
การเรยีนรูหลังการทํางาน (After Action Review : AAR) 

โครงการพัฒนาคุณธรรมและสรางจติสํานกึความเปนไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอยางย่ังยืน 

วันท่ี  ๙  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ  โรงแรมไชยแสง พาเลส อําเภอเมอืงฯ จังหวัดสงิหบุร ี

…………………………….. 

ความเปนมา 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน มีนโยบายเรงสงเสรมิคุณธรรมและ 

สรางจิตสํานกึความเปนชาตไิทยใหกับเด็กและเยาวชนโดยมุงเนนใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเรยีนใหมี

คุณลักษณะที่พงึประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  รวมทัง้ใหสามารถ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข     สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสงิหบุร ีจึงไดจัดทําโครงการ

พัฒนาคุณธรรมและสรางจิตสํานกึความเปนไทยเพื่อพัฒนาเด็กไทยอยางยั่งยืน  โดยมวีัตถุประสงค                

เพื่อใหผูบรหิารและครูโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา(จํานวนรอยละ ๑๐ ของโรงเรยีนทั้งหมด)และโรงเรยีนเครือขาย 

จํานวน ๑๒๓ โรงเรยีน จัดกจิกรรมสงเสรมิคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง การแกไขปญหา

ยาเสพตดิ และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลอืนักเรยีนในสถานศกึษาผานการจัดกจิกรรม  ๓ กจิกรรม อยางนอย

เดอืนละ ๑ ครัง้ คอื  

กจิรรมท่ี ๑  ศูนยการเรยีนรูพุทธศาสนา สรางจิตอาสาชุมชน  (ศูนยGIVE & TAKE) 

๑.ครูใหนักเรยีนทุกคนเปนผูสื่อขาว เก็บขอมูลของคนในเขตบานของนักเรยีนวาใคร 

ควรไดรับการชวยเหลอื  อยางไร เมื่อไร ตองการใครมาชวยบาง และแจงแหลงขอมูลไว 

  ๒.ครูประชาสัมพันธรับสมัครนักเรยีนจิตอาสา เปนอาสาสมัครออกหนวยเคลื่อนที่ 

เพื่อไปใหความชวยเหลอื 

  ๓.ครูและนักเรยีนจิตอาสาจัดทําขอมูลวา วัน เดอืนใด จะมกีารออกหนวยเคลื่อนที่ 

เพื่อไปใหความชวยเหลอื (อยางนอยเดอืนละ ๑ ครัง้)  

๔.นัดหมายบุคลากรและวัสดุอุปกรณครบครันเพื่อดําเนนิการใหความชวยเหลอื 

๕.ครูและนักเรยีนจิตอาสา ถอดประสบการณทบทวนเรื่องที่ทํา และเรื่องที่ควรปรับปรุง  

อนึ่ง การทํางานในศูนยตองมขีอตกลงสําคัญ คอื ไมรับคาตอบแทน ไมรับคาพาหนะ 

 ใหนําอาหาร น้ําดื่มไปรับประทานเองอกีทัง้อาจรวมบริจาคเงินและสิ่งของที่จําเปนในการใหความชวยเหลอื 

บุคคลตางๆ 
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กจิกรรมท่ี ๒ โครงงานคุณธรรมสํานกึดี CSR (Corporate Social ResponsibilityCSR)  

และโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทําดี  ถวายในหลวง 

วธิดีําเนินการ 

๑.โรงเรยีนแมขายและเครอืขายศกึษาทําความเขาใจ CSR บูรณาการความคดิเชิงธุรกจิ 

เศรษฐกจิพอเพยีงกับคุณธรรมนักเรยีนคดิหาธุรกจิเพื่อผลติและจําหนาย 

ภายใตกระบวนการทําธุรกิจอยางฉลาด เรยีนรูหลักเศรษฐศาสตรและหลักธรรมทั้งในการผลิต 

กระบวนการทํางานของผูผลติ  ตัง้เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงานในโรงเรยีนในวงที่กวางขึ้น  เชนการคิดผลติน้ําสมุนไพรขายแทนน้ําอัดลม ซึ่งธุรกจิที่ผลติ 

ตองไมเปนการเพิ่มขยะ และหมุนเปนวัฏจักรคุณธรรม 

๒.โรงเรยีนแมขายและเครอืขายรวมกันจัดคายโครงงานคุณธรรมสํานกึดี CSR (Corporate  

Social ResponsibilityCSR) และโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทย ทําดี  ถวายในหลวง 

เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําโครงงานฯใหนักเรียนมคีวามรู ความเขาใจอยางชัดเจน 

๓.นักเรยีนรวมกลุมกัน ๘-๑๐ คน รวมกันทําโครงงานธุรกจิคุณธรรม อยางนอย 

 ๑โครงงานระยะเวลาไมนอยกวา ๓ เดอืน  แลวนําผลกําไรจากโครงงานคุณธรรมสํานกึดีCSR 

สนับสนุนการทําความดใีนโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทําด ี 

กจิกรรมท่ี ๓ คายพระ (โตะครู) ครู ผูปกครอง 

วธิดีําเนินการ 

ใหบุคลากรทัง้ ๓ ฝายวางแผนดูแลชวยเหลอืนักเรยีนดวยความรักความเมตตา 

มากกวาการตรวจตราจับกุม เชนอาจจัดกจิกรรมผูปกครองอาสา วางแผนดูแลนักเรยีนดวยกันอยางเปนระบบ 

มจุีดเนนที่ใหนักเรยีนมสีติ ระลกึรูบาปบุญคุณ โทษรูสทิธแิละหนาที่ มจิีตสํานกึความเปนไทย ตามที่สํานักงาน

สงเสริมเอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี  ไดระบุไววา  สิ่งที่แสดงถึงจิตสํานึกความเปนไทยมี 4 สถาบัน              

( ๑๖ ประเด็น ) คอื   

 ๑)สถาบันชาต ิดําเนนิการเกีย่วกบั  ธงชาต ิ การใชเลขไทย  การใชคําวาพุทธศักราชหรอื  

พ.ศ. การใชภาษาไทย  สัญลักษณประจําชาตไิทย (ชางไทย  ดอกราชพฤกษ  ศาลาไทย)  การใชผาไทย  เพลงไทย  

 ๒) สถาบันศาสนา ดําเนนิการเกี่ยวกบั  การไหว  การใชโตะหมูบูชา  การอยูรวมกันของ ๕  

ศาสนา  

 ๓) สถาบันพระมหากษัตริยดําเนนิการเกี่ยวกับ  เพลงสรรเสรญิพระบารม ี เพลง 

พระราชนพินธ  วันสําคัญของพระมหากษัตรยิ  ความจงรักภักด ี 

 ๔) การปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข ดําเนนิการ 

เกี่ยวกับการเสรมิสรางวนิัยในการจราจร  การเขาควิรับบรกิารตางๆ     
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ทัง้นี้ เมื่อโรงเรยีนคุณธรรมช้ันนําและโรงเรยีนเครอืขายดําเนนิการแตละกจิกรรมเสร็จสิ้นแลว 

จะตองรวมกันจัดทํา AAR ทุกกจิกรรม และในขัน้สุดทายโรงเรยีนแมขายคุณธรรมและสพป.จะรวมจัดทํา AAR 

อกีครัง้ พรอมสังเคราะหขอมูลกระบวนการการพัฒนาคุณธรรมและสรางสํานกึความเปนไทยเพื่อพัฒนา

เด็กไทยอยางยั่งยืนของโรงเรยีนแมขายคุณธรรมและสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาสิงหบุรี 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเผยแพรสูสาธารณะ 

  ผลการสังเคราะหขอมูลการเรยีนรูหลังการทํางาน(After Action Review : AAR)  

               การสังเคราะหขอมูลการดําเนนิงานโครงการพัฒนาคุณธรรมและสรางจิตสํานกึ 

ความเปนไทย เพื่อพัฒนาเด็กไทยอยางยั่งยนื  ดําเนนิการโดยการแบงกลุมผูเขารวมประชุมปฏบิัตกิารกลุมละ 

๑๐  คน ประกอบดวย ผูบรหิาร โรงเรยีน ครู ผูปกครอง(ชุมชน)  นักเรยีน แลวใหแตละคนเลากิจกรรม 

ที่โรงเรยีนดําเนนิการ(๓ )จกรรมหลัก)เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูใหโรงเรยีนที่รวมกลุมนําไปพัฒนาตอยอด 

