
Best   Practice 
โครงการ “ สวนยางพารา ลดโลกร้อน ” 

 
1.  ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา 

ชื่อเรื่อง โครงการ “สวนยางพารา ลดโลกร้อน” 
เจ้าของผลงาน โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล 
ที่อยู่ หมู่ที่ 9 ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 
 โทร 043-021090  

 
2.  สภาพทั่วไป / ความเป็นมาของวิธีปฏิบัติที่ดี 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 14 หมู่ 9 บ้านอุดมพร ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 เป็นสถานศึกษาซึ่งมีพ้ืนที่กว้างมาก         
คือมีพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวน 88 ไร่ 3 งาน ในทางตรงกันข้ามกับมีจ านวนนักเรียนน้อยมาก เพียง 200 คนเศษ  
จึงท าให้มีพ้ืนที่ดินใช้สอย เหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งสามารถจะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา
ในด้านต่างๆ และใช้ทรัพยากร ได้อย่างคุ้มค่า ยางพาราเป็นพืชที่มีต้นและทรงพุ่มขนาดใหญ่หากไม่ควบคุมทรง
พุ่มก็จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆ จนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ เมื่อกรีดตัดท่อน้ าเลี้ยงที่เปลือกก็จะให้น้ ายางที่สามารถ
น าไปขายเพ่ือเป็นวัตถุดิบเข้าสู่อุตสาหกรรมการยางต่อไป และเกิดเป็นอาชีพรับจ้างกรีดยางส าหรับคนที่มี
ความสามารถแต่ไม่มีสวนยางพาราเป็นของตนเอง 

โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการน า
ทรัพยากรที่มีอยู่จ านวนมากดังกล่าว มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงจัดท าสวนยางพาราลดโลก
ร้อนขึ้น เพ่ือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีมูลค่า ก่อให้เกิดรายได้และน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการ การศึกษา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้กับชุมชน และเพ่ือสร้างความเขียวขจี ความร่มรื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาวะโลกร้อน 
 
3. เป้าหมาย/วัตถุประสงค์      

3.1  เพ่ือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3.2  เพ่ือก่อให้เกิดรายได้และน ามาใช้ในการบริหารจัดการ การศึกษา 
3.3  เพ่ือสร้างความเขียวขจี ความร่มรื่น และเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน 
3.4   เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
3.5  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

 

 

 

 

 

 



4.  วิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ Best  Practice 

  4.1 ขั้นตอนการด าเนินงาน   FLOW CHART 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2 ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 

       4.2.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน(จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส  อุปสรรค)และความต้องการ
ของโรงเรียนในการจัดท ากิจกรรมเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากร และบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด 

      4.2.2 ศึกษาค้นคว้า ศึกษาค้นคว้า แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งโรงเรียนมีจุดเด่น
ในด้านมีทรัพยากรที่ดินอยู่เป็นจ านวนมาก หากมีการน าที่ดินมาใช้ในการปลูกยางพาราก็จะได้ผลประโยชน์
หลายทางและเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว จากนั้นผู้บริหารและคณะครู
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  4.2.3 วางแผนการด าเนินงานการปลูกยางพารา โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย เตรียมปรับพ้ืนที่ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก จัดหาต้นพันธุ์ยางพารา ก าหนดวันปลูกและนัดหมายนักเรียน 

        ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 

          ศึกษาค้นคว้า แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร 

วางแผนการด าเนินกิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร 
โดยการปลูกยางพารา 

ลงมือปฏิบัติการปลกูยางพาราลงแปลงตามแผนที่วางเอาไว้ 

ครูมอบหมายนักเรียนปฏิบัติการดูแลรักษาโดยบูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ 

        เมื่ออายุครบเก็บเกี่ยวประชาสัมพันธ์ผู้สนใจรับจ้างกรีด 

ประเมินผลงาน และเผยแพร่ผลงานสู่ชมุชน 



  4.2.4 ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน  ร่วมแรงร่วมใจกันด าเนินการปลูกยางพารา
ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้โดยพร้อมเพียงกัน 

  4.2.5 ครูมอบหมายนักเรียนปฏิบัติการดูแลรักษายางพาราโดยบูรณาการกับวิชาการงาน
อาชีพ (งานเกษตร) โดยครูได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีในเรื่องการให้น้ า  การใส่ปุ๋ย การบ ารุงรักษา             
การตัดก่ิง การไว้กิ่ง 

4.2.6 เมื่ออายุครบเก็บเกี่ยว(ระยะเวลา 7 ปี)ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจรับจ้างกรีด โดยแบ่ง
ผลก าไรในอัตราส่วน 40/60 หรือ 50/50 

4.2.7 ประเมินผลงาน และเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน  ครูประเมินผลงานการด าเนินกิจรรมโดย
การสังเกตตลอดขั้นตอนการท างาน และความก้าวหน้าของผลงาน  จากนั้นรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมต่อที่
ประชุมประจ าเดือน และการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนและ
นักเรียนได้น าผลงานไปเผยแพร่ความรู้แก่คนในชุมชนที่สนใจได้เรียนรู้  

5.  ผลที่คาดหวังให้เกิดขึ้นเม่ือด าเนินการพัฒนาขั้นตอนของ Best  Practice แล้ว 

 5.1 คณะครูและบุคลากร นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน มีความตระหนักและเห็นความส าคัญของ
การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้นักเรียนและชุมชนได้ 

