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คำนำ

สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาได้ดำเนินงานโครงการคัดสรรผลงานนวัตกรรมต้นแบบ
“หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากระบวนการพัฒนาและการใช้
นวัตกรรมทีเ่ หมาะสมในการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน เพือ่ คัดสรรผลงาน
นวัตกรรมต้นแบบ “หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม” เพือ่ ยกย่องและให้รางวัลแก่โรงเรียน
ทีไ่ ด้รบั การคัดสรร รวมทัง้ เผยแพร่นวัตกรรมต้นแบบในวงกว้างต่อไป
จากการดำเนินงานตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ รวม ๓ ปี มีโรงเรียนทีไ่ ด้รบั
การคัดสรรให้รบั รางวัลผลงาน “หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม” ระดับเหรียญทอง
รวมจำนวน ๕๔ โรงเรียน โดยเป็นผลงานทีแ่ สดงให้เห็นถึงแนวคิด วิธกี ารพัฒนา
และผลสำเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม มีคณ
ุ ค่าทางวิชาการ สามารถนำไปปฎิบตั ไิ ด้จริง
เกิดจากการมีสว่ นร่วมและส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รียน ครู และทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
ซึง่ นับว่าเป็นผลงานคุณภาพทีม่ คี ณ
ุ ค่าควรแก่การเผยแพร่
สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาจึงได้จดั ทำหนังสือ “๓ ปี หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม
ของคุรสุ ภา” ขึน้ ซึง่ ภายในเล่มประกอบด้วยบทคัดย่อผลงาน “หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม”
ของโรงเรียนทัง้ ๕๔ โรงเรียน โดยมีอาจารย์ถวัลย์ มาศจรัส ให้ความอนุเคราะห์ชว่ ย
เรียบเรียงเรือ่ งราวเสียใหม่ให้เห็นถึงปรากฎการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทีม่ าของแนวคิดแห่งนวัตกรรมนัน้ ๆ
รวมทัง้ เส้นทางการพัฒนานวัตกรรมตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงวาระแห่ง “ความสำเร็จ” จนได้รบั
ยกย่องจากคุรสุ ภาและเข้ารับรางวัลในวันครู ๑๖ มกราคมของทัง้ ๓ ปี ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น
โดยมีอาจารย์ยทุ ธชัย อุตมา กรุณาช่วยควบคุมงานด้านศิลปกรรมจนสำเร็จเป็นรูปเล่มสวยงาม
ดังปรากฏ
ขอขอบคุณสาระแห่งความคิดและประสบการณ์การพัฒนางานทีม่ คี ณ
ุ ค่าของแต่ละโรงเรียน
ทีไ่ ด้รบั รางวัล “หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม” ระดับเหรียญทองทีร่ ว่ มเสริมสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษาทีน่ ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนอย่างแท้จริง สำนักงานเลขาธิกาคุรสุ ภา
หวังว่าผลงานต้นแบบนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูบ้ ริหาร ครูและผูเ้ กีย่ วข้อง ในการพัฒนางาน
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูเ้ รียน
(ดร. จักรพรรดิ วะทา)
เลขาธิการเลขาธิการคุรุสภา

