Point	การอ่านออก
เขียนได้ขึ้น
	 เครอืข่ายโรงเรียนบเูกะบากงมีความภมูใิจท่ีได้มโีอกาสเข้าร่วมเป็นหนึง่ในสมาชกิโครงการการ
จัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน	
(สสส.)	โดยมคีณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองนกัเรยีนให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานในคร้ังนี	้
ในการด�าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว	 สถานศึกษาแต่ละแห่งในเครือข่าย	 แบ่งความรับผิดชอบ
การด�าเนินงานเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสถานศึกษาละ	 1	 กิจกรรม	 โดยมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
ให้การสนับสนุน	 ได้แก่	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	 สถานีต�ารวจภูธร	 เจ้าหน้าที่ทหาร	 ผู้น�าชุมชน	
ผู้น�าศาสนา	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 ผู้ปกครองนักเรียน	 และผู้เรียน	 ส่งผลต่อความส�าเร็จใน
การด�าเนินงานทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูเ้รยีน	ผูเ้รยีนมสีขุภาพแขง็แรง	อารมณ์แจ่มใส	รูจ้กัคดิ	วเิคราะห์	
มีคุณธรรม	 จริยธรรมที่ดีงามตามวิถีอิสลาม	 เลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ	 ลดภาวะ
โรคอ้วน	ลดอตัราการสบูบหุรี	่และลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	ส่งผลให้มผีลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึน้
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กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต
	 จากผลส�าเรจ็ท่ีได้	เครอืข่ายโรงเรยีนบเูกะบากงเหน็ควรให้มกีารจดักจิกรรมอย่างต่อเนือ่ง	และ
น�ากจิกรรมเครอืข่ายลงสูก่ารปฏิบัตใินระดบัสถานศกึษา	ขยายผลไปยงัชมุชน	โดยสถานศกึษาสามารถ
น�ากจิกรรมดงักล่าวมาบรรจเุข้าในแผนงานและโครงการของสถานศกึษา	เพ่ือให้มกีารด�าเนนิกจิกรรม
ที่ยั่งยืนต่อไป

สรุป 
	 เครอืข่ายโรงเรียนบเูกะบากง	ประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่ายคอื	โรงเรียนบ้านบากงและโรงเรียน
เครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านตะโละมญีอ	โรงเรียนบ้านกยู	ิโรงเรียนบ้านก�าปงปีแซ	โรงเรียนบ้านดือแย
หะยี	และโรงเรียนบ้านบือเล็งใต้	ได้จัดท�าโครงการพัฒนาวิถีชุมชนเพื่อนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้น	
โดยจัดกิจกรรม	 ได้แก่	 กิจกรรมกีฬาดี	 ชีวีมีสุข	 กิจกรรมทูตน้อยรณรงค์เพ่ือชุมชนเข้มแข็ง	 กิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม	กิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านด้วยการอ่านซูเราะห์ยาซีน	 และกิจกรรม	 ICU	
ROOM	ตามประเด็นปัญหา	ดังนี้	
	 1.	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลผลติท่ีได้คอื	กจิกรรมทูตน้อยรณรงค์เพือ่ชุมชนเข้มแข็ง	ผูเ้รยีนร้อยละ	70	
มีสุขภาพที่ดี	มีน�้าหนักตามเกณฑ์	ไม่สูบบุหรี่และไม่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทางเพศ	และผลลัพธ์ที่
ได้คือ	คู่มือการพัฒนาตนเองห่างไกลยาเสพติด
	 2.	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวช้ีวัดผลผลิตที่ได้คือ	 กิจกรรมกีฬาดี	
ชีวีมีสุข	ผู้เรียนร้อยละ	70	มีสุขภาพที่ดี	มีน�้าหนักตามเกณฑ์	ไม่สูบบุหรี่	ไม่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ทางเพศ	ส�าหรบัผลลพัธ์ทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีนสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาตนเองและถ่ายทอดให้กบัชมุชน
ได้	และคู่มือการพัฒนาตนเองห่างไกลยาเสพติดขึ้น
	 3.	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมี
ตวัช้ีวัดผลผลติทีไ่ด้คอื	กจิกรรมเข้าค่ายคณุธรรมจรยิธรรม	ผูเ้รยีนร้อยละ	90	มคีณุธรรม	จรยิธรรมตาม
วิถีอิสลาม	และ	กิจกรรมจิตอาสาเยี่ยมบ้านด้วยการอ่านซูเราะห์ยาซีน	ผู้เรียนร้อยละ	90	มีคุณธรรม	
จริยธรรมตามวถิอีสิลาม	ส�าหรบัผลลพัธ์ทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีนสามารถด�ารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ
	 4.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	กิจกรรม	ICU	ROOM	ผู้เรียนร้อยละ	80	อ่านออก
เขียนได้	ส�าหรับผลลัพธ์ที่ได้คือ	ผู้เรียนสามารถน�าความรู้ไปพัฒนาใช้กับสาระการเรียนรู้อื่นๆ	ได้	และ	
Power	Point	การอ่าน	ออกเขียนได้
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	 การด�าเนินโครงการฯ	 ของเครือข่ายโรงเรียนบูเกะบากงประสบผลส�าเร็จได้ด้วยดีเนื่องจาก	
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้	 ความเข้าใจในการด�าเนินงาน	 มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
บนหลักการการมีส่วนร่วมของชุมชน	ส�าหรับปัจจัยเสริมสร้าง	ได้แก่	ความรับผิดชอบ	ความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์	ผลผลิต	และตัวชี้วัด	การประเมินผลระหว่างปฏิบัติและการประเมินผลสรุป	บันทึกเป็น
เอกสาร	การเผยแพร่โครงการ/กจิกรรมให้ผูเ้กีย่วข้องทกุคนทราบ	เพือ่สร้างความรูส้กึเป็นเจ้าของทีน่�า
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
	 จากผลส�าเร็จทีไ่ด้	เครอืข่ายโรงเรยีนบเูกะบากงเหน็ควรให้มกีารจัดกจิกรรมอย่างต่อเนือ่งเพือ่
ขยายผลสู่ชุมชน	เพื่อให้มีการพัฒนาเด็ก	เยาวชน	และชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558).	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
 การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

เครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ความน�า    
	 การจัดการศึกษาแบบมีส ่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเป็นวิธีการใน
การประคบัประคองชมุชนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีประสบปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่	 และปัญหาเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากคนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม	 (สวนยางพารา)	 ไม่มีรายได้หลัก	 และรายได้ที่ได้จากยางพาราลดลง	 
ให้ด�ารงอยู่ได้อย่างมีความสุข	
	 เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านลโูบ๊ะเยาะ	ประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่ายคอื	โรงเรียน
บ้านลูโบ๊ะเยาะ	 และโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนบ้านผดุงมาตร	 โรงเรียน
บ้านบูเกะบือแต	 โรงเรียนบ้านตือกอ	และโรงเรียนบ้านไอซ์โซ	ท�างานแบบเครือข่าย
โรงเรียน	โดยใช้แนวคิดการด�าเนินงานที่ยึดหลักและวิธีการมีส่วนร่วม	(8	ร่วม)	ได้แก่	
ร่วมคิด	 ร่วมวางแผน	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมด�าเนินการ	 ร่วมรับผิดชอบ	 ร่วมแก้ปัญหา	
ร่วมตดิตามประเมนิผล	และร่วมช่ืนชมผลส�าเรจ็	ทีไ่ด้รบัการถ่ายทอดจากผูท้รงคณุวุฒ	ิ
เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยใช้โรงเรียนเป็นแม่ข่าย	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานรากด้วยพลังการ
จัดการเรียนรู้	 ท�าให้เกิดการเรียนรู้สุขภาวะ	 และลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มพฤติกรรมที่
ดีด้านสุขภาวะได้	เป็นการบูรณาการระหว่างสถานศึกษา	บ้าน	สถาบันศาสนา	และ
ชมุชนเข้าด้วยกนั	โดยได้จดัท�าโครงการการจดัการเรยีนรูร่้วมกนัเพือ่สขุภาวะทีด่อีย่าง
ยั่งยืน	มกีจิกรรมตามประเดน็	ดงันี	้1)	ด้านความตระหนกัและการลดอตัราการสบูบหุร่ี
2)	ด้านความตระหนกัและการรบัประทานอาหารถกูหลักโภชนาการ	การลดภาวะโรคอ้วน	
3)	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 และ	 4)	 ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและ
ความมั่นคง
	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะเป็นเครือข่ายใหม่ที่ได้รับโอกาสจาก
ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ	และมหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์	ให้

นินูรไอนี	หะยีนิเลาะ
ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ
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เข้ามามส่ีวนร่วมสร้างชมุชนคณุภาพในหมูบ้่านลโูบ๊ะเยาะ	และหมูบ้่านของโรงเรยีนในเครอืข่าย	ภายใต้
ต้นทุนที่ติดลบ	โดยต้องมีการปรับแก้	และสร้างความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติ	โดยมีค�าว่า	“ร่วม”	ที่
ท�าให้เครือข่ายฯบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน	ดังแสดงในแผนภาพที่	12

แผนภาพที่ 12 ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมชื่นชม

การด�าเนินงานกิจกรรม
	 เครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ	 ได้ด�าเนินโครงการการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสุขภาวะที่
ดีอย่างยั่งยืน	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กิจกรรมที่ 1	 การประเมินความเสี่ยง	 มีรายละเอียด	 ดังนี้	 ให้การด�าเนินงานอย่างปลอดภัย	
ลดความเส่ียงท่ีจะเกดิข้ึน	และเพิม่โอกาสในความส�าเรจ็	โดยพจิารณาสภาพปัจจบุนัและความคาดหวงั	
ในเรื่องสุขภาพ	 การด�าเนินชีวิต	 มารยาทในสังคม	 ทักษะอาชีพ	 ตลอดจนการอ่านออกเขียนได้ของ
เยาวชน	โดยรณรงค์ให้เยาวชน	และชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมตระหนกัและให้ความส�าคญัปัญหาดงักล่าว	
โดยการประชาสมัพนัธ์หลากหลายช่องทาง	เช่น	สถานศกึษาให้การประชาสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน	ผูน้�าศาสนา
ให้การประชาสมัพนัธ์หลงัการปฏบิตัศิาสนกจิวนัศกุร์ของทกุสปัดาห์	ผูใ้หญ่บ้านให้การประชาสมัพนัธ์
กับลูกบ้าน	และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านให้การประชาสัมพันธ์กับครัวเรือน	เป็นต้น	
 กิจกรรมที่ 2	เครือข่ายเยาวชนมีสุข	มีรายละเอียด	ดังนี้	เป็นเครือข่ายการท�างานร่วมกันของ
คนดี	 คนเก่ง	 ที่มีจิตสาธารณะ	 ผ่านกระบวนการให้ความรู้ในด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 เช่น	 กิจกรรม
ลูกเสือ	 และกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์	 เป็นต้น	 ตลอดจนกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน	 ช่วยเป็นคู่คิด	 ให้
ค�าปรึกษา	เป็นกระจกส่องกันและกัน	กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน	เป็นการท�าความสะอาดหมู่บ้าน	
ที่สาธารณะ	ตาดีกา	 ตลอดจนมัสยิด	 และกิจกรรมเยาวชนสร้างสังคมมีสุขที่รณรงค์ให้ทุกคนห่างไกล
ยาเสพติดโดยร่วมกับโรงพยาบาล	 สาธารณสุขและหน่วยงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด	โดยทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างสังคมที่คนในชุมชนมีสุขอย่างยั่งยืน
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 กจิกรรมท่ี 3	สขุภาพกายด	ีชีวีมสีขุ	มรีายละเอยีด	ดงันี	้เน้นสขุภาพทีด่ขีองผูเ้รยีน	เพือ่ให้ผูเ้รยีนมี
น�า้หนกัและส่วนสงูตามเกณฑ์	รณรงค์การดืม่นม	ออกก�าลังกาย	รับประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์	และ
ปฏบิตัติามสุขบัญญตั	ิ10	ประการ	ทัง้นี	้เครอืข่ายโรงเรยีนบ้านลโูบ๊ะเยาะ	ได้มกีารด�าเนนิการโดยการเขยีน
ป้ายรณรงค์การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์	 และตรวจสุขภาพผู้เรียนโดยเน้นย�้าให้ครูประจ�าชั้นตรวจ
สขุภาพผูเ้รียนทกุสปัดาห์	การด�าเนนิงานดงักล่าว	เป็นการจัดท�าความร่วมมอืระหว่างสถานศกึษากบัโรง
พยาบาลจะแนะและโรงพยาบาลเจาะไอร้อง	โดยจดัให้ผูเ้รยีนได้รบัประทานอาหารเช้าและกลางวนัทีม่ี
สารอาหารครบ	5	หมู	่ในปรมิาณทีเ่พยีงพอและมคีณุภาพ	จดัให้มกีารปลกูผกัปลอดสารพษิไว้รบัประทานทัง้
ที่บ้านและสถานศึกษาพร้อมสอดแทรกแนวคิดการท�างานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 เพ่ือ
ให้ผู้เรียนรู้จักพอประมาณ	 มีเหตุผลในการท�างาน	 มีภูมิคุ้มกันในตนเอง	 และใช้ความรู้คู่คุณธรรม	
การด�าเนินงานกิจกรรมสุขภาพกายดี	 ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน	 โดยหลังจาก
ผูเ้รยีนได้รบัความรูเ้รือ่งโทษของอาหารประเภทลกูชิน้	และไส้กรอก	ผูเ้รยีนหันมาใส่ใจการรบัประทาน
อาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น	 และได้มีการน�าความรู้ที่มีไปให้ค�าแนะน�าในการรับประทานอาหาร
กับเพื่อนร่วมชั้น	 ทั้งนี้	 ครูและผู ้ปกครองมีความภาคภูมิใจที่โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนบ้าน 
ลโูบ๊ะเยาะได้สร้างความตระหนกัให้ผูเ้รยีนเหน็ส�าคญัของการดูแลสุขภาพ	อย่างไรกดี็	เทคโนโลยต่ีางๆ
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของเยาวชน	ถ้าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้โทษ	ประโยชน์และให้ความรู้
กับเยาวชนในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ	 เยาวชนก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ	
 กิจกรรมที่ 4	จรรยางามตามทัศนะอิสลาม	รายละเอียด	ดังนี้	เป็นกิจกรรมที่ชักน�าเยาวชนใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม	มีประเพณีวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอด
จากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบัน	 ให้มีความรู้	 ความเข้าใจ	 เสริมสร้างอัตลักษณ์ที่ดีแก่เยาวชน	จนเป็น
ที่ชื่นชมต่อผู้พบเห็นและได้รับการยอมรับในสังคม	 เพื่อไม่ให้สิ่งดีงามในอดีตที่บรรพบุรุษสั่งสมมา
หายไปและถกูครอบง�าด้วยค่านยิมสมยัใหม่	โดยจดัให้มกีารอบรมมารยาทกบัผูเ้รยีนในเรือ่งบคุลกิภาพ	
การแต่งกาย	การสื่อสาร	การเข้าสังคม	ตลอดจนกิจกรรมลด	ละ	และเลิกบุหรี่	
 กิจกรรมที่ 5	 การท�าผ้าบาติกและการเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้า	 รายละเอียดดังนี้	 เป็นกิจกรรม
การสร้างทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนและชุมชน	 โดยนักเรียนแกนน�าถูกแบ่งออกเป็น	 2	 ชุด	 ชุดที่หนึ่ง
เรียนรู้กิจกรรมผ้าบาติก	 ความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาส	 โดยการส่งเสริมให้
ผูเ้รยีนได้เรยีนรูค้วามสวยงามของจงัหวัดเพือ่น�าเสนอให้คนต่างถิน่ได้เรียนรู้	ขัน้ตอนกจิกรรมผ้าบาติก	
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เริ่มด้วยการเลือกผ้า	เลือกแบบ	การขึงผ้า	การลงเทียนตามเส้นที่วาด	และการลงสี	ทั้งนี้	กิจกรรมนี้ได้
บรูณาการวชิาต่างๆเข้าไปในการเรยีนรู	้โดยผู้เรียนได้เรียนรู้การผสมสีท่ีเป็นการเรียนรู้ท่ีเกดิขึน้จริงและ
จากประสบการณ์โดยตรง	รวมถึง	ผู้เรียนได้เรียนรู้การแบ่งปันน�้าใจ	ผ่านการให้ความช่วยเหลือเพื่อน
ร่วมชั้น	 ชุดท่ี	 2	 การเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้า	 เป็นการเลียนแบบธรรมชาติโดยการน�ากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาบูรณาการในกิจกรรม	ทั้งนี้	ผู้เรียนสามารถน�าวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้	เพื่อให้ได้เห็น
นางฟ้าทีมี่รสชาตดีิและมคีณุค่าทางโภชนาการ	โดยเร่ิมจากการเรียนรูข้ั้นตอนและวธิกีารผลติก้อนเชือ้	
วิธีการผสมวัสดุเพาะ	(ร�า	ปูนขาว	ขี้เลื่อย	ดีเกลือ	และปุ๋ยยูเรีย)	การบรรจุถุงที่ผู้เรียนทุกคนช่วยกันท�า	
การนึ่งก้อนเชื้อโดยใช้เวลาประมาณ	4	ชั่วโมง	และการเขี่ยเชื้อและบ่มเชื้อ	เป็นประสบการณ์และองค์
ความรู้ที่ผู้เรียนทุกคนให้ความสนใจและมีการน�าไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน	