การเลากจิกรรมจะเริ่มตนจากผูอาวุโสนอย หมุนเวยีนจนครบทุกคนในกลุมและบันทกึผลตามประเด็น AAR ไว  

สรุปไดดังนี้       

 ๑.สิ่งท่ีผูบรหิาร/ครู/นักเรียน/ชุมชน คาดวาจะไดรับจากกจิกรรมน้ี 

๑.นักเรยีนจะมคีุณลักษณะที่พงึประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง 

 ๒.นักเรยีนจะมไีตรสกิขาเปนหลักในการดําเนนิชีวิต (ศีล สมาธ ิปญญา) 

 ๓.นักเรยีนจะมรีายไดจากการเขารวมโครงงานฯ 

 ๔.จะไดนักเรยีนแกนนําที่เปนแบบอยางที่ด ีเพื่อเตบิโตไปเปนพลเมอืงที่ดขีองชุมชนและสังคม 

 ๕.นักเรยีนจะไดรับการพัฒนา EQ 

 ๖.นักเรยีนจะรักและภูมใิจในความเปนไทยเพิ่มมากขึ้น 

 ๗.ภาพลักษณของโรงเรยีนและชุมชนจะดีขึ้น เพราะโรงเรยีนอยูในสภาพแวดลอมที่มปีญหายาเสพติด 

และปญหาเพศศกึษา 

 ๘.สถานศกึษา และชุมชนจะลดความขัดแยงและความแตกแยก 

 ๙.ทรัพยสนิของสถานศึกษามคีวามปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

 ๑๐.ประชาชนทุกศาสนาอยูรวมกันอยางมคีวามสุขเพิ่มมากขึ้น 

๒.สิ่งท่ีผูบรหิาร/ครู/นักเรียน/ชุมชน ไดรับจากกจิกรรมน้ี 

 ๑.นักเรยีนมรีะเบยีบวนัิยมากขึ้น  

 ๒.มนีักเรยีนที่มจิีตอาสาชวยเหลอืชุมชน มากขึ้น  

 ๓.ครู นักเรยีนอยูรวมกันอยางเปนกัลยาณมติรมากขึ้น 

 ๔.โรงเรยีนไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี 

 ๕.ผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีนสูงขึ้น 
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 ๖.นักเรยีนเกดิทักษะในทางปฏบิัต ิ สามารถสรางอาชีพและรายได 

 ๗.ชุมชนเกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและเกดิความเขาใจในการจัดการศกึษาของโรงเรยีน 

 ๘.นักเรยีนรักทองถิ่นเพิ่มมากขึ้นและสบืทอดแนวคดิปราชญชาวบานในการดําเนนิชีวติหรอืประกอบ 

อาชีพ 

 ๙.มนีักเรยีนแกนนําในการทําความดีมากขึ้น 

๓.สิ่งใดท่ีทําใหกจิกรรมน้ีบรรลุผลเกนิคาด(ไดผลดเีกนิคาด)เปนเพราะเหตุใด 

 ๑.การเปนแบบอยางที่ดี   ความรวมมอื รวมใจระหวางบาน วัด โรงเรยีน 

 ๒.การฝกจิต หรอืการบริหารจิต ทําใหเด็กมีจิตอาสาเกิดความรักและสามัคค ี

หางไกลยาเสพตดิรวมทัง้ อยูรวมกันอยางมคีวามสุข 

 ๓.การสรางนักเรยีนใหมเีจตคตทิี่ดตีอวชิาชีพ การทํางาน  

 ๔.การดําเนนิงานอยางตอเนื่องและจรงิจังของโรงเรยีน 

 ๕.การสรางแรงจูงใจใหนักเรยีน เชน การใหเกยีรตบิัตร กลาวช่ืนชม การใหสัญลักษณ 

การเปนผูมจิีตอาสาเปนตน 

๔.สิ่งใดท่ีทําใหกิจกรรมน้ีบรรลุผลนอยหรอืไมไดผลเลย เปนเพราะเหตุใด 

และเคยใชวธิีใดแกปญหาแลว 

 ๑.สภาพแวดลอมของโรงเรียนไมเอื้ออํานวย เชน โรงเรียนอยูในสภาพแวดลอมที่มีปญหาดานยาเสพตดิ   

ดานเพศศกึษา รวมทัง้สื่อตางๆ มีผลกระทบตอนักเรยีนเปนอยางมาก  ครูจึงตองทุมเทเสยีสละทํางานหนัก 