๕

โครงการ
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
ของคุรุสภา
(One School One Innovation : OSOI)
นับตั้งแต่มีการปฏิรูปการศึกษาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องคน องค์กร และงาน คือมีการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการทำงานของคน การ
ปรับโครงสร้างองค์กรให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางเป้าหมาย
การทำงานที่ผลงานคุณภาพ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นการร่วมคิด ร่วมทำ
ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจุดที่เป็นเป้าหมายในการสร้างให้เกิดความเข้มแข็งและ
มีพลังในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ โรงเรียน ซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่มีการปรับตัว
และพยายามที่จะสร้างสรรค์โรงเรียนคุณภาพ ที่สามารถจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ปัจจัยหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียน คือ การสร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนาที่คำนึงถึงเป้าหมายที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับความพร้อมและบริบท
ของโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลการพัฒนาที่มีคุณภาพ จึงทำให้เกิดรูปแบบนวัตกรรมที่
หลากหลาย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภามองเห็นคุณค่าของงานที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ร่วมกัน อีกทั้งมุ่งสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ จึงจัดให้มี
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การคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ขึ้นโดยความคิดริเริ่มของเลขาธิการคุรุสภา
ดร.จักพรรดิ วะทา ภายใต้ข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันว่า นวัตกรรมทางการศึกษาต้องสะท้อนให้เห็นแนวคิด
วิธีการพัฒนาและผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม มีคุณค่าทางวิชาการและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เกิดจากการ
มีส่วนร่วม และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการคัดสรรนี้จะจัดขึ้น
เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้โรงเรียน
ที่มีนวัตกรรมคุณภาพได้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดสรรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไป
ผลงานที่ได้รับการคัดสรรถือว่าเป็นนวัตกรรมต้นแบบที่จะนำไปสู่การพัฒนาในลักษณะต่างๆ
โดยอาจเป็นรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน หรือเป็นการพัฒนาต่อยอด
จากงานที่ดำเนินการมาแล้ว หรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป
ซึ่งการร่วมพัฒนาในลักษณะนี้จะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนให้สูงขึ้นทางหนึ่ง และทำให้เกิด
องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านต่างๆ มากขึ้น ซึ่งหากได้มีการจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้เหล่านี้และเผยแพร่
ในวงวิชาชีพ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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ปี ๒๕๔๖ คุรุสภาได้เริ่มดำเนินการโดยสำรวจและเผยแพร่ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวั ต กรรม” เป็นการจุดประกายให้เห็นแนวทางและรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนด้วยนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่หลากหลาย โดยได้เชิญโรงเรียนมาร่วมจัดแสดงผลงานในงานวันครูที่บริเวณหอประชุม
คุรสุ ภา จำนวน ๑๕ แห่ง ซึง่ ประกอบด้วยโรงเรียนรูปแบบใหม่ ได้แก่ โรงเรียนวิถพี ทุ ธ โรงเรียนสองภาษา
โรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนที่สร้างหลักสูตรท้องถิ่นป่าชุมชน โรงเรียนที่เน้นการทำ
โครงงานที่มุ่งให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดจนการใช้แนวทางการวิจัยในการพัฒนางานของครู
ด้วยการทำวิจัยในชั้นเรียน และอีกหลายๆ รูปแบบที่โรงเรียนแต่ละแห่งได้พยายามคิด ทำ และนำสู่ผล
ที่คุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง
ปี ๒๕๔๗ คุรุสภาได้ดำเนินการคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ขึ้นเพื่อ
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ความต้องการและบริบทของโรงเรียน ซึ่งกระบวนการพัฒนานั้นก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ระหว่างผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้ร่วมคิด ร่วมทำ
และร่วมชื่นชมผลสำเร็จจากการดำเนินงานที่อยู่บนพื้นฐานของการได้ประโยชน์ร่วมกัน อันส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ ผลการคัดสรรในปี ๒๕๔๗ มีโรงเรียนที่ได้
รับรางวัลระดับเหรียญทอง ๑๕ โรงเรียน ระดับเหรียญเงิน ๓๙ โรงเรียน และระดับเหรียญทองแดง
๖๓ โรงเรียน รวม ๑๑๗ โรงเรียน และในปี ๒๕๔๘ มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ๑๖
โรงเรียน ระดับเหรียญเงิน ๓๗ โรงเรียน และระดับเหรียญทองแดง ๕๕ โรงเรียน รวม ๑๐๘ โรงเรียน
สำหรับในปี ๒๕๔๙ มีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ๒๓ โรงเรียน ระดับเหรียญเงิน ๕๓
โรงเรียน และระดับเหรียญทองแดง ๔๙ โรงเรียน รวม ๑๒๕ โรงเรียน โดยคุรสุ ภาได้เชิญทุกโรงเรียน
ที่ผ่านการคัดสรรเข้ารับรางวัลและจัดแสดงผลงานในงานวันครูที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี
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การดำเนินงานโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภาโดยสรุปมีวัตถุประสงค์
เป้าหมาย และประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ดังนี้