 กจิกรรมที ่6	การอ่านออกเขยีนได้	มรีายละเอยีด	ดงันี	้เป็นกจิกรรมหลกัทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องโดยตรง
กับงานของสถานศึกษา	โดยสถานศึกษาในเครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะเริ่มด�าเนินการโดยการน�า
ผลการประเมนิการอ่านเขยีนของผูเ้รยีนในระดับชัน้ประถมศกึษาปีท่ี1-6	มาวเิคราะห์	และจัดการเรียน
การสอนแบบใช้สมองเป็นฐาน	(Brain-based	Learning:	BBL)	เพือ่กระตุน้ให้ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืร้น
ในการเรียน	และเรียนเสริมโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน	จัดกิจกรรม	(ซ่อม)	ให้กับผู้ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การอ่านออกเขยีนได้	และ	(เสรมิ)	ผูท้ีม่เีกณฑ์การอ่านออกเขียนได้ด	ีโดยประเมนิผลผูเ้รยีนอย่าง
ต่อเนื่อง	ทั้งนี้	สถานศึกษาในเครือข่ายส่วนใหญ่	ได้จัดกิจกรรม	เช่น	ซ่อมเด็กอ่อน	เสริมเด็กเก่ง	4	วัน
ต่อสัปดาห์ในช่วงเช้า	กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน	กิจกรรมเสียงตามสาย	และกิจกรรมภาษาวันละค�า	
เป็นต้น	กิจกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อความสนใจในการเรียนวิชาภาษาไทยของผู้เรียน	โดยผู้ที่มีความสนใจ
ในวิชาภาษาไทย	จะมีพัฒนาการอ่านด้วยตัวเองที่ดี	ท�าให้ผลการประเมินทักษะการอ่านสูงขึ้น
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 กิจกรรมที่ 7 การถอดบทเรียนถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่าง
ยั่งยืน	มีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	ประชุมครู	คณะกรรมการสถานศึกษา	ผู้น�าศาสนา	ผู้น�าชุมชน	ผู้น�า
องค์กร	 ผู้ปกครองนักเรียน	 เพื่อชี้แจงแนวทางการถอดบทเรียนโครงการการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างย่ังยืนทั้ง	 5	 โรงเรียน	 2)	 เตรียมการแต่งตั้งคณะท�างานถอดบทเรียนโครงการ
การจัดการเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน	 ประสาน	 สถานที่	 และโรงเรียนในเครือข่าย	
3)	 จัดกระบวนการถอดบทเรียนโครงการการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนกับ
โรงเรยีนในเครอืข่าย	และ	4)	จดัท�ารปูเล่มถอดบทเรียนโครงการการจัดการเรียนรู้ร่วมกนัเพ่ือสุขภาวะ
ที่ดีอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน
	 ประชากรส่วนใหญ่ของชมุชนในเครอืข่ายโรงเรยีนบ้านลูโบ๊ะเยาะประกอบอาชพีกรดียางพารา	
กว่าร้อยละ	 80	 ภาษาท่ีพูดในชีวิตประจ�าวันคือ	 ภาษามลายูถิ่น	 ในการน�าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
เครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะนั้น	ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารต้องเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย	และต้องมีการ
ปรบัเปลีย่นแนวคดิของชุมชนทีเ่ข้าใจว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูคอืนกัวชิาการ	ใช้ค�าวิชาการท่ีเข้าใจ
ยากเพื่อสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของชุมชน	 และจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาและวางอนาคต 
ของชุมชน	
	 ในการด�าเนนิงานการมส่ีวนร่วม	เครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะได้น�าแนวคดิการด�าเนนิงาน
ทีย่ดึหลกัและวธิกีารมส่ีวนร่วมทัง้	8	ร่วม	มาปรบัและประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบับรบิทของเครือข่ายฯ	
โดยใช้หลัก	3	ร่วม	ได้แก่	ร่วมคิด	ร่วมท�า	และร่วมชื่นชม	ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 ร่วมคิด คือ	 พลงัขบัเคลือ่นอนับริสทุธิจ์ากทกุภาคส่วนทีส่ะท้อนความจริงจากอดีตจนถงึ
ปัจจุบัน
 ร่วมท�า	 คือ	 ร่วมแรงกาย	แรงใจ	ร่วมบริจาคเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
 ร่วมชื่นชม	 คือ	 การแยกแยะข้อดี	 ข้อปรับปรุง	 ปรับเปลี่ยนให้เกิดความส�าเร็จและความ
พึงพอใจสูงสุด
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ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน
	 ปลายทางของโอกาสบนความขาดแคลน	 การร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมชื่นชม	 ได้แตกกิ่งก้าน 
ผลิดอกออกผลท่ีแสดงให้เห็นถึงความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	 สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน	
ผู้ปกครอง	 และชุมชนเป็นอย่างมาก	 สร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ	 มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
มีองค์ความรู้	ประพฤติปฏิบัติตนตามสุขภาวะที่ดี	เป็นแบบอย่างและให้ความรู้แก่ผู้อื่นได้	มีภูมิคุ้มกัน
ในตัวที่ดี	และรู้จักแยกแยะสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุมีผล	กล่าวได้ว่า	 เมื่อผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	ภายใต้โครงการการจัดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน	ทั้งนี้	ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและชุมชนร้อยละ	100	ได้ร่วมชื่นชมผลส�าเร็จที่เกิดขึ้นอย่างภาคภูมิใจจากน�้าพักน�้าแรงที่ได้
ร่วมกันด�าเนินการ	และจะรักษาให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

	 สรปุ	เครือข่ายโรงเรยีนบ้านลโูบ๊ะเยาะ	ประกอบด้วย	โรงเรยีนแม่ข่ายคอื	โรงเรยีนบ้านลโูบ๊ะเยาะ	
และโรงเรยีนเครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรยีนบ้านผดงุมาตร	โรงเรยีนบ้านบเูกะบอืแต	โรงเรยีนบ้านตอืกอ	และ	
โรงเรยีนบ้านไอซ์โซ	ท�างานแบบเครอืข่ายโรงเรียน	โดยใช้แนวคดิการด�าเนนิงานทีย่ดึหลักและวธิกีารมี
ส่วนร่วม	(8	ร่วม)	ได้แก่	ร่วมคดิ	ร่วมวางแผน	ร่วมตดัสินใจ	ร่วมด�าเนนิการ	ร่วมรบัผิดชอบ	ร่วมแก้ปัญหา	
ร่วมติดตามประเมนิผล	และร่วมช่ืนชมผลส�าเรจ็	มาประยกุต์ใช้ในโครงการการจดัการเรยีนรูร่้วมกนัเพือ่
สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน	เกิดเป็นนวัตกรรม	3	ร่วม	ได้แก่	ร่วมคิด	ร่วมท�า	และร่วมชื่นชม	ทั้งนี้	ประเด็น
ในการด�าเนินการโครงการ	มดีงันี	้1)	ด้านความตระหนกัและการลดอตัราการสบูบหุรี	่เครอืข่ายฯได้จดั
กิจกรรม	เช่น	การอบรมมารยาทกบัผูเ้รยีนในเรือ่งบคุลกิภาพ	และการแต่งกาย	การสือ่สาร	การเข้าสงัคม	
ตลอดจนกิจกรรมลด	 ละ	 และเลิกบุหรี่	 เป็นต้น	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	 เครือข่ายฯได้จัดกิจกรรม	 เช่น	 การเขียนป้ายรณรงค์
การบรโิภคอาหารท่ีมปีระโยชน์	และตรวจสขุภาพผูเ้รยีนโดยเน้นย�า้ให้ครปูระจ�าชัน้ตรวจสขุภาพผูเ้รยีน
ทุกสัปดาห์	เป็นต้น	3)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	เครือข่ายฯได้จัดกิจกรรม	เช่น	การอบรมมารยาทกับ
ผูเ้รยีนในเรือ่งบุคลกิภาพ	การแต่งกาย	การสือ่สาร	การเข้าสงัคม	ตลอดจนกจิกรรมลด	ละ	และเลกิบหุรี	่
เป็นต้น	และ	4)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	เครือข่ายฯ	ได้จัดกิจกรรม	
เช่น	จัดกิจกรรม	(ซ่อม)	ให้กับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การอ่านออกเขียนได้	และ	(เสริม)	ผู้ที่มีเกณฑ์การอ่าน
ออกเขยีนได้ด	ีกจิกรรมส่งเสรมิรกัการอ่าน	กจิกรรมเสยีงตามสาย	และกิจกรรมภาษาวนัละค�า	เป็นต้น

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558).	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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การจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนและเยาวชน

เครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อ�าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ความน�า    
	 เครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาวิทยา	ประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่าย	โรงเรียน
สวนพระยาวทิยา	และโรงเรยีนเครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านกาแย	โรงเรียนบ้านรือเปาะ	
โรงเรียนบ้านแมะแซ	 โรงเรียนบ้านริแง	 และโรงเรียนบ้านสาเม๊าะ	 เครือข่ายโรงเรียน
สวนพระยาวทิยามกีารด�าเนนิงานร่วมกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุ
ภาพ	(สสส.)	กว่าครึ่งทศวรรษ	ในรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	ผ่านการ
ร่วมคดิ	ร่วมท�าจากทกุภาคส่วนใน	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้ในเรือ่งของความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน	และเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานให้สังคม	
	 จากการประชมุร่วมกนัของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ผูป้กครอง	
ผู้น�าชุมชน	 ผู้น�าศาสนา	 เครือข่ายศิษย์เก่า	 ผู้บริหารและครูของสถานศึกษาใน
เครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาวิทยา	ทั้ง	6	โรงเรียน	มีมติเห็นชอบให้ด�าเนินโครงการ	
“การจัดการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม	 เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียนและเยาวชน”	
ในประเด็น	ดังนี้	 1)	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	 2)	ด้านความ
ตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
3)	ด้านความตระหนกัและลดปัญหาสขุภาวะทางเพศ	4)	ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	และ	
5)	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมระหว่างพี่สวนพระยาสู่น้องเครือข่ายแบ่งปันให้เยาวชน
ในชุมชนเป็นคนดีของสังคม	ดังนี้
	 1.	 สร้างกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม	 การร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบกิจกรรม	
สรรหาบุคลากรผู ้มีความรู ้มาร่วมจัดกิจกรรม	 ประยุกต์ใช้ความรู้ในหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	2551	และภมูปัิญญาท้องถิน่ให้สอดคล้อง
กับความถนัดและความสามารถของผู้เรียนโดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล	
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เรียนจากการออกแบบกิจกรรมร่วมกัน

มาเรีย	สรรเพชุดา
ครูผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาวิทยา
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	 2.	พีส่วนพระยาสูน้่องเครอืข่าย	มุง่เน้นกระบวนการสร้างเครือข่ายโดยการจดักจิกรรมทีส่มาชกิ
เครอืข่ายทัง้	6	โรงเรยีนให้ความสนใจและน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของชุมชนจากการท�ากจิกรรมร่วมกนั	เพือ่
ให้สมาชิกในชุมชนทุกคนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ
	 3.	 เยาวชนในชุมชนเป็นคนดี	 มุ่งเน้นการเรียนรู้การสร้างวินัย	 ความรับผิดชอบและจิตอาสา
ให้เกิดกับผู้เรียน	 สร้างสรรค์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่างๆ	 เพ่ือรณรงค์สร้างความตระหนักและ
ลดอัตราการสูบบุหรี่	 การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	 การลดปัญหา
สุขภาวะทางเพศ	 และสร้างอาชีพจากการเรียนรู้	 ICT	 ของผู้เรียนในท้องถ่ิน	 สอดคล้องกับรูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
	 เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนที่ต้องการสร้างบุตรหลานให้เป็นคนดี	 คนเก่ง	 และ
มีความสุข	 ทุกภาคส่วนได้ประชุมตกลงร่วมกันในการจัดกิจกรรม	 เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้ปกครอง	ผู้น�าชุมชน	ผู้น�าศาสนา	และครู	มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสื่อ	 ICT	
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาอาชีพของผู้เรียน	 ลดอัตราการสูบบุหร่ีของผู้เรียน	 ให้มีการรับประทานอาหาร
ถูกหลักโภชนาการ	ลดภาวะโรคอ้วนของผู้เรียน	และลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	

สงวนจุดต่าง แสวงจุดร่วม 
 
 

