เลขาธิการ กพฐ. นำ ผอ.สพท. 225 เขต
ศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำให้กับนักเรียน ของ
รร.ราชประชานุเคราะห์ 15 เชียงราย
นำเสนอเมื่อ : 7 พ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 3561 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)
พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน(สพฐ.) และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)
225 เขต จากทั่วประเทศ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำให้กับนักเรียน
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ซึ่งปรับรูปแบบจัดการเรียนการสอน นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
เน้นให้เรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์จริง ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน
ให้สามารถนำความรู้ต่อยอดสร้างอาชีพให้ตนเองได้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ได้เริ่มปรับหลักสูตรการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.2553
เนื่องจากปัญหาครูไม่เพียงพอ และความหลากหลายของผู้เรียน ทำให้โรงเรียนได้สร้างหน่วยการเรียนรู้ขึ้น
หน่วยต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อตอบสนองและให้เหมาะสมกับตัวนักเรียนเอง
จึงพัฒนามาเป็นแผนการเรียนศิลป์และศักยภาพด้านอาชีพ
เพื่อรองรับการจัดการศึกษาส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ มากกว่าการเน้นเรื่องวิชาการเพียงอย่างเดียว
โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 10 ฐานคือ

ฐานที่ 1 โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า/RPG.15 F.C. Academy
ฐานที่ 2 Digital Classroom/E-Learning Zone
ฐานที่ 3 โรงเรียนเตรียมอาชีพ 53 อาชีพ
ฐานที่ 4 หลักสูตรสถานศึกษารองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอำเภอเชียงแสน
ฐานที่ 5 ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
ฐานที่ 6 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ/Digital Book/One stop Service/Big Data Center
ฐานที่ 7 ร้านเสริมสวย/ซักอบรีด/สวนผักแนวตั้ง/ส้วมสุขสันต์/ร้าน 7-รปค.15/โรงเรียนธนาคาร
ฐานที่ 8 โรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม/ค่ายมวยราชประชาฯ15ยิม/ห้องเรียนศิลปะ/ดนตรี-นาฏศิลป์
ฐานที่ 9 ห้องเรียนอนุบาล เชิงวิจัยและพัฒนา/ห้อง STEM & Art
ฐานที่ 10 ศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อยร้านกาแฟเวียงเก่า
โครงการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดิน(อาคารเรือนแถวเชิงพาณิชย์)
ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 มีนักเรียน 1,974 คน
ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสตามชายขอบพื้นที่สูง พื้นราบ และเด็กพิเศษ
ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เฉพาะปีการศึกษา 2560 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2560 จำนวน 151 คน สามารถเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อประจำปี การศึกษา2561
จำนวน 18 คน
และได้รับรางวัลชนะเลิศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อเนืองเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุด
มศึกษา พร้อมได้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมอาชีพ จำนวน 53 อาชีพ
พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกห้องเรียน
จัดการเรียนรู้ตามตารางสอนแบบยืดหยุ่นตามรอยศาสตร์พระราชา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 สอนให้นักเรียน ปลูกผักปลอดสารพิษ ประเภทพืชผักสวนครัว
ให้เด็กปลูกเองแล้วนำมาประกอบเป็นอาหารรับประทาน และผักบางอย่างให้เด็กนำกลับไปให้พ่อแม่ทำอาหารที่บ้าน
ทำให้เด็กๆได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนทั้งไข่ ผัก และเนื้อสัตว์ ถูกสุขอนามัย ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ ALL In One 150 เครื่อง เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
ของรัฐบาล สร้างห้อง Digital Classroom ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาร้านเสริมสวย
และห้องตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ให้นักเรียนฝึกทักษะงานอาชีพ ปรับปรุงร้านกาแฟเวียงเก่า แห่งที่ 2
เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อย ส่งเสริมกีฬาให้กับนักเรียน จนนักเรียนหญิง-ชาย
สามารถขึ้นเป็นนักชกมวยได้รับรางวัลหลายเวที พื้นที่ว่างหน้าโรงเรียนเป็นอาคารเรือนแถวเชิงพาณิชย์ชั้นเดียว 20
คูหา ตามโครงการการจัดหาประโยชน์ในที่ดินของสถานศึกษา
เพื่อนำรายได้มาตั้งเป็นกองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนจนนักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีศรีราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 คน
ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 กล่าวว่า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
ได้น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่การเรียนรู้
สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ตามรอยศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยโรงเรียนได้จัดวางอิฐบล็อกตั้งกระถางยางรถยนต์ สำหรับปลูกผักสวนครัวแนวตั้ง จำนวน 400 กระถาง
ปลูกต้นพันธ์เพกา 238 ต้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้านกาแฟเวียงเก่าชายทุ่งกู่เต้า ทำเสวียนรอบโคนต้นไม้
สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก ทำคอกเลี้ยงปศุสัตว์ และก่อสร้างอัฒจันทร์พื้นคอนกรีต
สำหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การพึ่งตนเองในอนาคต และฝึกทักษะงานอาชีพ
ผลิตผักกับลาบพื้นเมืองล้านนา สู่ตลาดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.เชียงราย

นอกจากนั้นยังมีการเลี้ยงกระบือ หมู ห่าน เป็ดเทศ ไก่ดำ แพะนมพันธุ์ขาวเบงกอล ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาไน
ปลานวลจันทร์ นอกจากนี้ยังสอนให้นักเรียน ปลูกผักปลอดสารพิษ ประเภทพืชผักสวนครัว มี คะน้า พริก มะเขือ
ข่า ตะไคร้ บวบ ใบกะเพรา และผักฤดูหนาว เห็ดหอม กะหล่ำปลี ผักสลัด ผักกาดหอม ผักกาดเขียว กวางตุ้ง
มะเขือยาว ผักบุ้งจีน ผักจิงจูฉ่าย ผักเชียงดา ให้ปลูกเองแล้วนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน
และเน้นบ่มเพาะให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำธุรกิจ ใช้นอกเวลาเรียนมาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
โดยเปิดร้านกาแฟเวียงเก่า 3 ชายทุ่งกู่เต้า และที่โรงเรียนศาสตร์พระราชาวิทยาเขตกู่เต้า
เป็นแหล่งสนใจของผู้บริหาร และ ผอ.สำนักงานเขตอย่างมาก
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า
ที่นำคณะผู้บริหารสพฐ.และผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาทั่วประเทศ
มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เพราะเคยมาโรงเรียนนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
เห็นสภาพโรงเรียนบ้านกู่เต้า ที่กำลังอยู่ในระยะเริ่มต้นการพัฒนาเป็นโรงเรียนศาสตร์พระราชาวิทยาเขตกู่เต้า
เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาต้นแบบการเรียนตามรอยศาสตร์พระราชา ที่มุ่งเน้นการสร้างคนดี มีทักษะอาชีพ
ทักษะชีวิต และทักษะวิชาการแก่นักเรียนตามศักยภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน
จึงได้นำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศมาดูงาน เพื่อจะได้นำองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา
ที่สามารถปฏิบัติได้จริง ตามสภาพบริบทของพื้นที่ไปขยายผลสู่โรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ได้บรรยายพิเศษ การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ แก่คณะที่มา
และได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำแก่นักเรียนในสังกัดสำนักงา
นเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศโดย
การน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ และร่วมกันสืบสาน
รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างคนดีแก่สังคม และประเทศชาติ.