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒. เพื่อคัดสรรผลงานนวัตกรรมต้นแบบ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
๓. เพื่อยกย่องและให้รางวัลแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดสรร
๔. เพื่อเผยนวัตกรรมต้นแบบในวงกว้าง

เป้าหมาย
๑. ได้ผลงานนวัตกรรมต้นแบบของโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและกระบวน
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน จำนวนปีละประมาณ ๒๐๐ เรือ่ ง
๒. จัดประชุมนำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดสรรและมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนเจ้าของผลงาน
ตามข้อ ๑.
๓. มีฐานข้อมูลนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่หลากหลายและกว้างขวาง
๒. เกิดกระแสแห่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จนเกิด
ผลงานที่มีคุณค่าและคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๓. สถานศึกษาได้นำเสนอแนวคิด กระบวนการพัฒนาและผลสำเร็จที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการ
เสริมแรงในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการศึกษาโดยรวมอย่างมีความหมาย เพราะเกิดการเรียนรู้
จริงและภาคภูมิใจในผลงาน
๔. มีฐานข้อมูลนวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน
ต่อไป
จากการดำเนินงานทัง้ ๓ ปี ทีผ่ า่ นมา ทำให้เกิดองค์ความรูเ้ กีย่ วกับนวัตกรรมต้นแบบใน
การพัฒนาการเรียนรูท้ ส่ี ะท้อนให้เห็นแนวคิด วิธกี ารพัฒนา และผลสำเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม ประโยชน์ทเ่ี กิด
ตลอดจนคุณค่าทางวิชาการที่แสดงให้เห็นความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในการ
ร่วมพัฒนา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังสรุปไว้ข้างต้นทุกประการ การเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีจึงเป็น
แนวทางให้สถานศึกษาอื่นๆ มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนซึ่งคุรุสภาจะได้จัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น เผยแพร่ และ
พัฒนาต่อยอดในวงวิชาชีพต่อไป
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คุรสุ ภา

องค์กรหลัก

++

สกศ.

คณะกรรมการ
คั ด สรรผลงาน

ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ
คุณค่าทางวิชาการ
ประโยชน์ของนวัตกรรม
การมีส่วนร่วม
การนำเสนอ

การคั ด สรรผลงาน

โรงเรียนส่งผลงาน
นวัตกรรมการศึกษา
การเรียนรู้
การจัดการ

ส กอ.

สพบ./สพท.

สอศ.

เอกชน

กทม.

เทศบาล

กศน.

ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อ
แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มพูน
พัฒนาให้เกิดคุณภาพ
ของผลงานที่สูงขึ้น

วิ จ ั ย

รูปแบบการจัดการ
และการบริหาร
รูปแบบใหม่ๆ ของการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ ทั้งที่เป็น
Hardware/Software พัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากการเรียนรู้
ของผู้เรียน
แนวคิด ทฤษฎีใหม่
เพื่อการจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ

นวั ต กรรมต้ น แบบ

องค์กรความร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

รูปแบบการพัฒนา “หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม” เป็นการพัฒนา
วิชาชีพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้วยนวัตกรรมการศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
เกิดจากการมีส่วนร่วมและส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เป็นกิจกรรมกระตุ้นการพัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สำหรับ
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้น
พิ้นฐานทุกสังกัด โดยจัดให้มีการ
คัดสรรผลงานเป็นประจำทุกปี
นวัตกรรมต้นแบบ ต้องเป็นผลงาน
คุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

