การเรียนรูหลังการทํางาน (After Action Review : AAR)
โครงการพัฒนาคุณธรรมและสรางจิตสํานึกความเปนไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอยางยั่งยืน
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมไชยแสง พาเลส อําเภอเมืองฯ จังหวัดสิงหบุรี
……………………………..
ความเปนมา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเรงสงเสริมคุณธรรมและ
สรางจิตสํานึกความเปนชาติไทยใหกับเด็กและเยาวชนโดยมุงเนนใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รวมทั้งใหสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี จึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาคุณธรรมและสรางจิตสํานึกความเปนไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอยางยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหผูบริหารและครูโรงเรียนคุณธรรมชั้นนํา(จํานวนรอยละ ๑๐ ของโรงเรียนทั้งหมด)และโรงเรียนเครือขาย
จํานวน ๑๒๓ โรงเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแกไขปญหา
ยาเสพติด และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาผานการจัดกิจกรรม ๓ กิจกรรม อยางนอย
เดือนละ ๑ ครั้ง คือ
กิจรรมที่ ๑ ศูนยการเรียนรูพ ุทธศาสนา สรางจิตอาสาชุมชน (ศูนยGIVE & TAKE)
๑.ครูใหนักเรียนทุกคนเปนผูสื่อขาว เก็บขอมูลของคนในเขตบานของนักเรียนวาใคร
ควรไดรับการชวยเหลือ อยางไร เมื่อไร ตองการใครมาชวยบาง และแจงแหลงขอมูลไว
๒.ครูประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนจิตอาสา เปนอาสาสมัครออกหนวยเคลื่อนที่
เพื่อไปใหความชวยเหลือ
๓.ครูและนักเรียนจิตอาสาจัดทําขอมูลวา วัน เดือนใด จะมีการออกหนวยเคลื่อนที่
เพื่อไปใหความชวยเหลือ (อยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง)
๔.นัดหมายบุคลากรและวัสดุอุปกรณครบครันเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือ
๕.ครูและนักเรียนจิตอาสา ถอดประสบการณทบทวนเรื่องที่ทํา และเรื่องที่ควรปรับปรุง
อนึ่ง การทํางานในศูนยตองมีขอตกลงสําคัญ คือ ไมรับคาตอบแทน ไมรับคาพาหนะ
ใหนําอาหาร น้ําดื่มไปรับประทานเองอีกทั้งอาจรวมบริจาคเงินและสิ่งของที่จําเปนในการใหความชวยเหลือ
บุคคลตางๆ

-๒กิจกรรมที่ ๒ โครงงานคุณธรรมสํานึกดี CSR (Corporate Social ResponsibilityCSR)
และโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง
วิธีดําเนินการ
๑.โรงเรียนแมขายและเครือขายศึกษาทําความเขาใจ CSR บูรณาการความคิดเชิงธุรกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณธรรมนักเรียนคิดหาธุรกิจเพื่อผลิตและจําหนาย
ภายใตกระบวนการทําธุรกิจอยางฉลาด เรียนรูหลักเศรษฐศาสตรและหลักธรรมทั้งในการผลิต
กระบวนการทํางานของผูผลิต ตั้งเปาหมาย
ผลการดําเนินงานในโรงเรียนในวงที่กวางขึ้น เชนการคิดผลิตน้ําสมุนไพรขายแทนน้ําอัดลม ซึ่งธุรกิจที่ผลิต
ตองไมเปนการเพิ่มขยะ และหมุนเปนวัฏจักรคุณธรรม
๒.โรงเรียนแมขายและเครือขายรวมกันจัดคายโครงงานคุณธรรมสํานึกดี CSR (Corporate
Social ResponsibilityCSR) และโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง
เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําโครงงานฯใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจอยางชัดเจน
๓.นักเรียนรวมกลุมกัน ๘-๑๐ คน รวมกันทําโครงงานธุรกิจคุณธรรม อยางนอย
๑โครงงานระยะเวลาไมนอยกวา ๓ เดือน แลวนําผลกําไรจากโครงงานคุณธรรมสํานึกดีCSR
สนับสนุนการทําความดีในโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทําดี
กิจกรรมที่ ๓ คายพระ (โตะครู) ครู ผูปกครอง
วิธีดําเนินการ
ใหบุคลากรทั้ง ๓ ฝายวางแผนดูแลชวยเหลือนักเรียนดวยความรักความเมตตา