การด�าเนินงานกิจกรรม
	 เครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาวิทยา	ได้ด�าเนินการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	เพื่อสุขภาวะ
ที่ดีของนักเรียนและเยาวชน	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กจิกรรมที ่1 ประเมนิความเสีย่ง	มวีธิกีารด�าเนนิงาน	ดงันี	้1)	ประเมนิความเสีย่งก่อนและหลงั
ด�าเนินงานตามโครงการ	และ	2)	รายงานผลการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังด�าเนินการโครงการ
 กิจกรรมที่ 2 เครือข่ายเยาวชน ICT สร้างสุขส่งเสริมนักเรียนและเยาวชนมีสุขภาวะที่ด	ีมีวิธี
การด�าเนินงาน	ดังนี้	 1)	ประชุมครู	 คณะกรรมการสถานศึกษา	ผู้น�าศาสนา	ผู้น�าชุมชน	ผู้น�าองค์กร	
ผู้ปกครอง	 เพื่อก�าหนดกรอบการด�าเนินงานของโครงการและความต้องการของชุมชนและแนวทาง
การจัดตั้งเครือข่าย	 เยาวชน	 ICT	 สร้างสุข	 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้นักเรียนและเยาวชน
มีสุขภาวะที่ดีท้ังร่างกายและจิตใจโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 2)	 เตรียมการแต่งตั้งคณะท�างาน
เครอืข่ายเยาวชน	ICT	สร้างสุขจดัท�าคูมื่อการท�างานเครอืข่ายเยาวชน	ICT	สร้างสุขสร้างความเข้าใจแก่



334

ผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนเครือข่าย	6	โรงเรียน	ประสานวิทยากร	เอกสาร	สถานที่	และโรงเรียนในเครือข่าย	
และ	3)	จัดกระบวนการเรียนรู้ตามกิจกรรมในคู่มือการท�างาน	เครือข่ายเยาวชน	ICT	4)	ประชุมสรุป
ผลการจัดกิจกรรมเครือข่าย	เยาชน	ICT	สร้างสุข
 กิจกรรมท่ี 3 ICT Camp เพื่อนสวนพระยา	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังนี้	 1)	 ประชุม
คณะกรรมการการท�างาน	เพือ่วางแผนการด�าเนนิงานเก่ียวกบัการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม	ทักษะชวีติ
และความสามารถในการแก้ปัญหา	ต่างๆให้กับแก่นักเรียนและเยาวชน	2)	จัดท�าหลักสูตร	ICT	จัดท�า
รายละเอียดหลักสูตร	จัดท�าคู่มือหลักสูตร	120	เล่มและจัดท�าสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้	120	ชุด	
3)	จัดกระบวนการเรียนรู้ตามกิจกรรม	ICT	Camp	เพื่อนสวนพระยา	ประกอบด้วยสานสัมพันธ์ฉันท์
พี่น้อง	จ�านวน	6	โรงเรียน	ICT	สร้างสรรค์	และสร้างสังคมด้วยมือเรา	และ	4)	ประชุมสรุปผลการจัด
กิจกรรม	ICT	Camp	เพื่อนสวนพระยา
 กิจกรรมที่ 4 ภูมิปัญญาอาชีพ One School One Product (OSOP) มีวิธีการด�าเนินงาน	
ดังนี้	 1)	ประชุมครู	คณะกรรมการสถานศึกษา	ผู้น�าศาสนา	ผู้น�าชุมชน	ผู้น�าองค์กร	ผู้ปกครอง	 เพื่อ
ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานของกิจกรรมภูมิปัญญาอาชีพ	 2)	 เตรียมการแต่งต้ังคณะจัดท�าหลักสูตร
จัดท�าคู่มือหลกัสตูรกจิกรรม	จ�านวน	120	เล่ม	และประสานวทิยากร	สถานที	่และโรงเรยีนในเครอืข่าย	
3)	จดักระบวนการเรยีนรูต้ามกจิกรรม	ภมิูปัญญาอาชพี	แลกเปล่ียนเรียนรู้ภมูปัิญญาอาชพี	จัดประกวด
ชิ้นงาน	จัดตลาดนัดภูมิปัญญาอาชีพ	และ	4)	ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม
 กจิกรรมท่ี 5 ถอดบทเรียนโครงการการพฒันาการเรยีนรู้ ICT แบบมส่ีวนร่วม เพือ่สขุภาวะท่ีดี
ของนักเรยีน	มวีธิกีารด�าเนินงาน	ดงันี	้1)	ประชมุคร	ูคณะกรรมการสถานศกึษา	ผูน้�าศาสนา	ผูน้�าชมุชน	
ผูน้�าองค์กร	ผูป้กครองนกัเรยีน	เพือ่ชีแ้จงแนวทางการถอดบทเรียนโครงการการพัฒนาการเรียนรู้	ICT	
แบบมีส่วนร่วม	เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน	2)	 เตรียมการแต่งตั้งคณะท�างานถอดบทเรียนโครงการ
การพฒันาการเรยีนรู	้ICT	แบบมส่ีวนร่วม	เพือ่สขุภาวะทีด่ขีองนกัเรยีน	ประสาน	สถานที	่และโรงเรยีน
ในเครือข่าย	3)	จัดกระบวนการถอดบทเรียนโครงการการพัฒนาการเรียนรู้	ICT	แบบมีส่วนร่วม	เพื่อ
สุขภาวะที่ดีของนักเรียน	และ	4)	จัดท�ารูปเล่มถอดบทเรียนโครงการการพัฒนาการเรียนรู้	ICT	แบบมี
ส่วนร่วม	เพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน

 



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน :  บทเรียนจากการปฏิบัติ
335

ปัญหา และอุปสรรคในการด�าเนินงาน
	 เครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาวิทยามีสโลแกนประจ�าเครือข่ายฯ	 คือ	 เข้มงวด	 และผ่อนปรน 
ในเวลาเดียวกัน	ทั้งนี้	ปัญหาในการด�าเนินงาน	มีดังนี้
    

ปัญหา การแก้ไข

เวลาในการด�าเนินงาน/กิจกรรม	จ�ากัด จัดท�าเอกสารประกอบการเรียนรู ้ให้ครูและผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยมีครูเป็นพี่เลี้ยง

การเดินทาง	สถานศึกษาในเครือข่ายอยู่ห่างไกลจาก
แม่ข่าย	เช่น	โรงเรยีนสาเมาะ	โรงเรยีนลโูบ๊ะเยาะ	โรงเรยีน
บ้านไอร์โซ	และโรงเรียนบ้านกาแย	เป็นต้น	ส่งผลกระทบ
ต่อเวลาเรียนของผู้เรียนในชั้นเรียน	

เดินทางกอ่นเวลาที่ก�าหนด	โดยค�านงึถงึระยะทางของ
สถานศึกษา	เพื่อลดความล่าช้า
ในการเดินทาง

พื้นฐานความรู	้ผู้เรียนในโรงเรียนในเครือข่ายฯ	บางคนมี
พืน้ฐานทกัษะและความรูแ้ตกต่างกัน	ท�าให้ผูเ้รยีนมคีวาม
สามารถในการเรียนรู้ต่างกัน	

วทิยากรให้ความรู้ทีค่�านงึความแตกต่างของผูเ้รยีน	โดย
มีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล

   

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน
	 ลูกโซ่ของนวัตกรรม	 (A	 Chain	 of	 Innovation)	 นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงานของ
เครือข่ายฯ	 ด้วยความร่วมมือของบ้าน	 โรงเรียน	 และมัสยิด	 (บรม.)	 โดยใช้วิธีประสานความร่วมมือ	
การร่วมคิด	ร่วมท�า	และร่วมชื่นชม	ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

 

แผนภาพที่ 13 ลูกโซ่นวัตกรรม 
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รูปแบบการบริหารจัดการ 
	 การด�าเนินโครงการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะท่ีดีของผู้เรียน	 เน้นการให้
โอกาส	ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ศิษย์เก่า	องค์กร	ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ	ร่วมคิด	ร่วมท�า	
ร่วมตัดสินใจ	 และร่วมพัฒนางาน	 โดยในกระบวนการด�าเนินโครงการที่มีคุณภาพ	 จะต้องจัดให้มี
กระบวนการนเิทศ	ตดิตาม	และประเมนิผลควบคูกั่นไปอย่างต่อเนือ่ง	โดยใช้เคร่ืองมอืการนเิทศติดตาม
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	น่าเชื่อถือ
	 การจัดการเรียนรู้ที่อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนมาร่วมคิด	 ร่วมท�า	 และร่วมชื่นชม	
สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการในด้านต่างๆ	ได้แก่	การตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่และการลด
อัตราการสูบบุหรี่	 การรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการและการลดภาวะโรคอ้วน	 การตระหนัก
ถึงปัญหาทางเพศและการลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 การศึกษา	 ได้แก่	 การฝึกอาชีพตามความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนที่สอดคล้องกับสุขภาวะ	และ	 คุณธรรมจริยธรรม	 ได้แก่	 การจัดต้ังศูนย์	 ICT	
เพื่อผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ที่ดี

กระบวนการมีส่วนร่วม
	 เครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาและเครือข่ายลูโบ๊ะเยาะยึดหลักทฤษฎีการท�างานเป็นทีม	 โดย
มีองค์ประกอบ	3	ประการ	(3P)	ได้แก่
	 1.	วัตถุประสงค์	(Purpose)	ในการด�าเนินงานที่ชัดเจน	
	 2.	การจัดล�าดับความส�าคัญ	(Priority)	ในการท�างาน	
	 3.	ผลการท�างาน	(Performance)	

เป้าประสงค์ในการด�าเนินงาน
	 ในการด�าเนินงานโครงการฯ	 ได้มีการจัดท�าความร่วมมือ	 (MOU)	ระหว่างเครือข่ายโรงเรียน
สวนพระยาวิทยาและเครือข่ายลูโบ๊ะเยาะโดยมีเป้าประสงค์ร่วมกันคือ
	 1.	ใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าที่สุด
	 2.	กลุ่มเป้าหมายจ�านวนมากขึ้น
	 3.	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
	 4.	มีทีมงานที่เข้มแข็งท�าให้งานส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

 จับมือรวมใจเป็นหนึ่งเดียว	 เป็นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน	ผ่านคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ผูป้กครอง	ผูน้�าชมุชน	ผูน้�าศาสนา	ผูบ้รหิาร	
และครู	โดยมสีถานศกึษาในเครอืข่ายโรงเรยีนสวนพระยาวทิยาท�าหน้าทีข่บัเคลือ่นและพฒันาเยาวชน
ให้มคีวามรู	้ความสามารถอย่างเตม็ศกัยภาพและมคีณุภาพทีส่อดคล้องกบัความต้องการของชมุชน	โดย
การจดัให้มกิีจกรรมทีเ่อือ้ต่อการพฒันาอาชพีและการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการเพ่ือสร้างส่ือ	
ICT	ลดอัตราการสูบบุหรี่	ลดภาวะโรคอ้วน	ลดปัญหาโภชนาการ	และลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	
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	 การจัดกิจกรรมงานอาชีพอาศัยความช�านาญ	ICT	ของผู้เรียน	ชุมชน	ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ภาคส่วนต่างๆ	ได้แก่	กลุ่มแม่บ้านแมะแซ	กลุ่มแม่บ้านดุซงญอ	ร้านสกรีนเสื้อ	ช่างไฟฟ้า	คณะดีเกร์ฮูลู	
ช่างออกแบบ	 องค์การบริหารส่วนต�าบลดุซงญอ	 องค์การบริหารส่วนต�าบลจะแนะ	 องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลผดงุมาตร	องค์การบรหิารส่วนต�าบลช้างเผอืก	องค์การบรหิารส่วนต�าบลบองอ	โรงพยาบาล
จะแนะ	สถานีต�ารวจจะแนะ	และมัสยิดจ�านวน	9	หมู่บ้าน	
	 ส�าหรับตวัชีว้ดัในการด�าเนนิงานกจิกรรมของเครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาคอื	จ�านวนผู้เรียน
ของสถานศึกษาในเครือข่ายฯ	 จ�านวนทั้งสิ้น	 500	 คน	 เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
ในเครือข่าย

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
	 เครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาวิทยามีนโยบายที่จะสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือการประกอบ
อาชีพในอนาคต	 จากการด�าเนินโครงการที่ผ่านมา	 ได้แก่	 1)	 การสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีตามวิถี
ทางของศาสนาอิสลาม	 โดยจัดกิจกรรมละหมาดศพ	 กิจกรรมพี่สวนพระยาสู่น้อง	 และตาดีกา	 และ	
2)	 การสร้างแกนน�าให้เป็นแบบอย่างในด้านศาสนาให้กับคนในชุมชนและเสริมการเรียนรู้ด้าน	 ICT	
เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสื่อในกิจกรรม	“	อีหม่ามมูดอ”	และในปัจจุบัน	ได้มีการจัดกิจกรรม	
ให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านอาชีพ	 มีทักษะในการท�างาน	 สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	 และตระหนักถึงหลัก
สุขภาวะ	 เพื่อเป็นการต่อยอดกิจกรรมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น
คนดี	คนเก่ง	และมีความสุข
	 การด�าเนินงานดังกล่าวสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาภายใต้อัตลักษณ์ของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 “การศึกษาท่ีดีควรปลูกฝังความรู้	 ความสามารถ	 รวมทั้งคุณธรรม	 สิ่งแวดล้อมและ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย”	 โดยมีจุดเด่นคือ	1)	การบริหารโครงการร่วมกัน	2	 เครือข่าย	 (เครือข่าย
โรงเรียนสวนพระยาวิทยากับเครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ)	 โดยมีโรงเรียนสวนพระยาวิทยา
เป็นแกนน�าในการท�ากิจกรรม	 2)	 ได้รับความร่วมมือจากผู้อ�านวยการสถานศึกษาในเครือข่าย	 โดย
บริหารงานตามบริบทของเครือข่ายที่มีกิจกรรมที่เหมือนและแตกต่างกัน	 3)	 ใช้ส่ือการเรียนร่วมกัน
เพื่อเอื้อและประสานประโยชน์ต่อเครือข่าย	 4)	 ความคิดที่แตกต่างแฝงความดีงามในเชิงวัฒนธรรม	
5)	บทบาทที่หลากหลายในเครือข่ายตามศักยภาพของบุคคล	และ	6)	ถ้อยทีถ้อยอาศัยในการท�างาน	
เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน		 	 	 	
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ปัจจัยความส�าเร็จ
	 เครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาวิทยาและเครือข่ายลูโบ๊ะเยาะตระหนักและเห็นคุณค่าของ
โครงการการจดัการเรยีนรูแ้บบเครอืข่ายโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนเพือ่สขุภาวะเดก็และเยาวชนอย่าง
ยัง่ยนืทีเ่น้นการน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้	เพือ่ให้บคุคลมสีขุภาวะทีด่	ีอยูร่่วมกันอย่างมคีวามสขุ	เป็น
ผู้น�าในด้านการลด	ละ	 เลิก	การสูบบุหรี่และอบายมุข	มีแนวทางการด�าเนินชีวิตในกรอบของศาสนา	
มีความรับผิดชอบ	 มีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริตและมีทักษะพื้นฐานในการท�างาน	 เช่น	
สกรีนเสื้อ	 ออกแบบโลโก้	 การท�าบาติก	 การท�าขนม	 และการผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้	 เป็นต้น	
เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมตามค�ากล่าวของผู้น�าศาสนาประจ�ามัสยิดแมะแซที่ว่า	 “ครูเอ้ย....	 สอน
หนังสือนักเรียนแล้ว	ช่วยให้มันรู้ด้วยว่าสูบบุหรี่เป็นจุดเริ่มต้นของการดื่มน�้ากระท่อม	ถ้าให้ดีช่วยสอน
มันท�างานบ้างนะ”	 ท�าให้เกิดแนวคิดในการน�าปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการถ่ายทอด
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับบุตรหลาน	ส่งผลต่อความส�าเร็จในการด�าเนินโครงการในครั้งนี้