แนวคิ ด

โดย สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา

ศึกษารูปแบบนวัตกรรมต้นแบบ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
ศึกษาจุดอ่อนหรือจุดที่ควรแก้ไข
ของงานที่ไม่ผ่านการประเมิน
สำรวจความต้องการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนา “หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรม” ฯลฯ

ต่อยอด
เสริมเติมแนวคิด รูปแบบ
กิจกรรมใหม่ๆ จากเดิม

ขยายผล
เพิ่มกลุ่มเป้าหมาย

เผยแพร่ผลงาน
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีวิชาการ

จัดทำฐานข้อมูลระบบ IT เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ สืบค้น แลกเปลี่ยน

ให้รางวัล แบ่งเป็น ๓ ระดับ
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
ยกย่อง
เหรียญทองแดง

โครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation : OSOI)

ผ่ า น
ไม่ผ่าน

ได้องค์ความรู้
ทางวิ ช าชี พ

ผู้บริหาร ครู
นักเรียน และ
ชุมชนร่วม
พั ฒ นาอย่ า ง
ต่อเนื่อง

เป็นแรงจูงใจ
ให้พัฒนา
เกิดความ
ภาคภูมิใจ
ในวิ ช าชี พ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
นวั ต กรรมทางการศึ ก ษา
การคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษามี
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. ผลงานนวัตกรรม จำแนกออกเป็น ๘ ด้าน คือ
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษา
ด้านหลักสูตร
ด้านการวัดและประเมินผล

ด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ด้านจิตวิทยา
ด้านแหล่งเรียนรู้
ด้านอื่นๆ

๒. มิตคิ ณ
ุ ภาพ ตัวบ่งชี้ และระดับคุณภาพ นำเสนอในรูป Rubrics โดยเรียงตามลำดับ
ความสำคัญ ดังนี้
คุณค่าทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ คือ กระบวนการคิดและการพัฒนา ผลทีเ่ กิดขึน้
ประโยชน์ของนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ คือ ความสำคัญต่อวิชาชีพ การนำไปใช้
การมีสว่ นร่วม
ตัวบ่งชี้ คือ ความหลากหลายของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง พฤติกรรมการมีสว่ นร่วม ระยะเวลา
การนำเสนอ
ตัวบ่งชี้ คือ เทคนิคการนำเสนอ รายละเอียดของข้อมูล หลักฐานร่องรอย
ทัง้ นี้ ทุกมิตคิ ณ
ุ ภาพประกอบด้วย ระดับคุณภาพ ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับ ๑ หมายถึงผลงานมี
คุณภาพต่ำ ระดับ ๒ หมายถึง ผลงานมีคณ
ุ ภาพปานกลาง ระดับ ๓ หมายถึงผลงานมีคณ
ุ ภาพสูง
๓. เกณฑ์การตัดสิน
ให้นำ้ หนักแต่ละมิตเิ ป็น ๔ : ๓ : ๓ : ๒ คะแนนเต็ม ๓๖ คะแนน
ผลงานทีไ่ ด้รบั การคัดสรรให้รบั รางวัล ต้องมีคะแนนในช่วงระหว่าง ๒๕ - ๓๖ คะแนน
แบ่งรางวัลเป็น ๓ ระดับ คือ
รางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับคะแนน ๓๓ - ๓๖
รางวัลระดับเหรียญเงิน
ระดับคะแนน ๒๙ - ๓๒
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
ระดับคะแนน ๒๕ - ๒๘
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพนวัตกรรมทางการศึกษา
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
มิตคิ ณ
ุ ภาพ
ระดับ ๑

ระดับคุณภาพ
ระดับ ๒

ระดับ ๓

๑. คุณค่าทาง มีการคิดที่ไม่ซับซ้อน ใช้ มี ก ระบวนการคิ ด ที ่ ห ลาก มี ก ระบวนการคิ ด ที ่ เ ชื ่ อ ม
ข้ อ มู ล ด้ า นเดี ย วแสดงแนว หลาย แสดงถึ ง แนวคิ ด โยง สั ม พั น ธ์ เ ป็ น ระบบ
วิ ช าการ
- กระบวนการ
คิดและการ
พั ฒ นา
- ผลที่เกิด