มากกวาการตรวจตราจับกุม เชนอาจจัดกิจกรรมผูปกครองอาสา วางแผนดูแลนักเรียนดวยกันอยางเปนระบบ
มีจุดเนนที่ใหนักเรียนมีสติ ระลึกรูบาปบุญคุณ โทษรูสิทธิและหนาที่ มีจิตสํานึกความเปนไทย ตามที่สํานักงาน
สงเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ไดระบุไววา สิ่งที่แสดงถึงจิตสํานึกความเปนไทยมี 4 สถาบัน
( ๑๖ ประเด็น ) คือ
๑)สถาบันชาติ ดําเนินการเกีย่ วกับ ธงชาติ การใชเลขไทย การใชคําวาพุทธศักราชหรือ
พ.ศ. การใชภาษาไทย สัญลักษณประจําชาติไทย (ชางไทย ดอกราชพฤกษ ศาลาไทย) การใชผาไทย เพลงไทย
๒) สถาบันศาสนา ดําเนินการเกี่ยวกับ การไหว การใชโตะหมูบูชา การอยูรวมกันของ ๕
ศาสนา
๓) สถาบันพระมหากษัตริยดําเนินการเกี่ยวกับ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลง
พระราชนิพนธ วันสําคัญของพระมหากษัตริย ความจงรักภักดี
๔) การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเสริมสรางวินัยในการจราจร การเขาคิวรับบริการตางๆ

-๓ทั้งนี้ เมื่อโรงเรียนคุณธรรมชั้นนําและโรงเรียนเครือขายดําเนินการแตละกิจกรรมเสร็จสิ้นแลว
จะตองรวมกันจัดทํา AAR ทุกกิจกรรม และในขั้นสุดทายโรงเรียนแมขายคุณธรรมและสพป.จะรวมจัดทํา AAR
อีกครั้ง พรอมสังเคราะหขอมูลกระบวนการการพัฒนาคุณธรรมและสรางสํานึกความเปนไทยเพื่อพัฒนา
เด็กไทยอยางยั่งยืนของโรงเรียนแมขายคุณธรรมและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเผยแพรสูสาธารณะ
ผลการสังเคราะหขอมูลการเรียนรูหลังการทํางาน(After Action Review : AAR)
การสังเคราะหขอมูลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมและสรางจิตสํานึก
ความเปนไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอยางยั่งยืน ดําเนินการโดยการแบงกลุมผูเขารวมประชุมปฏิบัติการกลุมละ
๑๐ คน ประกอบดวย ผูบริหาร โรงเรียน ครู ผูปกครอง(ชุมชน) นักเรียน แลวใหแตละคนเลากิจกรรม
ที่โรงเรียนดําเนินการ(๓ )จกรรมหลัก)เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหโรงเรียนที่รวมกลุมนําไปพัฒนาตอยอด
การเลากิจกรรมจะเริ่มตนจากผูอาวุโสนอย หมุนเวียนจนครบทุกคนในกลุมและบันทึกผลตามประเด็น AAR ไว
สรุปไดดังนี้
๑.สิ่งที่ผูบริหาร/ครู/นักเรียน/ชุมชน คาดวาจะไดรับจากกิจกรรมนี้
๑.นักเรียนจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง
๒.นักเรียนจะมีไตรสิกขาเปนหลักในการดําเนินชีวิต (ศีล สมาธิ ปญญา)
๓.นักเรียนจะมีรายไดจากการเขารวมโครงงานฯ
๔.จะไดนักเรียนแกนนําที่เปนแบบอยางที่ดี เพื่อเติบโตไปเปนพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม
๕.นักเรียนจะไดรับการพัฒนา EQ
๖.นักเรียนจะรักและภูมิใจในความเปนไทยเพิ่มมากขึ้น
๗.ภาพลักษณของโรงเรียนและชุมชนจะดีขึ้น เพราะโรงเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่มีปญหายาเสพติด
และปญหาเพศศึกษา
๘.สถานศึกษา และชุมชนจะลดความขัดแยงและความแตกแยก
๙.ทรัพยสินของสถานศึกษามีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
๑๐.ประชาชนทุกศาสนาอยูรวมกันอยางมีความสุขเพิ่มมากขึ้น
๒.สิ่งที่ผูบริหาร/ครู/นักเรียน/ชุมชน ไดรับจากกิจกรรมนี้
๑.นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น
๒.มีนักเรียนที่มีจิตอาสาชวยเหลือชุมชน มากขึ้น
๓.ครู นักเรียนอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมิตรมากขึ้น
๔.โรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี
๕.ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนสูงขึ้น

-๔๖.นักเรียนเกิดทักษะในทางปฏิบัติ สามารถสรางอาชีพและรายได
๗.ชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเกิดความเขาใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๘.นักเรียนรักทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นและสืบทอดแนวคิดปราชญชาวบานในการดําเนินชีวิตหรือประกอบ