 

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน
	 ความภาคภูมิใจที่ได้ในการด�าเนินงานโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนคือ	ผู้เรียนมีความสุข	มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้	ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	และเป็นการพัฒนาอาชีพให้กับผู้เรียน

สรุป 
	 เครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาวิทยา	ประกอบด้วย	โรงเรียนแม่ข่ายโรงเรียนสวนพระยาวิทยา	
และโรงเรียนเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านกาแย	โรงเรียนบ้านรือเปาะ	โรงเรียนบ้านแมะแซ	โรงเรียน
บ้านริแง	และโรงเรียนบ้านสาเม๊าะ	ได้ร่วมมือกันจัดท�าโครงการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	เพื่อ
สุขภาวะที่ดีของนักเรียนและเยาวชนขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมระหว่าง
พี่สวนพระยาสู่น้องเครือข่ายแบ่งปันให้เยาวชนในชุมชนเป็นคนดีของสังคม	ในประเด็น	ดังนี้	



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน :  บทเรียนจากการปฏิบัติ
339

	 1.	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	จ�านวนผู้เรียนของสถานศึกษาในเครือข่ายฯ	จ�านวนทั้งสิ้น	
500	คน	เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาแต่ละแห่งในเครือข่าย
	 2.	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	จ�านวนผู้เรียนของ
สถานศกึษาในเครอืข่ายฯ	จ�านวนทัง้สิน้	500	คน	เข้าร่วมกจิกรรมของสถานศึกษาแต่ละแห่งในเครือข่าย
	 3.	ด้านความตระหนกัและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	การจัดกิจกรรมมผีลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมีตัวชี้วัดผลผลิตที่ได้คือ	จ�านวนผู้เรียนของสถานศึกษาในเครือข่ายฯ	จ�านวนทั้งสิ้น	
500	คน	เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาแต่ละแห่งในเครือข่าย
	 4.	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมี
ตัวชี้วัดผลผลิตท่ีได้คือ	 จ�านวนผู้เรียนของสถานศึกษาในเครือข่ายฯ	 จ�านวนทั้งสิ้น	 500	 คน	 เข้าร่วม
กิจกรรมของสถานศึกษาแต่ละแห่งในเครือข่าย
	 5.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้คือ	จ�านวนผู้เรียนของสถานศกึษาในเครือข่ายฯ	จ�านวน
ทั้งสิ้น	500	คน	เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาแต่ละแห่งในเครือข่าย
	 จากการด�าเนินงานโครงการฯ	มีจุดเด่นคือ	คือ	1)	การบริหารโครงการร่วมกัน	2	 เครือข่าย	
(เครือข่ายโรงเรียนสวนพระยาวิทยากับเครือข่ายโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ)	 2)	 ได้รับความร่วมมือจาก
ผูอ้�านวยการสถานศึกษาในเครือข่าย	โดยบริหารงานตามบรบิทของเครอืข่ายทีม่กีจิกรรมทีเ่หมอืนและ
แตกต่างกนั	3)	ใช้สือ่การเรยีนร่วมกนัในเครอืข่าย	4)	ความคดิทีแ่ตกต่างแฝงความดีงามในเชงิวัฒนธรรม	
5)	บทบาทที่หลากหลายในเครือข่ายตามศักยภาพของบุคคล	และ	6)	ถ้อยทีถ้อยอาศัยในการท�างาน	
เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน	 ส�าหรับปัจจัยความส�าเร็จคือ	 ปราชญ์ท้องถิ่นที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
การถ่ายทอดความรู้ที่เน้นการน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้	เพื่อให้บุคคลมีสุขภาวะที่ดี	อยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข	
 
 

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558). แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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การจัดการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะนักเรียนอย่างยั่งยืน

เครือข่ายศรีวารินทร์ อ�าเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ความน�า    
	 เครอืข่ายศรวีารนิทร์ประกอบด้วยโรงเรียนแม่ข่าย	ได้แก่	โรงเรียนศรีวารินทร์	
และโรงเรยีนเครอืข่าย	ได้แก่	โรงเรยีนรอืเสาะชนปูถมัภ์	โรงเรยีนเรยีงราษฎร์	โรงเรยีน
บ้านบาโงปูโละ	 โรงเรียนบ้านละหาน	 โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง	 โรงเรียนสว่างวัฒนา	
โรงเรียนบ้านไอร์แยง	โรงเรียนบ้านลาเวง	โรงเรียนบ้านตะมะยูง	โรงเรียนชุมชนบ้าน
ซากอ	โรงเรียนบ้านกาโดะ	และโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปาตู
	 เครือข่ายศรีวารินทร์ร่วมกันจัดท�าโครงการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะนักเรียนอย่างยั่งยืน	 เพื่อแก้ปัญหาตามสภาพบริบทของ
พื้นที่และตามความต้องการของชุมชน	 มุ่งเน้นการการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
เข้าไปในเน้ือหาการจดัการเรยีนการสอน	ให้ผูเ้รยีนมีจติส�านกึทีด่	ีและสะท้อนถงึความ
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา	ได้แก่	โรงเรียนวิถีอิสลาม	และโรงเรียนวิถีพุทธ	ที่มุ่ง
เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และปฏิบัติจริงในการด�าเนินชีวิตตามวิถีศาสนา	ปลูกฝังจิตส�านึก
ความเป็นศาสนิกชนที่สมบูรณ์ให้กับผู้เรียน	 และให้ผู้เรียนปฏิบัติศาสนกิจตามหลัก
ศาสนา	 โดยจัดกิจกรรมตามประเด็น	 ดังนี้	 1)	 ด้านความตระหนักและการลดอัตรา
การสูบบุหรี่	 2)	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	
การลดภาวะโรคอ้วน	3)	ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	4)	ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม	และ	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง
	 ส�าหรับกิจกรรมที่เครือข่ายศรีวารินทร์ด�าเนินการในโครงการฯ	 ได้แก	่
คุณธรรมน�าชีวิต	 เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด	 รักชีวิตพิชิตโรคอ้วน	 อ่านออก
เขียนได้	และ	รักนวลสงวนตัว
	 ผลการด�าเนินงานโครงการฯ	 ท�าให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย	 ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี	 มีวินัย	 มีระเบียบ	 มีจิต
สาธารณะ	รักสะอาด	ดูแลสุขภาพ	รักการละหมาด	และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม	

นรินทร์	อูเซ็ง
ประธานเครือข่ายศรีวารินทร์
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ส�าหรบัชมุชนมเีจตคตทิีด่	ีมคีวามพงึพอใจ	ชมุชนให้ความร่วมมอืกบัสถานศกึษา	ให้ความเชือ่ถอืสถาน
ศึกษาในการอบรมบุตรหลานของตน	 และโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีและให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	อีกทั้งผลลัพธ์จากการด�าเนินงาน	ท�าให้ครูท�างานอย่างมีความสุข	นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข	และชุมชนอยู่อย่างสันติสุข

กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 กิจกรรมที่เครือข่ายศรีวารินทร์ด�าเนินงาน	มีดังนี้
 กิจกรรมคุณธรรมน�าชีวิต	 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม	
น�าไปสูก่ารด�ารงชวีติตามหลกัศาสนาและหลกัความเป็นเพ่ือนมนษุย์ร่วมกัน	ไม่เบยีดเบยีนซ่ึงกนัและกนั	
รวมทั้งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	 โดยมีค�าขวัญว่า	“คนไม่ดีได้ดี เพราะคนดีนิ่งดูดาย” เพื่อให้ผู้เรียน
ปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม	 มีจิตส�านึกร่วมกันที่จะช่วยเหลือดูแลสังคม	 และชุมชน
ร่วมกัน	โดยมีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์คือ	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	โดยใช้หลักศาสนาน�า
ชีวิตของนักเรียนและเยาวชนในชุมชน	ทั้งนี้	ผลการด�าเนินงานที่ได้	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้	

ตารางที่ 8 ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมคุณธรรมน�าชีวิต

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ (ร้อยละ)

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป/ผู้ปกครอง

นักเรียน

N=3,426 N=191 N=438

นักเรียนและเยาวชนในชุมชนร้อย
ละ	80	ที่เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม
จริยธรรม	ด้านวินัย	ความซื่อสัตย์สุจริต	
และมีจิตสาธารณะ

3,250
(94.86)

1842
(95.28)

-

นักเรียนปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน

3,300
(96.32)

ผู้ปกครองพึงพอใจต่อการปฏิบัติตน
ของนักเรียน

- - 438
(100.00)

	 จากตารางที่	 8	 พบว่า	 ผลการด�าเนินกิจกรรมคุณธรรมน�าชีวิต	 มีดังนี้	 1)	 ผู้เรียนร้อยละ	
94.86	 และเยาวชนร้อยละ	 95.28	 เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมด้านวินัย	 ความซ่ือสัตย์สุตจริต	 และ
มีจิตสาธารณะ	2)	 ผู้เรียนร้อยละ	 96.32	ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน	 และ	 3)	 ผู้ปกครอง 
ร้อยละ	100	พึงพอใจต่อการปฏิบัติตนของนักเรียน
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 กจิกรรมเยาวชนรุน่ใหม่ห่างไกลยาเสพติด	ปัญหาท่ีส�าคญัของสังคมปัจจุบนัคอื	ปัญหายาเสพติด
	เครอืข่ายศรวีารนิทร์ด�าเนนิการจดักิจกรรมเยาวชนรุน่ใหม่ห่างไกลยาเสพติดโดยการคดักรองผูเ้รยีนตาม
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนโดยครทูีป่รกึษา	และสร้างนกัเรยีนแกนน�าในการร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั
โรงเรียนเครือข่าย	เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้แสดงความสามารถ	และน�าความรู ้ที่ได้มาขยายผลสู่
สถานศึกษาของตัวเอง	ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา	รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานที่มีความเป็นเลิศจากการได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว	ทั้งนี้	วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์คือ	
เพื่อสร้างความตระหนัก/ลดอัตราการสูบบุหรี่	โดยผลการด�าเนินงานที่ได้	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 9 ตัวชี้วัดและผลผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

ตัวชี้วัด

ผลผลิต

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
N= 30

เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
N=40

นักเรียนและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงผู้สูบบุหรี่	
ร้อยละ	80	สามารถละเลิกได้	

25
(83.33)

31
(82.50)

	 จากตารางที่	9	พบว่า	ผลการด�าเนินงานกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด	ผู้เรียนที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงร้อยละ	83.33	และเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงร้อยละ	82.50	สามารถละ	เลิกบุหรี่ได้	

 กจิกรรมรกัชวีิตพชิติโรคอ้วน	จดัขึน้เพือ่ให้ผูเ้รียนตระหนกัในปัญหาการบรโิภคอาหารไม่เป็น
ประโยชน์	ที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้เรียน	เช่น	น�้าอัดลม	เป็นต้น	ทั้งนี้	วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์
คือ	เพือ่สร้างความตระหนกัในการรบัประทานอาหารให้ถกูหลกัโภชนาการ	โดยผลการด�าเนนิงานทีไ่ด้	
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้



การจัดการการเรียนรู้แบบเครือข่ายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน :  บทเรียนจากการปฏิบัติ
343

ตารางที่ 10 ผลการด�าเนินงานกิจกรรมรักชีวิตพิชิตโรคอ้วน

โรงเรียน
นักเรียน
N=3,426

น�้าหนัก
ส่วนสูงอยู่ใน
ระดับเกณฑ์
มาตรฐาน

ร้อยละ

น�้าหนัก
ส่วนสูงอยู่
ในระดับต�่า
กว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

ร้อยละ

1.โรงเรียนศรีวารินทร์	 437 368 84.21 69 15.79

2.โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 408 366 89.71 42 10.29

3.โรงเรียนเรียงราษฎร์ 315 260 82.54 55 17.46

4.โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 384 312 81.25 72 18.75

5.โรงเรียนบ้านละหาน 213 153 71.83 60 28.17

6.โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 185 149 80.54 36 19.46

7.โรงเรียนสว่างวัฒนา	 112 85 75.89 27 24.11

8.โรงเรียนบ้านไอร์แยง	 243 204 83.95 39 16.05

9.โรงเรียนบ้านลาเวง	 223 195 87.44 28 12.56

10.โรงเรียนบ้านตะมะยูง 119 103 86.55 16 13.45

11.โรงเรยีนชุมชนบ้านซากอ 476 395 82.98 81 17.02

12.โรงเรียนบ้านกาโดะ 207 166 80.19 41 19.81

13.โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปาตู 104 90 86.54 14 13.46

 รวม 3,426 2,846 - 580 -

ร้อยละโดยเฉลี่ย 82.59 17.41

	 จากตารางที่	 10	พบว่า	ผลการด�าเนินงานกิจกรรมรักชีวิตพิชิตโรคอ้วนในโรงเรียนเครือข่าย 
ศรวีารนิทร์	ผูเ้รยีน	2,846	คน	คดิเป็นร้อยละ	82.59	มสุีขภาวะในระดับตามเกณฑ์สูงกว่าเกณฑ์ทีต้ั่งไว้
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ตารางที่ 11 ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมรักชีวิตพิชิตโรคอ้วน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ (ร้อยละ)

นักเรียน เยาวชน
ประชาชนทั่วไป/
ผู้ปกครองนักเรียน

N=3,426 
คน

N=191 
คน

N=438 คน

นักเรียนและเยาวชนในชุมชน	ร้อยละ	๘๐	
เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนัก/	
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร	

2,846
(82.59)

160
(83.76)

380
(86.76)

นักเรียนและเยาวชนรู้จักการเลือก
รับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

2,860
(83.47)

171
(89.52)

-

นักเรียนและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง 3,389
(82.59)

182
(83.76)

432
(86.76)

อัตราการป่วยของนักเรียนและเยาวชน
ลดลง

3,390
(98.94)

189
(98.95)

432
(98.63)

