
เปิดร ัว้ชมพูขาว 

โลกแห่งการเรยีนรู ้

โรงเรยีนจริะศาสตรวิ์ทยา 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 



โรงเรยีนจริะศาสตรวิ์ทยา 

สงักดัส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
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โรงเรยีนประเภทสามญัศกึษา 

เปิดเรยีนระดบัช ัน้อนุบาลถงึมธัยมศกึษาปีท่ี 3 



การจดัการศกึษาเพือ่การพฒันาแบบย ัง่ยนื  

กรณศีกึษา Rice Project 

โรงเรยีนจริะศาสตรวิ์ทยา 

จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 



หลกัสตูรสถานศกึษา 

ขา้วของพ่อ 

ประวตัิศาสตร ์

สงัคมศกึษาศาสนา

และวฒันธรรม 

ค าขวญั

จงัหวดั 

เศรษฐกจิ 

สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม 



เสน้ทางการเรยีนรูเ้รือ่งขา้ว 

จากค าขวญัของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

“ราชธานีเก่า อู่ขา้วอู่น า้ เลศิล า้กานท์กวี  

คนดศีรอียุธยา” มาเป็นกจิกรรมการเรยีนรู ้

 

 



จากวนัแห่งความปลื้มปิติของชาวอยุธยา  

ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯเสดจ็อยุธยาถงึ 

2 คร ัง้ 



แหล่งเรยีนรูเ้กีย่วขอ้งกบัขา้วในอยุธยา เช่น 

ศนูยวิ์จยัขา้วอยุธยา 

อยุธยาพาวิลเลยีน 

สวนจริะศาสตร ์

แปลงนาสาธิตในโรงเรยีน 



แผนผงัความคดิการศกึษา “ขา้ว” 

การบรูณาการขา้วกบัสาระการเรยีนรู ้

คณติศาสตร ์ วิทย ์

ช ัง่ ตวง วดั 

พื้นท่ี ปรมิาตร 

จ านวน ปรมิาณ 

มิติสมัพนัธ์ 

การเปลีย่นแปลง 

สิง่มีชีวิต 

สิง่แวดลอ้ม ธรรมชาติ 

พลงังาน 



การบูรณาการขา้วกบัสาระการเรยีนรู ้

ภาษา 
ศลิปะ,ดนตร,ี

การแสดง 
สงัคม ศาสนา

และวฒันธรรม 

การวาด งานสรา้งสรรค ์

เพลง 

การเคลือ่นไหวจงัหวะ 

ทกัษะ 4 ดา้น 

ภาษากบัวฒันธรรม 

ภาษากบัความสมัพนัธ์ 

ประวตัิศาสตร ์

ประเพณ ีค่านิยม 

วิถชีีวิต 

ภมิูปัญญา 
ระดบันานาชาติ 



การเรยีนรูข้า้วของหนูอนุบาล 

เสน้ทางการเรยีนรูข้า้วของหนูอนุบาล 

กว่าจะเป็นขา้วใหเ้รากนิ 

แหล่งเรยีนรู ้ ทดลองปลกูขา้ว 

ขา้วมาจากไหน 

สงัเกต สอบถาม 
Cooking 

อาหารจากขา้ว 

นิทาน 

ศลิปะ/

เคลือ่นไหว 

ส ารวจ 



การจดัการเรยีนรู ้“ขา้ว”ในทุกระดบัช ัน้ 

อนุบาล 

ขา้วมาจากไหน 



ประถมป.1-ป.3 

กว่าจะเป็นขา้วใหเ้รากนิ 



ประถม ป.4-ป.6 

ขา้วแปลงร่าง 



มธัยม 1-3 

ผลติภณัฑจ์ากขา้ว 



ปฏทิินการเรยีนรูเ้รือ่งขา้ว 

เดอืนพฤษภาคม 

❖ ประชมุ สรรหา  แต่งต ัง้ 



เดอืนมิถุนายน 

❖ เตรยีมพื้นท่ี/ดนิ/ภาชนะ 

เพาะตน้กลา้ 



เดอืนกรกฎาคม 

❖นาหว่าน 

❖นาด า 

❖นาโยน 

 



เดอืนสงิหาคม-เดอืนตุลาคม 

❖ดแูล 

❖สงัเกต 

❖สะสม 

 

 



เดอืนพฤศจกิายน-เดอืนธนัวาคม 

❖เกบ็เกีย่ว 

❖สขีา้ว 

 

 