เพื่อทําใหเด็กมภูีมติานทาน 

 ๒.โรงเรยีนการประชาสัมพันธโครงการฯไมทั่วถงึ วัดและชุมชนไมทราบการดําเนนิงานโครงการฯ 

จึงขาดความรวมมอื โรงเรยีนจึงควรแจงวัตถุประสงคการดําเนินงานใหผูที่เกี่ยวของทุกสวนทราบ 

โดยเวบไซตของโรงเรยีนและเอกสารประชาสัมพันธ การจัดประชุมผูปกครอง ฯลฯ และควรเปดโอกาส 

ใหทุกคนไดมสีวนรวมในการสรางความรัก ความศรัทธาใหเกดิกับนักเรยีน รวมทัง้อธบิายใหผูปกครอ 

งทราบวา เมื่อดําเนินโครงการฯแลวเด็กจะไดรับการพัฒนาใหดขีึ้นไดอยางไร ซึ่งจะทําใหผูมสีวนเกี่ยวของ 

ใหความรวมมอื 

 ๓.ในกจิกรรมCSR  ระยะเวลาที่เด็กไดฝกปฏบิัตจิรงิมีนอย  เนื่องจากตองปฏบิัตนิอกเวลาเรยีนเพิ่มเตมิ 

เด็กบางรายมปีญหาเรื่องการเดนิทางมาในวันหยุดรวมทัง้ไมมีตลาดรองรับ เพื่อจําหนายผลติภัณฑ 

จากโครงงานของนักเรยีน 

 ๔.ผูบรหิารโรงเรยีนไมทําความเขาใจกับครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรยีนทําใหขาดความรวมมอื 

จากบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ  แกไขโดยผูบรหิารตองใหบุคลากรทุกฝายรูและเขาใจการดําเนนิโครการ 

รวมทัง้ยกยองใหขวัญและกําลังใจกับบุคลากรที่ปฏบิัตงิานอยางจรงิจังและเสยีสละ 

 ๕.กจิกรรมไมใหนักเรยีนมสีวนรวม(รวมคดิ รวมทํา)ทําใหนักเรยีนไมใหความรวมมอื อาจแกได 

จากการใหนักเรยีนมสีวนรวมคดิ รวมทําใหมากขึ้นรวมทัง้ใหแรงจูงใจ ใหคําช่ืนชมยกยอง 



-๕- 

 

 ๖.งบประมาณดําเนนิโครงการฯไมเพยีงพอ เพราะมโีรงเรยีนเครอืขายมาก 

จึงควรมโีรงเรยีนเครอืขายไมเกนิ ๕ แหงตอโรงเรยีนแมขาย 

๕.หากจะมกีารทํางานเชนน้ีอกี มคํีาแนะนําใหปรับปรุงตรงไหนบาง อยางไร เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

ท่ีกําหนดไว 

 ๑.ควรระดมทุนจากโรงเรยีน วัด ชุมชน เชน อาหารสําหรับเลี้ยงเด็กเขาคายฯ คาพาหนะไปจัดกจิกรรม 

จิตอาสานอกโรงเรยีน 

 ๒.ควรเพิ่มโรงเรยีนแมขาย โดยใหมทีุกกลุมโรงเรยีน เพื่อสะดวกในการตดิตอประสาน 

และจํานวนโรงเรยีนในเครอืขายไมควรเกนิ ๕ แหง 

 ๓.โรงเรยีนควรจัดทําปฏทินิงานอยางชัดเจน ทัง้แมขายและเครอืขายเพื่อเปนขอสัญญา 

ในการปฏบิัตงิานอยางจรงิจังเปนระบบ 

 ๔.ตองการใหเขตพื้นที่การศึกษา จัดหาแหลงขอมูล วทิยากรผูเช่ียวชาญการดําเนนิโครงการฯ 

ใหโรงเรยีนไดเขาไปศึกษา 

 ๕.ควรแจงเกณฑการประเมินกจิกรรมทัง้ ๓ กจิกรรมใหโรงเรยีนทราบ 

๖.สพป.ควรมกีารจัดศกึษาดงูาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับโรงเรยีนที่ประสบความสําเร็จ  ทัง้นี้ 

ควรใหนักเรยีนและชุมชนไปศกึษาดูงานดวย 

 

………………………………………….. 

 


