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ขา่วประชาสมัพนัธ ์         2 มีนาคม 2562 

 

บ้านปูฯ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาแก่โรงเรียนขนาดเล็กในภาคอีสาน 
สร้างบรรยากาศการเรียน-การสอนทีม่ีความสุข เพิม่ขีดความสามารถครูใหเ้ตม็ศักยภาพ 

 
เม่ือวนัที่ 2 มีนาคม 2563 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
พรอ้มดว้ยคณะท างานของบริษัทฯ เขา้เย่ียมชมโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาและโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา                              
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนในอุปถัมภ์ของบ้านปูฯ ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา 
(CONNEXT ED) เพ่ือติดตามพฒันาการและผลสมัฤทธ์ิในดา้นต่างๆ หลงัจากท่ีบา้นปูฯ ไดใ้หก้ารสนบัสนนุการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียน-การสอน งบประมาณในการจัดกิจกรรมดา้นต่างๆ ตลอดจนวางแผนและ
บริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนมาเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมของบา้นปฯู ที่ตอ้งการมีสว่นขบัเคลื่อนการพฒันาการศกึษาไทยในชนบทใหไ้ดม้าตรฐานมาก
ขึน้ ดว้ยการเติมทกัษะครูใหมี้วิธีการสอนที่ทนัต่อยคุสมยั เนน้นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง และสรา้งประสบการณก์าร
เรียนรู ้ที่ มีคุณค่าให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมต้น โดยเป้าหมายของบ้านปูฯ คือ  ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัคณะครู นกัเรียน รวมไปถึงชมุชนโดยรอบ ซึ่งผลลพัธน์ัน้เห็นไดจ้ากพลงับวกของครูและ
นักเรียนระหว่างการเรียน-การสอน เทคนิคการสอนที่มีคณุภาพ ผลการสอบระดบัชาติอย่าง O-NET (Ordinary 
National Educational Test) และ RT (Reading Test) ที่ไต่ล  าดับสงูขึน้เทียบกับโรงเรียนในระดบัส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาและระดบัศูนยเ์ครือข่ายการศึกษา ตลอดจนความสามารถพิเศษและทกัษะอาชีพ
ต่างๆ ที่นกัเรียนสามารถน าไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนต์่อไปในชีวิตได ้

ทัง้นี ้โรงเรียนที่บา้นปฯู สนบัสนนุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้มีทัง้หมด 12 แห่งใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ ขอนแก่น 
มหาสารคาม และรอ้ยเอ็ด ซึ่งจดัว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีสดัส่วนคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 50 ของโรงเรียนทั่ว
ประเทศไทยที่อยู่ภายใตก้ารบริหารของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  ปัญหาที่โรงเรียน
เหล่านีม้กัประสบ คือ ขาดแคลนสื่อและครุภณัฑใ์นการสอน อตัราก าลงัครูไม่เพียงพอ และขาดโอกาสเขา้ถึงองค์
ความรูเ้ก่ียวกับเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพและทนัสมยั ดงันัน้ นอกเหนือจากสิ่งจ าเป็นอย่างหอ้งเรียนและ
วสัดอุปุกรณท์ี่เอือ้ใหเ้กิดคณุภาพในการเรียน-การสอนแลว้ บา้นปฯู จงึไดจ้ดัสรรงบประมาณกว่า 20 ลา้นบาทเพ่ือ
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ยกระดบัคณุภาพดา้นการศึกษา พฒันาทกัษะอาชีพและทกัษะชีวิต โดยมอบความรู้ใหแ้ก่บุคลากรของโรงเรียน
เป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาครูในระดับปฐมวัยด้วยรูปแบบการสอนแบบ RIECE High Scope โดย

มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย ที่เนน้ใหเ้กิดพฒันาการทางดา้นรา่งกาย อารมณ ์จิตใจ สงัคม และสติปัญญาอย่าง
สมดลุ การพฒันาครูระดบัประถมและมัธยมตน้ ผ่านการจัดอบรมถ่ายทอดเทคนิคการสอนและการใช้ส่ือ
การสอนที่น่าสนใจและได้มาตรฐานในรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า Active Learning โดยวิทยากรจาก
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม, การอบรมเชิงปฏิบัติการครูนัก
ออกแบบประสบการณ ์(Experience Designer for Educator) โดยวทิยากรจากโรงเรียนดรุณสิขาลัย, การ
สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) โดยครูในโรงเรียนที่บา้นปูฯ ใหก้าร
สนับสนุน จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคนิคการสอนใหก้ับเพ่ือนครูจากโรงเรียนใกลเ้คียงที่ไม่ไดมี้โอกาสเข้าร่วม
โครงการฯ และโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านอาชีพและฝึกทกัษะด้านนันทนาการ เป็นตน้ 

ส าหรบัการเดินทางเย่ียมชมครั้งนี ้ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาและโรงเรียนบา้นโนนทันวิทยาใน จ.ขอนแก่นได้
น าเสนอผลงานที่ทางโรงเรียนภาคภูมิใจ เช่น บรรยากาศการเรียน-การสอนที่มีชีวิตชีวา การมีส่วนร่วมของเด็ก
นักเรียนในชั้นเรียน ตามมาด้วยรายงานการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้นับตั้งแต่ไดร้ับการสนับสนุนจากบา้นปูฯ 
นอกจากนี ้ยงัมีพฒันาการดา้นวิชาชีพของนกัเรียนที่บา้นปฯู สนบัสนนุใหผู้เ้ช่ียวชาญเขา้ไปอบรมพฒันาทกัษะท่ี
ต่อยอดจากพืน้ฐานการประกอบอาชีพของครอบครวัและชมุชนของเด็กนกัเรียน เช่น งานช่างตดัผม งานถักและ
ทอพรมเช็ดเทา้ งานสานหวด รวมถึงการแสดงทกัษะดา้นนนัทนาการของนกัเรียนที่เกิดจากแนวคิดของครูนกัป้ัน 
เช่น การเลน่ดนตรีโดยเด็กพิเศษ การแสดงคีตะมวยไทย เป็นตน้ 