อาชีพ
๙.มีนักเรียนแกนนําในการทําความดีมากขึ้น
๓.สิ่งใดที่ทําใหกิจกรรมนี้บรรลุผลเกินคาด(ไดผลดีเกินคาด)เปนเพราะเหตุใด
๑.การเปนแบบอยางที่ดี ความรวมมือ รวมใจระหวางบาน วัด โรงเรียน
๒.การฝกจิต หรือการบริหารจิต ทําใหเด็กมีจิตอาสาเกิดความรักและสามัคคี
หางไกลยาเสพติดรวมทั้ง อยูรวมกันอยางมีความสุข
๓.การสรางนักเรียนใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ การทํางาน
๔.การดําเนินงานอยางตอเนื่องและจริงจังของโรงเรียน
๕.การสรางแรงจูงใจใหนักเรียน เชน การใหเกียรติบัตร กลาวชื่นชม การใหสัญลักษณ
การเปนผูมีจิตอาสาเปนตน
๔.สิ่งใดที่ทําใหกิจกรรมนี้บรรลุผลนอยหรือไมไดผลเลย เปนเพราะเหตุใด
และเคยใชวิธีใดแกปญหาแลว
๑.สภาพแวดลอมของโรงเรียนไมเอื้ออํานวย เชน โรงเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่มีปญหาดานยาเสพติด
ดานเพศศึกษา รวมทั้งสื่อตางๆ มีผลกระทบตอนักเรียนเปนอยางมาก ครูจึงตองทุมเทเสียสละทํางานหนัก
เพื่อทําใหเด็กมีภูมิตานทาน
๒.โรงเรียนการประชาสัมพันธโครงการฯไมทั่วถึง วัดและชุมชนไมทราบการดําเนินงานโครงการฯ
จึงขาดความรวมมือ โรงเรียนจึงควรแจงวัตถุประสงคการดําเนินงานใหผูที่เกี่ยวของทุกสวนทราบ
โดยเวบไซตของโรงเรียนและเอกสารประชาสัมพันธ การจัดประชุมผูปกครอง ฯลฯ และควรเปดโอกาส
ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการสรางความรัก ความศรัทธาใหเกิดกับนักเรียน รวมทั้งอธิบายใหผูปกครอ
งทราบวา เมื่อดําเนินโครงการฯแลวเด็กจะไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นไดอยางไร ซึ่งจะทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ
ใหความรวมมือ
๓.ในกิจกรรมCSR ระยะเวลาที่เด็กไดฝกปฏิบัติจริงมีนอย เนื่องจากตองปฏิบัตินอกเวลาเรียนเพิ่มเติม
เด็กบางรายมีปญหาเรื่องการเดินทางมาในวันหยุดรวมทั้งไมมีตลาดรองรับ เพื่อจําหนายผลิตภัณฑ
จากโครงงานของนักเรียน
๔.ผูบริหารโรงเรียนไมทําความเขาใจกับครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทําใหขาดความรวมมือ
จากบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ แกไขโดยผูบริหารตองใหบุคลากรทุกฝายรูและเขาใจการดําเนินโครการ
รวมทั้งยกยองใหขวัญและกําลังใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยางจริงจังและเสียสละ
๕.กิจกรรมไมใหนักเรียนมีสวนรวม(รวมคิด รวมทํา)ทําใหนักเรียนไมใหความรวมมือ อาจแกได
จากการใหนักเรียนมีสวนรวมคิด รวมทําใหมากขึ้นรวมทั้งใหแรงจูงใจ ใหคําชื่นชมยกยอง

-๕๖.งบประมาณดําเนินโครงการฯไมเพียงพอ เพราะมีโรงเรียนเครือขายมาก
จึงควรมีโรงเรียนเครือขายไมเกิน ๕ แหงตอโรงเรียนแมขาย
๕.หากจะมีการทํางานเชนนี้อีก มีคําแนะนําใหปรับปรุงตรงไหนบาง อยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว
๑.ควรระดมทุนจากโรงเรียน วัด ชุมชน เชน อาหารสําหรับเลี้ยงเด็กเขาคายฯ คาพาหนะไปจัดกิจกรรม
จิตอาสานอกโรงเรียน
๒.ควรเพิ่มโรงเรียนแมขาย โดยใหมีทุกกลุมโรงเรียน เพื่อสะดวกในการติดตอประสาน
และจํานวนโรงเรียนในเครือขายไมควรเกิน ๕ แหง
๓.โรงเรียนควรจัดทําปฏิทินงานอยางชัดเจน ทั้งแมขายและเครือขายเพื่อเปนขอสัญญา
ในการปฏิบัติงานอยางจริงจังเปนระบบ
๔.ตองการใหเขตพื้นที่การศึกษา จัดหาแหลงขอมูล วิทยากรผูเชี่ยวชาญการดําเนินโครงการฯ
ใหโรงเรียนไดเขาไปศึกษา
๕.ควรแจงเกณฑการประเมินกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรมใหโรงเรียนทราบ
๖.สพป.ควรมีการจัดศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ ทั้งนี้
ควรใหนักเรียนและชุมชนไปศึกษาดูงานดวย
…………………………………………..