	 จากตารางที่	 11	 พบว่า	 ผลการด�าเนินงานกิจกรรมรักชีวิตพิชิตโรคอ้วน	 มีดังนี้	 1)	 ผู้เรียน	
เยาวชนและประชาชนทัว่ไปมากกว่าร้อยละ	80	เข้าร่วมกจิกรรมฯ	2)	ผูเ้รยีนร้อยละ	83.47	และเยาวชน	
ร้อยละ	89.52	เลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ	3)	ผู้เรียนร้อยละ	82.59	เยาวชนร้อยละ	
83.76	และ	ประชาชนทั่วไปร้อยละ	86.6	มีสุขภาพแข็งแรง	และ	4)	ผู้เรียนร้อยละ	98.94	เยาวชน 
ร้อยละ	98.95	และประชาชนทั่วไปร้อยละ	98.63	มีอัตราป่วยลดลง

 กิจกรรมอ่านออกเขียนได้	 จัดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้ของผู้เรียนใน
สถานศึกษา	 ท้ังน้ี	 วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดผลลัพธ์คือ	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้	 โดย
ผลการด�าเนินงานที่ได้	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 12 ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมอ่านออกเขียนได้

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ (ร้อยละ)
N=426

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกภาษาร้อยละ	90	 426
(100.00)

นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้อง 389
(91.31)

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 387
(90.84)

 
	 จากตารางที่	12	พบว่า	ผลการด�าเนินงานกิจกรรมอ่านออกเขียนได้	มีดังนี้	1)	ผู้เรียนร้อยละ	
100	เข้าร่วมกิจกรรมอ่านออกเขียนได้	2)	ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้อง	ร้อยละ	
91.31	และ	3)	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ	90.84

 กิจกรรมรักนวลสงวนตัว	 จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์คือ	 ลดปัญหาสุขภาพ
ทางเพศ	เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	โดยผลการด�าเนินงานที่ได้	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้	

ตารางที่ 13 ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมรักนวลสงวนตัว

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ (ร้อยละ)

นักเรียน เยาวชน

N=3,426 N=191

นักเรียนและเยาวชนในชุมชน	ร้อยละ	80	เข้าร่วม
กิจกรรมมีความตระหนัก/	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	และ
ลดปัญหาสุขภาพทางเพศโดยใช้หลักศาสนาน�าชีวิต

2,846
(82.59)

160
(83.76)

	 จากตารางที	่13	พบว่า	ผลการด�าเนนิงานกจิกรรมรกันวลสงวนตวั	ผูเ้รียนร้อยละ	82.59	และ
เยาวชนร้อยละ	83.76	มีความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัญหาสุขภาพทางเพศ	โดย
ใช้หลักศาสนาน�าชีวิต
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วิธีการด�าเนินงาน
	 ในการด�าเนินโครงการฯ	 เครือข่ายวารินทร์เร่ิมด�าเนินการโดยการรับนโยบายจากโครงการ	
จากนัน้ได้จัดให้มกีารประชมุและปรึกษาหารอืแนวทางการด�าเนนิงาน	แต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนนิงาน	
ด�าเนินงาน	และสรุปผลและประเมินผล

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	 การด�าเนินงานกิจกรรมรักชีวิตพิชิตโรคอ้วนโดยภาพรวมผู้เรียนส่วนใหญ่มีน�้าหนักและ
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละร้อยละ	 82.59	 อย่างไรก็ดี	 ผู้เรียนท่ีมีน�้าหนักและส่วนสูงต�่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	17.41	ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	ทั้งนี้	แนวทางการแก้ไข	คือ	ควรเน้น
การส่งเสริมสุขภาพ	 การรับประทานอาหารครบ	 5	 หมู่	 โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการด�าเนินงานดังกล่าว	
	 2.	ในการด�าเนินงานของเครือข่ายศรีวารินทร์	พบว่า	โรงเรียนเครือข่ายมีบริบทที่แตกต่างกัน	
และเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่	ท�าให้ยากต่อการติดตามและควบคุมการด�าเนินงาน	ส�าหรับแนวทาง
การแก้ไข	คือ	การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
	 ปัจจัยความส�าเร็จของเครือข่ายศรีวารินทร์คือ	การรู้หน้าที่	มีความรับผิดชอบ	การมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สรุป 
	 เครือข่ายศรีวารินทร์ประกอบด้วยโรงเรียนแม่ข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนศรีวารินทร์	 และโรงเรียน 
เครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์	 โรงเรียนเรียงราษฎร์	 โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ	 โรงเรียน
บ้านละหาน	โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง	โรงเรียนสว่างวัฒนา	โรงเรียนบ้านไอร์แยง	โรงเรียนบ้านลาเวง	
โรงเรียนบ้านตะมะยูง	 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ	 โรงเรียนบ้านกาโดะ	 และโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปาตู	
ร่วมกนัจัดท�าโครงการการจดัการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมเพือ่เสรมิสร้างสขุภาวะนกัเรยีนอย่างยัง่ยนื	โดย
ด�าเนินการตามประเด็น	ดังนี้
	 1.	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	 โดยจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกล
ยาเสพตดิขึน้	การจดักจิกรรมมผีลส�าเรจ็ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมตัีวชีว้ดัผลผลติทีไ่ด้คอืผูเ้รยีน
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงร้อยละ	83.33	และเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงร้อยละ	82.50	สามารถละ	เลิกบุหรี่ได้
	 2.	 ด้านความตระหนักและการรับประทานอาหารถูกหลักโภชนาการ	 การลดภาวะโรคอ้วน	
โดยจัดกิจกรรมรักชีวิตพิชิตโรคอ้วน	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัว
ชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้คือ	 1)	 ผู้เรียน	 เยาวชนและประชาชนทั่วไปมากกว่าร้อยละ	 80	 เข้าร่วมกิจกรรมฯ	
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2)	 ผู้เรียนร้อยละ	 83.47	 และเยาวชน	 ร้อยละ	 89.52	 เลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ	
3)	ผู้เรียนร้อยละ	82.59	เยาวชนร้อยละ	83.76	และ	ประชาชนทั่วไปร้อยละ	86.6	มีสุขภาพแข็งแรง	
และ	4)	ผู้เรียนร้อยละ	98.94	เยาวชนร้อยละ	98.95	และประชาชนทั่วไปร้อยละ	98.63	มีอัตราป่วย
ลดลง
	 3.	 ด้านความตระหนักและลดปัญหาสุขภาวะทางเพศ	 โดยจัดกิจกรรมรักนวลสงวนตัวขึ้น	
การจดักจิกรรมมผีลส�าเรจ็ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมีตัวชีว้ดัผลลัพธ์ทีไ่ด้คอื	ผู้เรียนร้อยละ	82.59	
และเยาวชนร้อยละ	83.76	มีความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัญหาสุขภาพทางเพศ	
โดยใช้หลักศาสนาน�าชีวิต
	 4.	ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	โดยจดักจิกรรมคณุธรรมน�าชวีติขึน้	การจดักจิกรรมมีผลส�าเรจ็ตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลลพัธ์ทีไ่ด้คอื	1)	ผู้เรียนร้อยละ	94.86	และเยาวชนร้อยละ	95.28	
เข้าร่วมโครงการมคีณุธรรมด้านวนิยั	ความซือ่สตัย์สุตจรติ	และมจีติสาธารณะ	2)	ผูเ้รยีนร้อยละ	96.32	
ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน	และ	3)	ผู้ปกครองร้อยละ	100	พึงพอใจต่อการปฏิบัติตนของ
นักเรียน
	 5.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	โดยจัดกิจกรรมอ่านออกเขียน
ได้ขึ้น	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ได้คือ	 1)	 ผู้เรียน
ร้อยละ	100	เข้าร่วมกิจกรรมอ่านออกเขียนได้	2)	ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้อง	
ร้อยละ	91.31	และ	3)	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ	90.84
	 ส�าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานคือ	 การจัดกิจกรรมรักชีวิตพิชิตโรคอ้วน	 ยังมี
จ�านวนผู้เรียนที่มีน�้าหนักและส่วนสูงต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ	17.41	ดังนั้น	ควรให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด�าเนนิงานดงักล่าว	อกีทัง้	สถานศกึษาในเครอืข่ายศรวีารนิทร์เป็นสถาน
ศึกษาขนาดใหญ่และมีบริบทแตกต่างกัน	 จึงควรให้มีการด�าเนินการนิเทศติดตามผลการด�าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	 สิริธรังศรี.	 (2558).	 แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม :  
 การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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ความน�า    
	 เครือข่ายบูเกะตา	 ประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียนบ้านบูเกะตา	
และโรงเรียนเครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนเทพประธานบ้านเจ๊ะเด็ง	 โรงเรียนโต๊ะเวาะ	
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง	สายโท	2	และโรงเรียนบ้านตือมายู	 เครือข่ายบูเกะตา
รวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนในประเด็นต่างๆ	ได้แก่	1)	ด้านความตระหนักและ
การลดอัตราการสูบบุหรี่	2)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	และ	3)	ด้านคุณภาพการศึกษา
ที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	 เนื่องจากเยาวชนในเขตพื้นที่ขาดจิตส�านึกที่ดี	
ชอบความสะดวกสบาย	ขาดสติพิจารณาเหตุผล	ขาดหลักธรรมในการด�าเนินชีวิต	มี
ค่านยิมทีไ่ม่ถกูต้อง	มจีติใจหยาบกระด้าง	ไม่ยอมรับฟังค�าแนะน�า	ขาดความตระหนกั
ในหน้าที่	อยากรู้อยากเห็นอยาก	นิยมความรุนแรง	ขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบวินัย
ของสงัคม	มกัง่าย	เหน็แก่ตวั	ชอบอวดความยิง่ใหญ่	มนีสิยัเกยีจคร้าน	ไม่เหน็โทษของ
การเทีย่วเตรด็เตร่	ขาดการวางแผนชวีติทีดี่	ไม่เหน็ความส�าคญัของการให้	ถอืตนเป็น
ใหญ่	ไม่เหน็โทษของความเกยีจคร้าน	สภาพจิตใจอ่อนแอ	ขาดความรู้เร่ืองกรรม	ขาด
ความอ่อนน้อมถ่อมตน	 และไม่เคารพนับถือผู้ใหญ่	 ส่วนสาเหตุจากภายนอก	 ได้แก่	
ขาดการอบรมแนะน�าที่ถูกต้อง	 ขาดแบบอย่างท่ีดี	 ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว	
การเปลี่ยนแปลงทางระบบเศรษฐกิจ	 สังคมและวัฒนธรรม	 ภาวะเศรษฐกิจบีบคั้น	
พฤติกรรมการเลยีนแบบ	สภาพแวดล้อมยัว่ยแุละชกัน�าเพือ่ให้สงัคมและเพ่ือนยอมรบั	
ผู้ถอืกฎ	ระเบยีบวนิยัทางสงัคมปฏบิตัหิย่อนยาน	ผูใ้หญ่ไม่ประพฤตตินเป็นแบบอย่าง
ที่ดี	ขาดการปลูกฝังในสิ่งที่ดีงาม	ความด้อยในฐานะอาชีพและสังคมและสถานศึกษา
ไม่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน	
	 ทัง้นี	้แนวทางแก้ปัญหาการขาดคณุธรรมจรยิธรรมของเยาวชนม	ี2	แนวทาง	
คอื	การแก้ปัญหาโดยตวันกัเรยีนและเด็กเยาวชนเอง	และการแก้ปัญหาโดยบคุคลหรือ
หน่วยงานภายนอก	การแก้ปัญหาโดยตวัเยาวชนเอง	ได้แก่	นกัเรยีนจะต้องทีจ่ติส�านกึ

ศึกษาต่อยอดและขยายผลในรูปแบบศึกษาวิถีชีวิตชุมชน 
(BUKETA SCHOOL COMMUNITY  MODEL)