เดอืนมกราคม-เดอืนกุมภาพนัธ์ 

❖ต่อยอดจากเมลด็ขา้วสู่การแปรรปู

และผลติภณัฑ ์

 

 



เดอืนมีนาคม 

❖เสนอผลงาน 

 

 



การเชือ่มโยงการเรยีนรูเ้รือ่งขา้ว 

กบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และค่านิยมขอ้ 
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การเรยีนรูเ้รือ่งขา้วจากโรงเรยีนสู่ ACCU  

และ UNESCO 
: To Learn and implement about 

ESD under the them of rice 

A.D.2012 -ESD.Rice Pilot Project Workshop 

In OKAYAMA Japan  

•ESD = Education for Sustainable Development 

•Sustainable based on learning and sharing 

 







A.D.2013 - ESD.Rice Project Workshop in 

Ayutthaya Thailand 

By ACCU and UNESCO 



A.D.2014 - ESD.Rice Project Workshop in 

Malang, Indonesia 

By ACCU and UNESCO 







การสรา้งเครอืข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรู ้



แนวความคดิการพฒันาการเรยีนรูเ้รือ่งขา้ว 

เพือ่ความย ัง่ยนื 

ESD (Education for 

Sustainable Development) 

พฒันา

หลกัสตูร 

สถานศกึษา 

พฒันา

แผนงาน 



สิง่ท่ีไดจ้ากการจดัการเรยีนรูเ้รือ่งขา้ว 

ของโรงเรยีนจริะศาสตรวิ์ทยา 
1. นกัเรยีนเกดิความตระหนกัและสนใจเห็นคุณค่าของขา้วและ

ความส าคญัอาชพีชาวนา 

2. นกัเรยีนมีความสนใจและพยายามเรยีนรูแ้ละ 

ลงมือท า ในหลายเรือ่งของขา้ว 

3. นกัเรยีนไดส้รา้งสรรคผ์ลงานจากการเรยีนรูใ้นรปูแบบต่างๆ 

เช่นโครงงาน,งานวิจยั,การส ารวจ,งานประดษิฐ ์

4. นกัเรยีนมีความภาคภมิูใจ ท่ีเป็นส่วนหนึง่ในการร่วมคดิ ร่วม

ท า ท่ีจะเป็นแนวทางการยกระดบัความส าคญัของขา้วต่อไป 



5. นกัเรยีนไดเ้พือ่นต่างโรงเรยีนในการต่อยอดความคดิ ความรู ้

และประสบการณ ์ร่วมกบัการเรยีนรูข้า้มวฒันธรรม 

6. ช่วยใหน้กัเรยีนรูจ้กัการวางแผนการท างานเป็นทีม 

การเรยีนรูร่้วมกนั 

7. ฝึกใหน้กัเรยีนรูจ้กัเป็นนกัคดิ และเชือ่มโยงความสมัพนัธ์      

ท่ีเกีย่วขอ้งกนั หลายๆ ดา้น เช่น สงัคมวฒันธรรม ทรพัยากร 

สิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ หรอืข่าวสารเกีย่วกบัขา้วในปัจจุบนั 

8. ไดบ่้มเพาะเมลด็พนัธ์ุท่ีมีคุณภาพในคนรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นผูเ้รยีนรู ้

ดว้ย 3H และน าไปพฒันาใหเ้กดิความย ัง่ยนืต่อไป  



บทสรปุ ESD Rice Project 

ของโรงเรยีนจริะศาสตรวิ์ทยา เป็นส่วนหนึง่ของการ 

ปลกูสิง่ดีๆ  ท่ีเป็นผลจากการเรยีนรูเ้รือ่งขา้ว 

ปลูกขา้ว

ไดอ้ะไร 

ปลกูไอเดยี ปลกู

ปัญญา 
ปลกู

มติรภาพ 
ปลกู

ความรู ้
ปลกูความฉลาดในการ

เรียนรู ้
ปลกูความอดทน 

ปลกู

ความสามารถ 

ปลกูแรงบนัดาล

ใจ 

ปลกูความ

มัน่ใจ 

ปลกูนสิยั 

ปลกูสงัคม

วฒันธรรม 

ปลกูความสขุ 

ถงึเวลาแลว้ท่ีพวกเราจะตอ้งมาร่วมกนับ่มเพาะปลกูสิง่ดีๆ  กบัชีวิตวยัเรยีนใหง้อกงามยิง่ขึ้น 



สวสัด ี
Thank you 