คิด หลักการ ทฤษฎี หรือ
จุ ด เน้ น ของนวั ต กรรมที ่ ใ ช้
ในการพัฒนา มีความคิด
รวบยอดและความถู ก ต้ อ ง
ของสาระที่นำเสนอ มีขั้น
ตอนการปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ น ำสู ่ ผ ล
ตามแบบที ่ เ คยมี ห รื อ ทำไว้
แล้ ว เกิ ด ผลในระยะสั ้ น
เฉพาะตั ว

หลักการ ทฤษฎี หรือจุด
เน้ น ของนวั ต กรรมที ่ ใ ช้ ใ น
การพัฒนา มีความคิดรวบ
ยอดและความถู ก ต้ อ งของ
สาระที่นำเสนอ มีขั้นตอน
การปฏิบัติที่นำสู่ผลโดยออก
แบบเอง สามารถปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น เกิดผลต่อกลุ่ม
ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาหนึ่ง

สมเหตุ ส มผล แสดงถึ ง
แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี
หรือจุดเน้นของนวัตกรรม
ที่ใช้ในการพัฒนา มีความ
คิ ด รวบยอดและความถู ก
ต้ อ งของสาระที ่ น ำเสนอ
มีขั้นตอนการปฏิบัติที่นำสู่
ผลที่กำหนดไว้ได้อย่างแท้
จริง ทำให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ และมี ท ิ ศ ทางการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่ง
ผลระยะยาวต่ อ สั ง คมโดย
รวมอย่างคุ้มค่า

๒. ประโยชน์ เป็ น ผลงานที ่ น ำสู ่ ผ ลการ เป็ น ผลงานที ่ น ำสู ่ ผ ลการ เป็ น ผลงานที ่ น ำสู ่ ผ ลการ
ของนวัตกรรม พัฒนาเฉพาะด้านและทำให้ พัฒนาด้านต่างๆ และทำให้ พั ฒ นาที ่ ย ั ่ ง ยื น มี ผ ลถึ ง
- ความสำคั ญ ผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งเฉพาะคนเกิ ด ผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งเฉพาะกลุ ่ ม เกิ ด
การเรียนรู้ การนำไปใช้ยัง การเรียนรู้ร่วมกัน การนำ
ต่อวิชาชีพ
ไปใช้ จ ำกั ด เฉพาะกลุ ่ ม หรื อ
- การนำไปใช้ ไม่แพร่หลายกว้างขวาง
เฉพาะส่ ว นงาน
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การเปลี ่ ย นแปลงพั ฒ นา
การรอบด้ า นของผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย ว
ข้ อ งทั ้ ง ในระดั บ โรงเรี ย น
และส่งผลถึงชุมชน เกิด
การเรียนรูร้ ว่ มกันจริง การ
นำไปใช้สามารถนำไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ นวงกว้ า ง
อย่างทั่วถึง

มิตคิ ณ
ุ ภาพ
ระดับ ๑

ระดับคุณภาพ
ระดับ ๒

ระดับ ๓

๓. การมี ส ่ ว น ผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งเฉพาะกลุ ่ ม ผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งหลายกลุ ่ ม มี ทุ ก คนที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งมี ส ่ ว น
เฉพาะคน ได้รว่ มคิด ร่วม ส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ในบาง ร่วมคิดวิเคราะห์ วางแผน
ร่ ว ม
- ค ว า ม ห ล า ก ทำ ตามงานที่กำหนด หรือ ขั ้ น ตอนของกระบวนการ
หลายของผู ้ ท ี ่ ออกแบบไว้ แ ล้ ว ในระยะ ทำงาน และในระยะใดระยะ
หนึ่งเท่านั้น
เริ่มต้นเท่านั้น
เกี่ยวข้อง
- พฤติกรรม