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในเวลา 37 ปีที่
บา้นปฯู ขยายการเติบโตในธรุกิจพลงังานจนถึงปัจจบุนั เราด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมควบคู่ไป
ดว้ยกนัตลอดมา และภายใตแ้นวคิดที่ว่า “พลังความรู้คอืพลังแหง่การเปล่ียนแปลงและพัฒนา” เราจงึด าเนิน
โครงการดา้นการศกึษาและพฒันาคนอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเน่ืองถึง 17 ปีแลว้ ส  าหรบัโครงการ CONNEXT ED 
นี ้บา้นปูฯ เนน้เสริมสรา้งทกัษะความสามารถใหแ้ก่บุคลากรของโรงเรียนทัง้ 12 แห่ง เริ่มตั้งแต่ผูอ้  านวยการไป
จนถึงครูประจ ารายวิชาต่างๆ เพราะเรามองว่าพลงับวกและพลงัความรูท้ี่ครูไดร้บัไปจะผลกัดนัศกัยภาพของครูให้
กลายเป็นผูน้  าที่สามารถสรา้งแรงบันดาลใจใหเ้ด็กๆ มีความสขุกับทัง้การเรียนใหห้อ้งเรียน และภูมิใจในทกัษะ
ชีวิตที่จะติดตวัพวกเขาไปไดอี้กยาวนาน”  
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ตลอดระยะเวลา 3 ปีของการด าเนินโครงการฯ ของบา้นปฯู มีครูจ านวนทัง้หมด 178 คน ที่ไดเ้ขา้รว่มอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพดา้นการเรียน-การสอน ตามแนวคิดของวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน ที่ไดร้บัประโยชน ์ขณะเดียวกัน พนักงานจ านวน 14 คนจาก
หลากหลายแผนกของบา้นปูฯ ไดอ้าสาสมัครเป็น School Partner ที่คอยวางแผนและประสานงานกับแต่ละ
โรงเรียนอย่างใกลช้ิดตั้งแต่เริ่มตน้โครงการฯ การมีส่วนร่วมของพนักงานนับเป็นภารกิจที่สอดคลอ้งกับ Banpu 

Heart (บ้านปู ฮารท์) วฒันธรรมองคก์รที่มีค่านิยมครอบคลมุถึงการท าดว้ยใจ การหว่งใยแบ่งปัน การผนกึก าลงั
สรา้งเครือข่าย และการมีส่วนช่วยพฒันาชมุชนและสงัคม 

ปัจจุบัน 7 โรงเรียนจาก 12 โรงเรียนในอุปถัมภข์องบา้นปูฯ ไดร้บัการยอมรบัและกลายเป็นโรงเรียนตน้แบบที่
สามารถถ่ายทอดเทคนิคการสอนออกแบบและผลิตสื่อการสอนใหแ้ก่คุณครูในโรงเรียนใกลเ้คียง  ทั้งนี ้ในปี
การศกึษา 2562 บา้นปฯู ไดค้ดัเลือก 3 โรงเรียนเขา้รว่มในโครงการโรงเรียนรว่มพฒันา (Partnership School) ซึ่ง
จะเกิดขึน้ต่อเน่ืองจนถึงปีการศึกษา 2566 โดยยงัคงใหค้วามส าคัญกับการยกระดบัมาตรฐานการศึกษา พรอ้ม
ขยายศกัยภาพของโรงเรียนใหเ้ป็นแหลง่สรา้งและพฒันาบคุลากรอย่างยั่งยืนต่อไป 

### 

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปฯู 
บรษัิท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลงังานแบบครบวงจรแหง่เอเชีย-แปซิฟิก ด าเนนิ 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ไดแ้ก่ 
กลุม่ธุรกิจแหลง่พลงังาน กลุม่ธุรกิจผลติพลงังาน และกลุม่ธุรกิจเทคโนโลยีพลงังานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลยี สปป.ลาว มองโกเลยี สงิคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
  
“พลังความรู้ คือพลังแหง่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” 
บา้นปฯู เช่ือวา่ “การเรยีนรู”้ เป็นรากฐานส าคญัในการพฒันา “คน” ซึง่จะขบัเคลือ่นชมุชนและสงัคมใหพ้ฒันาอยา่งยั่งยืนใน
ระยะยาว โครงการซเีอสอารข์องบา้นปฯู ในทกุประเทศ จึงมุง่เนน้สนบัสนนุและสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนื่องใหก้บัเยาวชน
และชมุชนในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเรยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรยีนรูท้ัง้ในและนอก
หอ้งเรยีน การฝึกฝนเพื่อพฒันาศกัยภาพและทกัษะชีวิต หรอืการคน้ควา้ เรยีนรู ้และคน้พบองคค์วามรูด้ว้ยตนเองหรอืรว่มกบั
คนอื่นๆ 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด )มหาชน(   
ดวงกมล สาลรีตัน ์  อีเมล duangkamol_s@banpu.co.th โทร 02-694-6852  มือถือ 061-446-6698  
พนินาท สทุธากาศ  อีเมล paninard_s@banpu.cp.th โทร 02-694-6646  มือถือ 086-846-8264 
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