เครือข่ายบูเกะตา  อ�าเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส

อรุณ	เบญญคุปต์,	สุดารัตน์	อาแวเตะ
ประธานและครูผู้รับผิดชอบโครงการเครือข่ายบูเกะตา
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ทีด่	ีสนใจใฝ่เรยีนรูแ้ละน้อมน�าหลกัคณุธรรมจริยธรรมมาใช้ในการด�าเนนิชวีติ	ไม่ประมาท	พร้อมทีจ่ะรับ
ฟังเหตผุล	ปรับตวัให้เหมาะสมกบัการเป็นนกัเรียน	และปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึน้	ส่วนการแก้ปัญหา
โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	 ได้แก่	 ครอบครัว	ครู-	 อาจารย์	บุคลกรทางการศึกษา	หน่วยงาน 
ทางด้านศาสนา	และผูใ้หญ่ในสงัคมท�าตวัเป็นแบบอย่างทีด่	ีให้ความรกัความอบอุน่	ให้ค�าปรกึษาแนะน�า
ในสิง่ทีถ่กูต้อง	ให้การช่วยเหลอืแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	สถานศกึษาปรับปรุงหลักสูตรโดยเพ่ิมเนือ้หาวชิาด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น	 ผู้น�าศาสนา	 ผู้น�าชุมชนมาให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ครูผู้สอน 
สามารถบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเข้ากับเนื้อหาวิชาหลัก	 และประเมินผลรายวิชาด้านคุณธรรม
จริยธรรมไปพร้อมกัน	 สถานศึกษาอาจจัดการเรียนนอกสถานที่โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู	้
และสถานศึกษาและมัสยิดร่วมกันจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
	 การจัดการปัญหาดังกล่าวข้างต้น	 เครือข่ายบูเกะตาได้รวมตัวกันจัดการศึกษาในรูปแบบ
เครือข่าย	BUKETA	SCHOOL	COMMUNITY	MODEL	ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน	โดยการจัดการโครงการ
ในรูปแบบนี้	ได้มีการด�าเนินงานมาระยะหนึ่งแล้ว	ส�าหรับโครงการในครั้งนี้	เป็นการจัดท�าโครงการใน
ระยะที่	3	ชื่อโครงการศึกษาต่อยอดและขยายผลในรูปแบบศึกษาวิถีชีวิตชุมชน	(BUKETA	SCHOOL	
COMMUNITY	MODEL)	เพือ่ต่อยอดความส�าเรจ็ของโครงการศกึษาวถิชีวีติชมุชนในเครอืข่ายบเูกะตา
ทีไ่ด้จดัท�ากจิกรรม	6	กจิกรรม	โดยมเีป้าหมายในการฉดีวคัซนี	“อลักรุอาน”	เพือ่ลดปัญหาสขุภาวะของ
เยาวชน	ส่งผลให้ชมุชนและหน่วยงานต่างๆ	ผลกัดนัให้มกีารจดักิจกรรมอย่างต่อเนือ่ง	และขยายผลไปสู่
เครอืข่ายในการจดักระบวนการเรียนรู	้สร้างความส�าเรจ็ให้กบัผูเ้รยีนรวมถงึชมุชนในการแก้ปัญหาด้วย
วัคซีนคุณธรรม	สร้างคนดีสู่สังคม	และมีทักษะชีวิตเป็นผู้ก่อการดี	อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	สร้าง
ความพงึพอใจให้ผูป้กครองและชมุชนุ	ได้	ร้อยละ	100	และท�าให้นกัเรยีนกลุม่เป้าหมายเป็นลกูทีด่ขีอง
พ่อแม่	นกัเรยีนท่ีดขีองคร	ูและเป็นคนดขีองชมุชน	ส�าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	และเข้าศกึษา
ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น	และนักเรียนบางคนได้เป็นตัวแทนในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน	เช่น	เป็น
ประธานนักเรียน	หัวหน้าห้อง	และนักเรียนมีคุณธรรม	จริยธรรม	มีทักษะชีวิต	เป็นต้น	เป็นตัวอย่างให้
กับสถานศึกษาอื่น	เช่น	โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส	และวิทยาลัยการอาชีพ	เป็นต้น	และได้รับ
ทุนการศึกษาจากสถานศึกษาอื่น
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กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 เครือข่ายเครือข่ายบูเกะตาได้ด�าเนินโครงการศึกษาต่อยอดและขยายผลในรูปแบบศึกษา 
วิถีชีวิตชุมชน	โดยจัดกิจกรรม	ดังต่อไปนี้	
 กิจกรรมท่ี 1 ประเมินความเสี่ยงก่อน-หลังการด�าเนินโครงการ	 มีวิธีการด�าเนินงานโดยจัด
ท�าการประเมนิความเสีย่ง	ก่อน-หลงัด�าเนนิงานตามโครงการต่อยอดและขยายผลในรปูแบบBUKAETA	
SCHOOL	COMMUNITY	MODEL	และจัดท�ารายงานความเสี่ยง
 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทีมท�างานในโรงเรียนเครือข่าย	มีวิธีการด�าเนินงานโดยจัดประชุมพัฒนา
ทีมทั้งเครือข่ายโดยให้ความรู้เรื่อง	วิถีชีวิมุสลิมในชุมชน	เพื่อเป็นกิจกรรมของหลักสูตรพัฒนา	BSCM	
มาเป็นแนวทางในลดการสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดและเพิ่มคุณธรรม	จริยธรรม	และวางแผนการด�าเนิน
การในเครือข่าย	
  กิจกรรมที่3 หนุนเสริมการด�าเนินกิจกรรมของโรงเรียนเครือข่าย	 มีวิธีการด�าเนินงาน	 ดังน้ี	 
1)	จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าทกุ	3	เดอืน	2)	คณะท�างาน/พีเ่ลีย้งโรงเรยีนบ้านบเูกะตาลงตดิตาม
และหนนุเสรมิให้ความรูใ้ห้แก่โรงเรียนเครือข่ายในพืน้ที	่และ	3)	จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูถ้อดบทเรยีน
ก่อนปิดโครงการ
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 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอบรมผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง Power of change	มีวิธีการด�าเนิน
งาน	 ดังนี้	 1)	 การจัดอบรมคณะครูบุคลากรโรงเรียน	 คณะกรรมกรรมสภานศึกษา	 ผู้บริหารโรงเรียน	
ตัวแทนชุมชนและ	นักเรียนแกนน�าไปสู่ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง	2)	การจัดอบรมขยายผลสู่นักเรียน	
และชุมชน	และ3)	สรุปการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมายผู้น�าแห่งการเรียนรู้	
  กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม	มีวิธีด�าเนินการ	ดังนี้	1)	การจัดอบรมคณะครู
บคุลากรโรงเรยีน	คณะกรรมกรรมสถานศกึษา	ผูบ้ริหารโรงเรยีน	และ	นกัเรียนแกนน�าในด้านคณุธรรม
จริยธรรม	2)	การจัดอบรมขยายผลสู่นักเรียน	และชุมชน	และ	3)	จัดกิจกรรม	ลด	ละ	เลิก	บุหรี่	และ
สารเสพติด	 ด�าเนินการโดยการท�าแผนการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา	 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 และจัดกิจกรรมการจัดท�าโครงงานสู่คุณธรรม	 13	
โครงงาน	โดยให้นักเรียนแกนน�าเป็นผู้ด�าเนินการในทุกกิจกรรม
	 ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังด�าเนินงาน	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 14 การประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังด�าเนินงาน

5 
 

ตารางท่ี 1 การประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังด าเนินงาน 

 
ที ่

 
โรงเรียน 

 
จ านวน
ทั้งหมด 

ประเมินความเสี่ยง คร้ัง 1 
ก่อนด าเนินโครงการ 

ประเมินความเสี่ยง คร้ัง 2 
หลังด าเนินโครงการ  

รวม 

 
หมาย
เหตุ บุหรี ่

ยาเสพ
ติด 

ก้าวร้าว บุหร ี
ยาเสพ

ติด 
ก้าวร้าว 

1 บ้านบูเกะตา 
ป. 5  / ป. 6 
ม. 1 – 3 

 
95 
82 

 
10 
9 

 
- 
- 

 
5 
6 

 
3 
2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
3 
2 

 

2 เทพประทานบ้าน
เจ๊ะเดง็ 
ป. 5  / ป. 6 

 
44 

 
8 

 
- 

 
6 

 
2 

 
- 

 
- 

 
2 

 

3 นิคมสร้ า งตน เอง
แว้ง  
สายโท 2 
ป. 5  / ป. 6 

 
 

40 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
4 

 
 
1 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
1 

 

4 บ้านโต๊ะเวาะ 
ป. 5  / ป. 6 

 
42 

 
6 

 
- 

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 

5 บ้านตือมายู 
ป. 5  / ป. 6 
ม. 1 – 3 

 
41 
52 

 
6 
7 

 
- 
- 

 
3 
2 

 
2 
2 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
2 
2 

 

รวม ป. 5  / ป. 6 
 ม. 1 – 3 

262 
135 

35 
16 

 
18 
8 

9 
4 

- 
- 

- 
- 

9 
4 

3.43 
2.96 

 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน   

ปัญหาที่พบในการด าเนินงานเนื่องจากการเข้าใจความหมายที่ต้องการส่ือสารผิดพลาด  
ท าให้เกิดปัญหาการด าเนินงาน เครือข่ายบูเกะตาจึงได้จัดทีมงานในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้มีการ
ด าเนินกิจกรรมที่ราบรื่นส าเร็จไปได้ด้วยดี 

  
นวัตกรรมที่เกิดจากการด าเนินงาน 

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนบูเกะตา  ดังนี้  
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ปัญหา และอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ปัญหาทีพ่บในการด�าเนนิงานเนือ่งจากการเข้าใจความหมายท่ีต้องการสือ่สารผดิพลาด	ท�าให้
เกิดปัญหาการด�าเนินงาน	เครือข่ายบูเกะตาจึงได้จัดทีมงานในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้มีการด�าเนิน
กิจกรรมที่ราบรื่นส�าเร็จไปได้ด้วยดี
 

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน
	 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงานเครือข่ายโรงเรียนบูเกะตา	ดังนี้	
	 1.	รูปแบบ	BUKETA	SCHOOL	COMMUNITY	MODEL	ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาด้วย
ตวัเองและมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาในชมุชน	โดยใช้พ้ืนฐานวถิชีีวิตมสุลิม	ในการป้องกนัยาเสพติด	เกดิ
ทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพที่สุจริต	มีจิตอาสา	จิตสาธารณะ	สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียน	
ครอบครวั	และชมุชน	มคีวามรกั	ความสามคัคร่ีวมกนั	อยูใ่นเส้นทางคณุธรรมจริยธรรม	สร้างคนดีของ
พ่อแม่	 ชุมชน	สังคม	และแผ่นดิน	 ตามกระแสพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และ
สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
	 2.	 กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาองค์กรไปสู่ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อขยายสู่นักเรียน	 THE	
POWER	OF	 CHANGE	 เครือข่ายบูกะตา	 เพื่อขยายผลสู่ตัวผู้เรียนและชุมชนต่อไป	 โดยสถานศึกษา
ในเครือข่ายสร้างความเข้มแข็ง	ความมั่นใจ	ต่อสู้อุปสรรค	สร้างความสามัคคีร่วมกันให้กับองค์กรเพื่อ 
แก้ปัญหาเยาวชนในชุมชน	สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนขยายผลสู่ผู้ปกครอง	และชุมชนต่อไป	โดย
ผู้เรียนรู้แนวทางแก้ปัญหาของตัวเอง	 และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	 ผลท่ีได้จากการ
จัดกิจกรรม	พบว่า	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นอย่างดีตลอด
ระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม  
	 กิจกรรมท่ีด�าเนินงานในโครงการศึกษาต่อยอดและขยายผลในรูปแบบศึกษาวิถีชีวิตชุมชน	
(BUKETA	SCHOOL	COMMUNITY	MODEL)	สร้างความพึงพอใจให้ผู้ปกครองและชุมชุนได้ร้อยละ 
100	และท�าให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายกลับมาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่	นักเรียนที่ดีของครู	 และเป็นคนดี
ของชุมชน	ทั้งน้ี	 องค์กรในชุมชนท่ีเข้าร่วมประชาคมภาคีเครือข่ายและปฏิบัติงานของโครงการฯ	13	
องค์กร	มีดังนี้
	 1.	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบูเกะตา	
	 2.	ส�านักงานเทศบาลต�าบลบูเก๊ะตา
	 3.	ส�านกังานองค์กรบรหิารส่วนท้องถิน่ต�าบลโละจดู	และหน่วยงานชุมชนโรงเรยีนในเครอืข่าย	
	 4.	คณะกรรมการมัสยิดดารุลซาอาดะห์	บูเกะตา	และมัสยิดในเครือข่ายบูเกะตา	
	 5.	มูลนิธิ	สร้างสันติสุขสู่ชุมชนบูเกะตา	(แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)	
	 6.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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	 7.	ศูนย์วิจัยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ป่าฮาลาบาลา	
	 8.	หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง	ด่านศุลกากรประเทศไทย	และประเทศมาเลเซีย
	 9.	ร้านจ�าหน่ายสินค้าและตลาดชายแดน
	 10.	พิพิธภัณฑ์ต�าบลโละจูด	
	 11.	กลุ่มแม่บ้านประจ�าหมู่บ้าน
	 12.	กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
	 13.	ก�านันและผู้ใหญ่บ้าน

 การจัดตั้งคณะท�างาน
	 คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการฯ	มีดังนี้
		 1.	นายอรุณ	เบญญคุปต์		 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านบูเกะตา		 ประธาน	
	 2.	นายซาการียา	บิณยูซุฟ		 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา		 รองประธาน
		 3.	นายอับดุลเลาะ	สะมะแอ		 ตัวแทนองค์กรชุมชน		 คณะกรรมการ
		 4.	นายอับดุลเลาะแม	นิมะ		 ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		 คณะกรรมการ	
		 5.	นายพงษ์ศักดิ์	ยะแนสะแม		ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ		 คณะกรรมการ	
	 6.	นางมาริณี	อาเดอนาน		 ตัวแทนชุมชน		 คณะกรรมการ
	 7.	นายวัณอิสมาแอล	แวอาแซ				ตัวแทนองค์กรศาสนา		 คณะกรรมการ
	 8.	นายไพโรจน์	เพ็ญจ�ารัส		 ผู้อ�านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง	 คณะกรรมการ
	 	 แว้ง	สายโท	2
	 9.	นายอดุลย์	เวทมาหะ		 ผู้อ�านวยการโรงเรียนเทพประทาน	 คณะกรรมการ
	 	 บ้านเจ๊ะเด็ง
	 10.	นายหมัดยะมี	บิลแหละ		 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ		 คณะกรรมการ
	 11.	นายมนูญ	แวดอเลาะ		 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านตือมายู		 คณะกรรมการ
	 12.	นางสุดารัตน์	อาแวเตะ		 ตัวแทนครู		 คณะกรรมการ
	 	 	 และเลขานุการ
	 13.	นางสุรียานี	สะมะแอ		 ตัวแทนครู		 ผู้ช่วยคณะกรรมการ	
	 	 	 และเลขานุการ

จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
	 จุดเด่นในการด�าเนินงานโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	 ความเข้มแข็ง	 และความสามัคคีในเครือข่ายในด�าเนินกิจกรรม	 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการ 
แก้ปัญหาเยาวชน	รวมถึงชุมชนทั้ง	5	ชุมชน	ได้แก่	ชุมชนบูเกะตา	ชุมชนเจ๊ะเด็ง	ชุมชนควนแดง	ชุมชน
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โต๊ะเวาะ	 และชุมชนใกล้เคียง	 ในการพัฒนาทีมงาน	 วางแผน	 และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
เครือข่าย	ในรูปแบบ	BUKETA	SCHOOL	COMMUNITY	MODEL	ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน	
	 2.	 การสร้างทีมงานขององค์กรต่างๆเพื่อให้การท�างานบรรลุเป้าหมาย	 แสวงหาแนวทาง	 
วิธีการและเป้าหมายใหม่ๆ	ของหน่วยงาน
	 3.	 เอกลักษณ์ขององค์กรโดยหัวหน้าทีมมอบอ�านาจและให้โอกาสแก่สมาชิกได้มีส่วนร่วม 
อย่างเต็มความสามารถ	 สมาชิกได้รับการส่งเสริมในด้านต่างๆ	 เพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู้ที่หลากหลาย	 
ช่วยในการแก้ปัญหาให้ลลุ่วงไปได้ด้วยด	ีประสบการณ์และบคุลกิภาพทีแ่ตกต่างกนัของสมาชกิ	ช่วยใน
การตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ	 ลดต้นทุนด้านการบริหารและขจัดอุปสรรคด้านการสื่อสารของสมาชิก	
เพิ่มสมรรถภาพในการท�างานทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ	ช่วยให้ทุกคนเข้าใจกระบวนการท�างาน
ร่วมกัน	มีความรับผิดชอบร่วมกันและมีความผูกพันทางใจต่อทีม
	 4.	ผูน้�าสูก่ารเปลีย่นแปลงด้วยกจิกรรมอบรมผู้น�าแห่งการเปล่ียนแปลงให้มคีวามส�าเรจ็ในการ
ท�างาน	และสร้างความสุขในการด�าเนินชีวิต