ตัดสินใจ ลงมือทำ นำ
เสนอ ประเมินและชื่นชม
ในผลทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวน
การทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ
อย่างต่อเนื่อง

การมี ส ่ ว นร่ ว ม

๔. การนำเสนอ การนำเสนอผลงานไม่ ต ่ อ การนำเสนอผลงานเป็ น การนำเสนอผลงานเป็ น
- เทคนิ ค การนำ
เสนอ
- รายละเอี ย ด
ของข้อมูล
- หลั ก ฐานร่ อ ง
รอย

เนื่อง ขาดตอน เสนอแต่
ประเด็ น หลั ก ขาดราย
ละเอี ย ดของข้ อ มู ล และ
หลักฐานที่สนับสนุนให้เห็น
ภาพงานที ่ ช ั ด เจน

ลำดั บ ต่ อ เนื ่ อ ง มี ค วาม
ชั ด เจน น่ า สนใจ มี ร าย
ละเอียดของข้อมูลบ้าง แต่
ไม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก เรื ่ อ งที ่ ท ำ
มีหลักฐานร่อยรอยที่เชื่อมั่น
ได้ ว ่ า มี ก ารลงมื อ ทำจริ ง
เกิดผลจริง
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ลำดับขัน้ ตอน แสดงให้เห็น
ความเชื ่ อ มโยง สั ม พั น ธ์
กันอย่างเป็นระบบ มีความ
กระชับ ชัดเจน และน่า
สนใจ มีรายละเอียดของ
ข้ อ มู ล ยื น ยั น สนั บ สนุ น
เพี ย งพอว่ า ลงมื อ ทำจริ ง
มีผลเกิดขึน้ จริง มีรอ่ งรอย
หลั ก ฐานชั ด เจนตรงตาม
งานที่ทำ เชื่อถือได้

รางวัลระดับเหรียญทอง
ประจำปี

๓ ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา

การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้ามกลุม่ สาระการเรียนรู้ ๘ กลุม่ สาระ
เรื่องผ้าไหม
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
โรงเรียนชัยภูมภิ กั ดีชมุ พล ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๑๙ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ มีนายวงษ์ชัย ชนะชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการศึกษา
ในระดับช่วงชั้นที่ ๓ - ๔ โดยเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ เรื่อง
ผ้าไหม จนประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีของการนำภูมิปัญญาเข้าสู่การศึกษาของชาติอย่างเป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๔๔ ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอีก
ครั้งในการศึกษา ๒๕๔๖ ซึ่งได้กำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางในสัดส่วนประมาณ ร้อยละ ๗๐ และกำหนด
สถานภาพปัญหาชุมชน สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ประมาณ ร้อยละ ๓๐ ในคำอธิบายทุกรายวิชา โดยเน้นลักษณะที่โดดเด่นของ
จังหวัดชัยภูมิ อาทิ ผ้าไหม การท่องเทีย่ ว พืชสมุนไพร และอืน่ ๆ
โรงเรียนได้ประเมินผลการใช้หลักสูตรหลังจากทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาแล้ว ๑ ปี พบว่าในการจัด
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนยังขาดการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ
เท่าที่ควร นอกจากนี้ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระยังกำหนดให้ผู้เรียนทำกิจกรรมโครงงานในทุก
กลุม่ สาระ ซึง่ เป็นภาระหนักเกินไปสำหรับผูเ้ รียนทุกคน