5.2  คณะครูและบุคลากร นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน และตระหนักในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อนในยุคปัจจุบันที่เผชิญปัญหาอยู่ 

  5.3  ก่อให้เกิดรายได้และน ามาใช้ในการบริหารจัดการ การศึกษา 
  5.4  นักเรียนได้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 

  5.5  ได้แหล่งเรียนรู้ แหล่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน สามารถน าความรู้ไปสร้างเป็นอาชีพ
เสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง 

6. ร่องรอย หลักฐานระหว่างการพัฒนา ที่แสดงว่าการด าเนินการน าไปสู่เป้าหมาย 

6.1 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท าเกิดประโยชน์แก่นักเรียน ดังนี้ 
 6.1.1  นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และตระหนักถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อนใน

ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
 6.1.2  นักเรียนได้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
 6.1.3  นักเรียนสามารถน าความรู้ไปสร้างเป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและ

ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง 
6.2 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท าเกิดประโยชน์แก่ครู ดังนี้ 



6.2.1  ครูได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนเข้ากับในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  
                6.2.2  ครูได้พัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพโดยบูรณาการกิจกรรมเข้ากับการจัดการเรียนการสอน 
                6.2.3  ครูมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐาน
และพัฒนาตนเองให้ไปสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

         6.3 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท าเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน ดังนี้ 
6.3.1  โรงเรียนมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย

ก่อให้เกิดรายได้และน ามาใช้ในการบริหารจัดการ การศึกษา 
                 6.3.2  โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้กับชุมชนมากข้ึน 
                 6.3.3  โรงเรียนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาต่อผู้ปกครองและชุมชน 

 
          6.4 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมท าเกิดประโยชน์แก่โรงเรียน ดังนี้ 

 6.1.1  ชุมชนมีความม่ันใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
                6.4.2  ชุมชนมีความภาคภูมิใจ และศรัทธาต่อโรงเรียนช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
                6.4.3  ชุมชนสามารถเข้าร่วมกับโรงเรียนในการฝึกวิชาชีพให้กับนักเรียน 
                 6.4.4  ประชาชนในชุมชนสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้หรือเข้ามารับจ้างก่อให้เกิดอาชีพ            
และรายได้ 
 

7.  ปัจจัยหรือเงื่อนไขท่ีท าให้ส าเร็จ 

7.1  โรงเรียนมีนโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจน  
7.2  โรงเรียนมีทรัพยากรในการด าเนินงานที่พร้อมทั้งทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรบุคคล 
7.3  บุคลากรของโรงเรียนทุกคนทั้งผู้บริหารคณะครูนักเรียนมีความพร้อม ความรับผิดชอบและความ

มุง่มั่นในการท างาน 
7.4  ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการท ากิจกรรม   
7.5  ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและปัจจัยการผลิตเช่นเทศบาล

ต าบลท่าสะอาด ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
 
8.  ผลการยอมรับ 

8.1  โรงเรียนได้น ายางพาราถ้วย(ขี้ยาง)ออกประมูลขายตามตลาดนัดร่วมกับชุมชนเดือนละ 2 ครั้ง 
8.2  โรงเรียนได้รับเกียรติจากส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง(สกย.)จังหวัดบึงกาฬ ให้เป็น

สถานที่ใช้อบรมให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตต าบลท่าสะอาดและต าบลใกล้เคียงอยู่เสมอ 
8.3  ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง(สกย.)จังหวัดบึงกาฬ เทศบาลต าบลท่าสะอาด ได้ให้

ความอนุเคราะห์เข้ามาจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าสวนยางพารา การกรีดยางพารา การท าปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยชีวภาพ การเพาะเห็ด หรืออบรมเกี่ยวกับอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลมาโดยตลอด
ทุกๆปี 
 
 
 
 



 9. การต่อยอดความรู้ 
 9.1  โรงเรียนได้จัดฝึกอบรมอาชีพด้านอื่นๆต่อยอดให้กับเด็กนักเรียนเพ่ือเป็นพ้ืนฐานน าไปใช้ประกอบ

อาชีพต่อไป 
   9.2  โรงเรียนได้ให้ครูบูรณาการความรู้ให้กับนักเรียนโดยจัดเป็นกิจกรรมการสอนโครงงานอาชีพ 
10. รางวัลที่ได้รับ 

 รางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555  
              
11.  ภาพประกอบ 
 

                

                                                        ปลูกใหม่ต้นยังเล็กอยู่ 



 
ต้นยังเล็กอยู่ปลูกผักไปด้วยจะได้ใช้ปุ๋ยด้วยกัน                                

 

โตมาหน่อยต้องตัดหญ้า 



 

อบรมการท าปุ๋ยใช้เอง 

 

ท าเสร็จก็เอามาใส่ให้ต้นยาง 



 

ทดลองเพาะเมล็ดเพ่ือขยายพันธุ์ 

 
 

  อบรมการติดตายางพาราให้นักเรียน 

 

 



 
 

     อบรมท าปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
                  

 
อบรมการกรีดยาง 

 
 
 



 
 

วัดรอบต้นให้ได้ 50 ซ.ม.ก่อนกรีด 
 

 
 

เริ่มกรีดใหม่ก็จะได้น้ ายางเพียงแค่นี้ก่อน 

 