 ปัจจัยความส�าเร็จ
	 ปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	ได้แก่	ชุมชนมีความเข้มแข็ง	มีการท�างานเป็นทีม	เน้นให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการจดักจิกรรม	การสรรหาบคุคลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถ	ความเชีย่วชาญและ
มีความเป็นผู้น�าร่วมท�างานในโครงการฯ	ท�าให้เยาวชนมีการพัฒนาด้านความรู้	สร้างลักษณะนิสัยที่ดี	
มีจิตอาสา	เกิดทักษะชีวิตในการด�าเนินชีวิต	และสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน
	 ความภาคภูมิใจในการด�าเนินงาน	มีดังนี้
	 1.	เยาวชนเห็นความส�าคัญของการศึกษา	ต้องการส�าเร็จการศึกษา	และเข้าศึกษาต่อใน
ระดับสูงต่อไป
	 2.	เยาวชนมีมารยาท	มีสัมมาคารวะ
	 3.	เยาวชนให้ความส�าคัญกับครอบครัวมากยิ่งมากยิ่งขึ้น
	 4.	เยาวชนมีจิตอาสา	มีทักษะชีวิตมากยิ่งขึ้น
	 5.	เยาวชนมีความมั่นใจ	กล้าแสดงออก	และมีภาวะผู้น�า
	 ความสุข	ความสามัคคี	ความเข้มแข็ง	และความรักเกิดที่ขึ้นในชุมชน	สร้างเด็กและเยาวชน 
ให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	สร้างครอบครัวที่มีความอบอุ่น	เยาวชนมีทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต	และทีส่�าคญัเยาวชนเป็นคนดขีองพ่อแม่	ของชมุชน	ของสงัคม	และประเทศชาตติามกระแส
พระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วภายใต้การจดัการศกึษาในรูปแบบศกึษาวถิชีวิีตชมุชน	
ในรูปแบบ	BUKETA	SCHOOL	COMMUNITY	MODEL	ในการสร้างคนดีในสังคม	และสร้างสังคมให้
มีคุณธรรมจริยธรรม	
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กิจกรรมที่ควรด�าเนินการในอนาคต
	 เครือข่ายโรงเรียนบูเกะตาตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนจึงได้มุ ่ง 
แก้ปัญหาทั้งระบบโดยมีการน�าหลักศาสนา	ครอบครัว	และโรงเรียน	ในรูปแบบ	BUKETA	SCHOOL	
COMMUNITY	MODEL	 ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนต่อไป

สรุป 
	 เครือข่ายบูเกะตาประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียนบ้านบูเกะตา	 และโรงเรียน
เครือข่าย	 ได้แก่	 โรงเรียนเทพประธานบ้านเจ๊ะเด็ง	 โรงเรียนโต๊ะเวาะ	 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง	 
สายโท	 2	 และโรงเรียนบ้านตือมายู	 รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชนในพื้นที่ในรูปแบบเครือข่าย	
BUKETA	SCHOOL	COMMUNITY	MODEL	ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน	 โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ของเยาวชน	 2	 แนวทางคือ	 การแก้ปัญหาโดยตัวเยาวชนเอง	 และการแก้ปัญหาโดยบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอก	 ส�าหรับการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานภายนอกนั้น	 เครือข่ายบูเกะตาได้จัดท�า
โครงการศกึษาต่อยอดและขยายผลในรปูแบบศกึษาวถีิชวีติชมุชน	(BUKETA	SCHOOL	COMMUNITY
MODEL)	 เพ่ือต่อยอดความส�าเร็จของโครงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนในเครือข่ายบูเกะตาที่ได้จัดท�า
กจิกรรม	6	กจิกรรม	โดยมเีป้าหมายในการฉีดวคัซนี	“อลักุรอาน”	เพือ่ลดปัญหาสขุภาวะของเยาวชนขึน้
โดยเน้นการแก้ปัญหาของเยาวชนในประเด็นต่างๆ	ดังนี้
	 1.	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมาย
ของโครงการ	โดยมตีวัชีวั้ดผลผลติท่ีได้คอื	หลงัจดักจิกรรมจ�านวนผูเ้รยีนทีม่คีวามเสีย่งในเรือ่งบหุรีแ่ละ 
ยาเสพติดลดลง	
	 2.	ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	การจดักจิกรรมมผีลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดั
ผลผลิตที่ได้คือ	 ไม่มีผู้เรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวหลังจัดกิจกรรม	คิดเป็นร้อยละร้อย	 ส�าหรับตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์ที่ได้คือ	เยาวชนมีมารยาท	มีสัมมาคารวะ	มีจิตอาสา	และให้ความส�าคัญกับครอบครัวมากขึ้น
	 3.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลลพัธ์ทีไ่ด้คอื	เยาวชนให้ความส�าคญักบัการศกึษา	ต้องการส�าเรจ็
การศึกษา	และเข้าศึกษาในระดับสูงต่อไป	และเยาวชนมีความมั่นใจ	กล้าแสดงออก	มีภาวะผู้น�าและมี
ทักษะชีวิตมากขึ้น

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558)	.	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
 การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน.	กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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เสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตอบายมุข
 

เครือข่ายสตูล

ความน�า    
	 เครือข่ายสตูลประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียนบ่อเจ็ดลูก	 และ
โรงเรียนเครือข่าย	ได้แก่	โรงเรียนบ้านวังปริง	โรงเรียนบ้านทางยาง	โรงเรียนบ้านควน
ตะเหลง	 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง	 และโรงเรียนบ้านวังประจัน	 รวมตัวกันขึ้นเพ่ือแก้
ปัญหาพฤตกิรรมของเดก็และเยาวชนมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีไ่ม่ด	ีขาดคณุธรรม
จริยธรรม	ขาดจิตส�านึกที่ดี	ขาดหลักธรรมในการด�าเนินชีวิต	มีค่านิยมที่ไม่เหมาะสม	
ขาดความตระหนักในหน้าที่	 อยากรู้อยากเห็น	 นิยมความรุนแรง	 ขาดความรู้เร่ือง
กฎระเบียบวินัยของสังคม	มีนิสัยมักง่าย	และเห็นแก่ตัว	โดยได้ร่วมประชุมหารือเพื่อ
วางแผนหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและสรุปการประชุมโดยให้มีเครื่องมือ	
“สขุภาวะด	ีมคีณุธรรม”	เพือ่แก้ปัญหายาเสพตดิ	ปัญหาสขุภาวะ	และปัญหาคณุธรรม
ของผูเ้รยีน	โดยน�าหลกัศาสนาทีน่กัเรยีนนบัถอืมาชโลมจติใจของผูเ้รยีน	เครอืข่ายสตูล
จึงได้จัดท�าโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตอบายมุขขึ้น	ตามประเด็นปัญหา	ดังนี้	
1)	ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	2)	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ได้แก่	
กิจกรรมการอ่านกีรออาตี	และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง	และ	3)	ด้านคุณภาพการ
ศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน	ดังนี้	
1)	 เพื่อสร้างเสริมเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์	2)	 เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน	 และ	 
3)	 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความตระหนักและเห็น 
ความส�าคัญเกี่ยวกับภัยของอบายมุข

สิริ	เด็นเป็น
ประธานเครือข่ายสตูล
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กิจกรรมที่ด�าเนินการ
	 กิจกรรมที่ด�าเนินการในโครงการฯ	มีดังนี้
  กิจกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข	มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	ประชุมครู	คณะกรรมการสถานศึกษา	
ผู้น�าศาสนา	 ผู้น�าชุมชน	 ผู้น�าองค์กร	 ผู้ปกครองนักเรียน	 2)	 แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อก�าหนดกรอบ
การด�าเนนิงานของโครงการและความต้องการของชมุชนและแนวทางจัดต้ังเครือข่ายเยาวชนสุขภาพดี	
ชีวีมีสุข	3)	จัดท�าคู่มือการท�างาน	เครือข่ายเยาวชนเยาวชนสุขภาพดี	ชีวีมีสุข	4)	สร้างความเข้าใจแก่
ผู้เกี่ยวข้อง	ประสานวิทยากร	 สถานที่	 เอกสาร	 และโรงเรียนในเครือข่าย	 และ	 5)	 จัดกิจกรรมต่างๆ	
ได้แก่	การฉดีวคัซนีให้กบันกัเรยีน	การตรวจสุขภาพ	กฬีาพืน้บ้าน	กจิกรรมแปรงฟัน	รณรงค์ไข้เลอืดออก	
รณรงค์ต้านยาเสพติด	 ชุมชนตัดผมให้นักเรียน	 องค์กรบริหารส่วนต�าบลพ่นควันก�าจัดยุงลาย	พัฒนา
โรงเรยีน	ปลกูต้นไม้	พฒันาสถานทีท่่องเทีย่วหาดกาสิง	โบราณสถานของหมูบ้่าน	กจิกรรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน	 กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์	 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน	 กิจกรรมปลอดบุหรี่	 เตรียมการ
แต่งตัง้คณะท�างานเครอืข่ายเยาวชนเยาวชนสขุภาพดี	ชวีมีสีขุ	และจัดกระบวนการเรยีนรูต้ามกจิกรรม
ในคู่มือการท�างานเครือข่ายเยาวชนเยาวชนสุขภาพดี	ชีวีมีสุข	การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน	
6	โรงเรียน	จิตอาสา	6	โรงเรียน	เยาวชนสร้างสังคมมีสุข	6	โรงเรียน	สุขภาพกายดีชีวีมีสุข	6	โรงเรียน	
และการประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสุขภาพดี	ขีวีมีสุข
 กิจกรรมคุณธรรมน�าพาความรู	้ (โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง	และโรงเรียนบ้านทางยาง)	มีวิธ ี
การด�าเนินงาน	ดังนี้	 1)	ประชุมครู	 คณะกรรมการสถานศึกษา	ผู้น�าศาสนา	ผู้น�าชุมชน	ผู้น�าองค์กร	
ผู้ปกครองนักเรียน	 เพื่อก�าหนดกรอบการด�าเนินงานคุณธรรมน�าพาความรู้	 2)	 เตรียมการโดยมี
การแต่งตั้งคณะท�างาน	 จัดท�าหลักสูตรกีรออาตีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-6	 3)	 จัดท�ากิจกรรม
ได้แก่	 กิจกรรรมเศรษฐกิจพอเพียง	 และกิจกรรมการคัดเลือกครอบครัวรักการอ่าน	 4)	 ประสาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้มีความรู้ในพื้นท่ีเพื่อก�าหนดขอบเขตของระดับชั้นเรียน	 5)	 ประสานวิทยากร	
สถานที่	 เอกสาร	 และโรงเรียนในเครือข่ายและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรคุณธรรมน�าพา
ความรู้	หลักสูตรการเรียนกีรออาตี	พร้อมกับการแต่งกายให้เหมาะสมกับการอ่านกีรออาตี	การสะกด
ค�าการอ่านกีรออตี	และการสร้างบุคคคลิกภาพและมีมารยาท	6)	จัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง	7)	จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	และ	7)	ประเมินผลการจัดกิจกรรมและประชุมสรุปผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมน�าพาความรู้
 กิจกรรมอบรมผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง Power of change	 (ทุกโรงเรียนในเครือข่าย)	
มีวิธีการด�าเนินงาน	ดังนี้	1)	จัดอบรมคณะครูบุคลากรโรงเรียน	คณะกรรมกรรมสถานศึกษา	ผู้บริหาร
โรงเรียน	ตัวแทนชุมชนและ	นักเรียนแกนน�าไปสู่ผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง	และ	2)	จัดอบรมขยายผล
สู่นักเรียน	และชุมชน	สรุปการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้าหมาย
 กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาพัฒนาแหล่งเรียนรู้	(โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง	และโรงเรียนบ้านบ่อ
เจด็ลกู)	มวีธิกีารด�าเนนิงาน	ดงันี	้1)	วางแผนโดยการประชมุคร	ูคณะกรรมการสถานศกึษา	ผูน้�าศาสนา	
ผูน้�าชมุชน	ผูน้�าองค์กร	ผูป้กครองนกัเรยีน	เพ่ือก�าหนดกรอบการด�าเนนิงานอาหารพืน้บ้าน	อาชพีการ
ผกูอวน	ศลิป์สร้างสรรค์	รองแงง็	และมคัคเุทศก์น้อย	2)	แต่งต้ังคณะจัดท�าหลักสูตรส่งเสริมภูมิปัญญาแหล่ง



358

เรยีนรู	้3)	จดัท�าหลกัสตูรส่งเสรมิภมูปัิญญาแหล่งเรียนรู้	4)	จัดท�าคูม่อืการเรียนรู้ส่งเสริมภมูปัิญญาแหล่ง
เรยีนรู	้5)	ประชาสมัพนัธ์	ประสานวิทยากร	สถานที	่5)	โรงเรยีนในเครอืข่ายจดักระบวนการเรยีนรู้ตาม
หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น	รองแง็ง	อาหารพื้นบ้าน	อาชีพผูกอวน	ศิลปะการวาด	และมัคคุเทศก์น้อย	
และ	6)	ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 กิจกรรม ครู D.A.R.E แชร์ปณิธานต้านภัยยาเสพติด	 (ทุกโรงเรียนในเครือข่าย)	 มีวิธีการ 
ด�าเนนิงาน	ดงันี	้1)	วางแผนประสานความร่วมมอืในการเรยีนรู้โดยใช้บคุคลทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัยาเสพตดิ
ประเภทต่างๆ	2)	ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง	วางแผนจัดกิจกรรมตลอดภาคเรียนและปี
การศึกษา	3)	จัดกิจกรรมรณรงค์	1	วัน	1	ค�า	ที่เกี่ยวกับการต้านภัยอบายมุข	4)	ครูผู้รับผิดชอบจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้รับความรู้	 ประสานกับผู้รับผิดชอบกิจกรรมภาษาวันละค�า	 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เกีย่วกบับหุรี	่สรุา	สารระเหยและยาเสพตดิชนดิอืน่ๆ	5)	ส่งเสรมิให้นกัเรยีนรูจ้กัใช้ทกัษะในการตดัสนิใจ
และเรยีนรูว้ธิต่ีอต้านแรงกดดนัของกลุม่เพือ่นรู้จักใช้ทางเลือกอืน่ๆ	เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	หลีกเล่ียง	
การใช้บุหรี่	 ยาเสพติดและความรุนแรง	 6)	 ประสานการจัดกิจกรรมกีฬาพัฒนาสุขภาพ	 ฯลฯ	 7)	 จัด
กิจกรรมค่ายวชิาการการรณรงค์ป้องกนัอบายมขุในสถานศกึษาร่วมกบัชมุชน	8)	หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
จดักจิกรรมเยาวชนปลกุจติส�านึกต้านภัยอบายมขุ	9)	น�าผลงานของนกัเรียนแต่ละระดบัชัน้	มาร่วมเป็น
นิทรรศการใหญ่ของโรงเรยีน	เช่น	วนัยาเสพตดิโลก	และวนังดสบูบหุรีโ่ลก	เป็นต้น	10)	จดัให้มกีจิกรรม
ร่วมสนุกที่หลากหลายเกี่ยวกับอบายมุข	พร้อมของรางวัลเล็กๆน้อยๆ	โดยคณะครูและชุมชนเป็นผู้จัด
กิจกรรมร่วมกนั	11)	ประสานกับผูร้บัผดิชอบกจิกรรมอ่ืนๆทัง้หมดในโรงเรยีน	ผูป้กครอง	คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	ชุมชน	ในการเฝ้าระวังดูแลนักเรียนและการท�ากิจกรรมต่างๆในเวลาเรียนเพื่อ
หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกประเภท	12)	จัดกิจกรรมสัมพันธ์	ชุมชนดี	กีฬาเด่น	ห่างไกลอบายมุข	จัดแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์	 ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน	 เช่น	 แข่งขันฟุตบอล	 แข่งขันวอลเลย์บอล	 การแข่งขันกีฬา 
พืน้บ้านบางชนดิ	เป็นต้น	เดอืนละ	1	ครัง้	13)	ประสานกบักจิกรรมกฬีาพัฒนาสุขภาพ	และ	14)	ประเมนิ
นักเรียนในการมีทักษะชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข	ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน
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วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
	 ส�าหรับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 15 วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดการจัดกิจกรรม

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดผลลัพธ์

1. เพื่อสร้างเสริมเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพกาย
และจิตที่สมบูรณ์

นกัเรียน	มสุีขภาพกายและจิตท่ีดี	ร้อยละ	90

2. เพือ่ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน

นกัเรียน	มคีณุธรรมจริยธรรมและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น	ร้อยละ	80

3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง
ความตระหนักและเห็นความส�าคัญเกี่ยวกับ
ภัยของอบายมุข

ชุมชน	ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน	
ร้อยละ	80	

ผลผลิต/ผลลัพธ์
	 ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมมีดังนี้
	 การจัดกิจกรรมเครือข่ายสุขภาพดีชีวีมีสุข	 การออกก�าลังกาย	 การส่งเสริมภาวะสุขภาพ	
กิจกรรมการอ่านกีรออาตี	ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมาธิ	
	 กิจกรรมการอบรมครู	 และบุคลากรทางการศึกษา	 ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม	น�าไปพัฒนาผู้เรียนได้
	 กิจกรรมอบรมภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง	 กิจกรรมสืบสาน
ภมูปัิญญาพฒันาแหล่งเรยีนรู	้การเรยีนรูร้องแง็ง	ร่วมกบัชมุชน	การท�าขนมพ้ืนบ้านส่งเสริมการอนรัุกษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กิจกรรมครูแดร์	แชร์ปณิธานต้านยาเสพติด	กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน	กิจกรรมสูตร
คูณพาเพลิน	 และกิจกรรมพี่สอนน้อง	 ส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีคุณธรรมจริยธรรม	 และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์	 พัฒนาการศึกษาของผู้เรียนและเยาวชน	ส่งผลให้เยาวชนมีสุขภาพกายและจิตใจที่
สมบรูณ์	ร้อยละ	80	เยาวชนในชมุชนมคีณุธรรมจรยิธรรมร้อยละ	80	และชมุชนมส่ีวนร่วมในการสร้าง
ความตระหนักและเห็นความส�าคัญของภัยจากอบายมุข	ร้อยละ	80
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กระบวนการการมีส่วนร่วม
	 เครือข่ายสตูลได้ร่วมกันจัดท�าโครงการฯ	 และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ของชุมชนในการส่งเสริม	 สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน	
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน 
	 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการด�าเนินงานแต่ละด้าน	ได้แก่	ด้านการบริหารการจัดการ	ขาดการ
นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องภายในเครือข่าย	 ด้านการเงิน	 งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม
เนื่องจากกิจกรรมมากกว่างบประมาณที่ได้รับ	และด้านการจัดกิจกรรม	สถานศึกษาแต่ละแห่งมีเวลา
ในการจัดกิจกรรมไม่ตรงกัน	 เนื่องจากบริบทของสถานศึกษาที่ต่างกัน	 เช่น	 สภาพดินเป็นดินเหนียว	
ไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก	 ไม่มีสถานที่ประกอบกิจกรรมคุณภาพดีชีวีมีสุข	 ฤดูกาลจัดกิจกรรม
ไม่เหมาะสม	(อปุสรรคในช่วงฤดฝูน)	ผูป้กครองบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้	ผูเ้รยีนไม่มคีวาม
เข้าใจในการใช้วสัดอุปุกรณ์	และขัน้ตอนในกจิกรรมการท�าอาหาร	ส่งผลต่อการปฏบิติักจิกรรมทีล่่าช้า	
	 ส�าหรับข้อเสนอแนะ	 มีดังนี้	 1)	 จัดกิจกรรมในฤดูกาลที่เหมาะสม	 (ไม่จัดกิจกรรมในฤดูฝน)	
2)	ทุกภาคส่วนร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง	3)	ครูสาธิตขั้นตอนการท�ากิจกรรมก่อน
การลงมือปฏิบัติจริง	และ	4)	จัดหางบประมาณและสถานที่ส�าหรับการปฏิบัติกิจกรรม
 

นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน
	 นวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงานโครงการฯ	ได้แก่
	 1.	คณะกรรมการเครอืข่ายเยาวชนมสุีข	ประกอบด้วย	ตัวแทนชมุชน	ตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่	ตวัแทนผู้ปกครอง	และตวัแทนสถานศกึษา	เพือ่ผลกัดนักจิกรรมสร้างสขุภาวะภายในชมุชน
อย่างยั่งยืน	
	 2.	หลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น	สร้างทักษะอาชีพ	การผูกอวน	การระบ�ารองแง็ง	ศิลปะ	และ
ขนมพื้นบ้าน	 และคู่มือการท�าการผูกอวน	 การระบ�ารองแง็ง	 ศิลปะ	 และขนมพื้นบ้าน	 ท�าให้ผู้สนใจ
สามารถน�าไปต่อยอดด้วยตนเองได้

ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม
	 ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมเครือข่ายสตูล	ได้แก่	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลปากน�้า	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลสาคร	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลท่าเรือ	
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลควนโดน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลวังประจัน	
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านทุกพื้นท่ี	 และสถานีต�ารวจและกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน	 ได้เข้ามามี
ส่วนในการจัดกิจกรรมสุขภาพ	 การรณรงค์ไข้เลือดออก	 ยาเสพติด	 การรณรงค์โครงการคนไทยไร้พุง	
และการรณรงค์แยกขยะ	เพื่อให้ผู้เรียนน�าความรู้ที่ได้	ขยายผลสู่ชุมชนต่อไป
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จุดเด่น และปัจจัยความส�าเร็จ
  จุดเด่นของโครงการ คือ	 ชุมชนท่ีเข้มแข็ง	 มีความรัก	 ความสามัคคีของคนในชุมชนผ่าน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	ที่ประกอบด้วยกลุ่ม
บุคคลที่มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน	โดยเฉพาะผู้น�าศาสนา	ผู้น�าชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ผู้ปกครอง	และปราชญ์ชาวบ้าน	ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ	ดังกล่าว

 ปัจจัยความส�าเร็จ
	 ปัจจัยความส�าเร็จของโครงการฯ	มีดังนี้
	 1.	 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแนะน�า	 ให้ค�าปรึกษา	 ส่งเสริม	 สนับสนุน	 ให้การด�าเนิน
โครงการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัไว้	โดยเฉพาะความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศกึษา	ผูน้�า
ชุมชน	ผู้น�าท้องถิ่น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และผู้ปกครอง	
	 2.	ชุมชนมีวิถีชีวิต	 วัฒนธรรม	และประเพณีที่สอดคล้องกับหลักการศาสนา	ส่งผลให้ผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	และค่านิยมอันพึงประสงค์ตามหลักศาสนาและจารีตประเพณีท้องถิ่น
	 3.	 ความรัก	 ความสามัคคีของคนในชุมชน	 ผ่านคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่บทบาทในการพัฒนาชุมชน	 โดย
เฉพาะผู้น�าศาสนา	 ผู้น�าชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ผู้ปกครอง	 และปราชญ์ชาวบ้าน	 ที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ	ดังกล่าว

สรุป 
	 เครือข่ายสตูลประกอบด้วย	 โรงเรียนแม่ข่ายคือ	 โรงเรียนบ่อเจ็ดลูก	 และโรงเรียนเครือข่าย	
ได้แก่	 โรงเรียนบ้านวังปริง	 โรงเรียนบ้านทางยาง	 โรงเรียนบ้านควนตะเหลง	 โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง	
และโรงเรียนบ้านวังประจัน	 รวมตัวกันจัดท�าโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตอบายมุขขึ้น	 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน	 ได้แก่	 1)	 เพ่ือสร้างเสริมเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพกายและจิตท่ี
สมบูรณ์	2)	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน	
และ	3)	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความตระหนักและเห็นความส�าคัญเกี่ยวกับ
ภัยของอบายมุขจัดท�าโครงการฯ	ตามประเด็นปัญหา	ดังนี้
	 1.	 ด้านความตระหนักและการลดอัตราการสูบบุหรี่	 โดยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมครูแดร์	 แชร์
ปณิธานต้านยาเสพติด	 ทั้งนี้	 การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตามเป้าหมายของโครงการ	 โดยมีตัวชี้วัดผล
ลัพธ์ที่ได้คือ	 ผู้เรียนมีสมาธิ	 และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 ส�าหรับตัวช้ีวัดผลผลิตที่ได้คือ	 ผู้เรียนมี
สขุภาพกายและจติใจทีส่มบรูณ์ร้อยละ	80	และชมุชนชมุชนมส่ีวนร่วมในการสร้างความตระหนกัและ
เห็นความส�าคัญของภัยจากอบายมุขร้อยละ	80
	 2.	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	ได้แก่	กิจกรรมการอ่านกีรออาตี	และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง	
ทัง้น้ี	การจัดกจิกรรมมผีลส�าเรจ็ตามเป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัชีว้ดัผลลพัธ์ทีไ่ด้คอื	ครแูละบคุลากร
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ทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม	น�าไปพัฒนาผู้เรียนได้	ส�าหรับผลผลิตที่ได้คือ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณธรรมจริยธรรม	และเยาวชนในชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรมร้อยละ	80
	 3.	ด้านคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมกับสุขภาวะและความมั่นคง	การจัดกิจกรรมมีผลส�าเร็จตาม
เป้าหมายของโครงการ	โดยมตีวัช้ีวัดผลลพัธ์ทีไ่ด้คอื	ผูเ้รยีนมสีมาธ	ิและพฒันาการศกึษาของผูเ้รยีนและ
เยาวชน
	 ส�าหรับกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสตูลคือ	 การจัดการมีส่วนร่วมโดยเน้นผู้เรียน 
เป็นส�าคัญ	 โดยมีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม	 อย่างไรก็ดี	 ปัญหาและอุปสรรคใน
การด�าเนินงานโครงการฯ	 ได้แก่	 ขาดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องภายในเครือข่าย	 งบประมาณ 
ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม	และสถานศึกษาแต่ละแห่งมีเวลาในการจัดกิจกรรมไม่ตรงกัน	เนื่องจาก
บริบทของสถานศึกษาที่ต่างกัน	 ดังนั้น	 เครือข่ายสตูลจึงได้ด�าเนินการแก้ไข	 ดังนี้	 1)	 จัดกิจกรรม 
ในฤดูกาลที่เหมาะสม	 (ไม่จัดกิจกรรมในฤดูฝน)	 2)	 ทุกภาคส่วนร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ 
อย่างต่อเนื่อง	3)	ครูสาธิตขั้นตอนการท�ากิจกรรมก่อนการลงมือปฏิบัติจริง	และ	4)	จัดหางบประมาณ
และสถานที่ส�าหรับการปฏิบัติกิจกรรม
	 ส�าหรับนวัตกรรมที่เกิดจากการด�าเนินงาน	ได้แก่	คณะกรรมการเครือข่ายเยาวชนมีสุข	และ
หลักสูตรภูมิปัญหาท้องถิ่นต่างๆ	ทั้งนี้	จุดเด่นของโครงการคือ	ชุมชนที่เข้มแข็ง	วิถีชีวิต	วัฒนธรรมและ
ประเพณีทีส่อดคล้องกบัหลกัศาสนา	และความสามคัคใีนชมุชน	ท�าให้การด�าเนนิงานส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้
ด้วยดี

รายการอ้างอิง

พิณสุดา	สิริธรังศรี.	(2558).	แก่นการจัดการศึกษา ชุดโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : 
 การศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ:	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.	
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ผู้รับผิดชอบโครงการ
	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	โดยวิทยาลัยครุศาสตร์

ที่ปรึกษาโครงการ
	 พระราชญาณกวี		ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม	9		กาญจนาภิเษก

	 อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

	 คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์

คณะท�างานโครงการ
คณะท�างานส่วนกลาง

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	พิณสุดา	สิริธรังศรี	 หัวหน้าโครงการ

	 นางอารีรัตน์		รักชาติประเสริฐ	 	 เลขานุการวิชาการ/นักวิชาการโครงการ

	 นางสาวเยาวลักษณ์		ขวัญชื่น	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ/เทคโนโลยี

ผู้นิเทศ ติดตามและประเมินภายในโครงการ  (ส่วนกลาง) 

	 รองศาสตราจารย์	ดร.กล้า	ทองขาว	 	 รองคณบดี	และผู้อ�านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตร 

	 	 	 	 	 	 มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการศึกษา	

	 	 	 	 	 	 วิทยาลัยครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

	 รองศาสตราจารย์	ดร.อุทัย	บุญประเสริฐ	 ผู้อ�านวยการหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 	 	 	 	 สาขาวิชาการจัดการการศึกษา	วิทยาลัยครุศาสตร์

คณะท�างานผู้ทรงคุณวุฒิระดับภาค

ภาคกลาง

	 ดร.สรรเสริญ	สุวรรณ์	 	 	 อดตีศกึษานเิทศก์ช�านาญการพเิศษ		จงัหวดัสงิห์บรุี

ภาคใต้

	 นายประเสริฐ		แก้วเพ็ชร	 	 	 อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	

	 	 	 	 	 	 และคณะ

	 ดร.	สรรเสริญ	สุวรรณ์	 	 	 อดีตศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ		

	 	 	 	 	 	 จังหวัดสิงห์บุรี	 	
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

	 นายบุญจันทร์		บัวหุ่ง	 	 	 อดีต	ผอ.กพร.ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 	 	 	 	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	

	 	 	 	 	 	 และคณะ

	 นายสมาน		งามเจริญ	 	 	 อดีตหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน	

	 	 	 	 	 	 สพป.ศรีสะเกษ	เขต	1

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประสพสุข	ฤทธิเดช	 รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	

	 	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

	 นายปรีชา		ศิริมาศ	 	 	 อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์	

	 	 	 	 	 	 กรมสามัญศึกษา	เขต	9	อุดรราชธานี	และ	เขต	10		

	 	 	 	 	 	 อุบลราชธานี

	 นางวรกุล		ศิริมาศ		 	 	 อดีตครูช�านาญการพิเศษ	

	 	 	 	 	 	 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานี	

ภาคเหนือ   

	 นายสมศักดิ์	ข�าอ่อน	 	 	 อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์	กรมสามัญศึกษา

	 	 	 	 	 	 เขต	7	จังหวัดพิษณุโลกและเขต	8	จังหวัดเชียงใหม่

	 นายมนัส	ข�าอ่อน	 	 	 	 หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	คณะครุศาสตร์	

	 	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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