การพั ฒ นานวั ต กรรม
จากข้อค้นพบในสองประเด็นหลักของ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ได้แก่
z ขาดการบู ร ณาการข้ า มกลุ ่ ม สาระ
การเรียนรู้แบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการ
เรียนรูอ้ น่ื
z ทุ ก กลุ ่ ม สาระมอบหมายให้ ผ ู ้ เ รี ย น
ทำกิ จ กรรมโครงการในทุ ก กลุ ่ ม สาระ โดย
ขาดการวางแผนการจัดทำกิจกรรมโครงงาน
ร่วมกันทำให้เป็นภาระหนักของผูเ้ รียน
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ด้วยเหตุผลสำคัญในสองประการข้างต้น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ได้เห็นความสำคัญของการปลูกฝัง
ให้ผเู้ รียนมีจติ สำนึกในการอนุรกั ษ์ศลิ ปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทรัพยากรและพัฒนาสิง่ แวดล้อม
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการเรียนรู้แบบองค์รวม
โดยเฉพาะการบูรณาการแบบสหวิทยากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน
จัดบรรยากาศส่งเสริมให้ผเู้ รียน กล้าคิด กล้าทำ ได้รว่ มกันทำงานกลุม่ และปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมและจริยธรรม
ที่ถูกต้อง และเป็นการลดภาระงานของนักเรียนที่มากเกินไปครูทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จึงได้ร่วมกันวางแผน
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีโครงงาน ด้วยการกำหนดหัวข้อเรื่องและผล
การเรียนรูร้ ว่ มกัน คือ ระดับ ม.๑ และ ม.๕ เรือ่ งการท่องเทีย่ วในจังหวัดชัยภูมิ ระดับ ม.๒ และ ม.๔ เรือ่ งผ้าไหม
ระดับ ม.๓ และ ม.๖ เรือ่ งสมุนไพรในจังหวัดชัยภูมิ แต่ในทีน่ จ้ี ะนำเสนอเฉพาะเรือ่ งผ้าไหมในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔
ในการดำเนินการได้กำหนดขัน้ ตอนการเตรียมการไว้ ดังนี้
z
พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๔ โดยประชุมครูผสู้ อนทุกคน ปรับปรุง
หลักสูตรที่ใช้แล้วในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดรายละเอียดการ
เรียนรูแ้ กลกลางตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ นำราย
ละเอียดสาระการเรียนรู้แกนกลางเป็นแนวในการเทียบเคียง ประมาณร้อยละ ๗๐ และสาระท้องถิ่น ประมาณ
ร้อยละ ๓๐ ทุกรายวิชา
z
กำหนดหัวข้อเรื่องที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นได้หัวข้อเรื่อง ๓ เรื่อง
คือ ๑.ผ้าไหม ๒.การท่องเทีย่ วในจังหวัดชัยภูมิ ๓.พืชสมุนไพรในจังหวัดชัยภูมิ
z
ครูแต่ละระดับชั้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในที่นี้จะนำเสนอ
เฉพาะเรือ่ งผ้าไหม ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔
z
จัดทำผังมโนทัศน์เรือ่ ง ผ้าไหม
z
กำหนดหน้าที่ครู ผู้รับผิดชอบ โดยมีคำสั่งโรงเรียนในการจัดทำสื่อให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาในขณะ
ทีน่ กั เรียนทำโครงการนำเสนอผลงานและการประเมินผล
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๓ ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา
จากการวางแผนการดำเนิ น งานร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น ระบบทำให้ ไ ด้ แ นวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้
บูรณาการ โดยวิธโี ครงการใน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ดังนี้
กลุม่ สาระการเรียนรู้
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ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง

สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
วิชา ท ๔๑๑๐๑

- ทำโครงการเกีย่ วกับผ้าไหมได้

- การทำโครงงานเกีย่ วกับผ้าไหม

คณิตศาสตร์
วิชา ค ๔๑๑๐๑

- คำนวณหาปริมาณไหม ปริมาณสี
และต้นทุนในการผลิตผ้าไหมแต่ละ
ชุดได้

- คณิตศาสตร์กบั ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
(เกีย่ วกับผ้าไหม)

วิทยาศาสตร์
วิชา ว ๔๑๑๑๑ ว ๔๑๑๒๑
ว ๔๑๑๓๑

- สืบค้นข้อมูล ศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับ
คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและ
ประโยชน์ของผ้าไหม

- การสืบค้นข้อมูล ศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับ
คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและ
ประโยชน์ของผ้าไหม

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
วิชา ส ๔๑๑๐๑

- สืบค้นการแต่งกายด้วยผ้าไหมตาม
ประเพณีไทย
- อนุรกั ษ์ผา้ ไหมและสืบทอดการ
แต่งกายด้วยผ้าไหม
- แต่งกายด้วยผ้าไหมโดยใช้แบบและ
สีสนั ของเสือ้ ผ้าให้ถกู กาละเทศะ

- ลักษณะของผ้าไหม การทอผ้าไหมและ
การทำลวดลายผ้าไหม
- การแต่งกายด้วยผ้าไหมในประเพณี
ต่างๆ ในท้องถิ่น
- วิธกี ารอนุรกั ษ์และการสืบทอด
การแต่งกายด้วยผ้าไหม
- แต่งกายด้วยผ้าไหมโดยใช้สสี นั ของ
เสือ้ ผ้าให้ถกู กาละเทศะ

สุขศึกษาและพลศึกษา
วิชา พ ๔๑๑๐๑

- ประกอบอาหารและวิเคราะห์สาร
อาหารทีท่ ำจากตัวไหม ทีม่ ผี ลต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ

- อาหารพื้นบ้านทำจากตัวไหมที่มีผลต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ

ศิลปะ
วิชา ศ ๔๑๑๐๑

- ออกแบบและเขียนลายผ้าไหม
มัดหมี่ได้

- การออกแบบและเขียนลายผ้าไหมมัดหมี่

การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชา ง ๔๑๑๐๑

- รูจ้ กั ใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี
เครือ่ งทุน่ แรงในการผลิตผ้าไหม

- การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีใน
การผลิต การทอผ้า

ภาษาต่างประเทศ
วิชา อ ๔๑๑๐๑

- นำเสนอแหล่งผลิตผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็นภาษา
อังกฤษได้

- การนำเสนอแหล่องผลิตผ้าไหม
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็นภาษาอังกฤษ
ได้
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ผ้าไหม ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ของผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ความสำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ในมิตติ า่ งๆ ดังนี้
ด้านผูเ้ รียน : มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตผ้าไหม มีทักษะในการออกแบบการเขียน
ลวดลายผ้าไหม รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาผ้าไหมและรู้จัดใช้ผ้าไหมในการแต่งกาย
อย่างเหมาะสม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้จากกิจกรรม
โครงการ
ด้านผูส้ อน : ครู ท ุ ก กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ พ ั ฒ นาวิ ธ ี ก ารทำงานร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น ระบบ ทำให้ เ กิ ด
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามความ
ต้องการของท้องถิน่
ด้านผูบ้ ริหาร : มีนวัตกรรมการศึกษาที่เกิดขึ้นจากความรู้ ความชำนาญการ ความเชี่ยวชาญของครู
ผูส้ อนเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนทัง้ ด้านการศึกษาและอาชีพ
ด้านชุมชน : มีสว่ นร่วมในการเป็นแหล่งการเรียนรูด้ า้ นภูมปิ ญ
ั ญาให้แก่ผเู้ รียน
ความสำเร็จดังกล่าวนี้ เป็นความสำเร็จที่สำคัญสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญในการส่งเสริมให้สงั คมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรูใ้ นอนาคต
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การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยใช้โครงงาน เรือ่ ง มะขามตามไปดู
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนชุมพวงศึกษา
โรงเรียนชุมพวงศึกษา ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๑ หมูท่ ่ี ๑๕ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗ มีนายวันชัย นงค์สงู เนิน เป็นผูอ้ ำนวยการจัดการศึกษาในระดับ
ช่วงชั้นที่ ๑ - ๓ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้โครงงาน “มะขามน่าตาม
ไปดู” เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้รจู้ กั การค้นพบองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
ลักษณะเด่นประการหนึ่งของโรงเรียนชุมพวงศึกษาก็คือคณะครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลากหลาย
รูปแบบ ซึง่ เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ทีก่ ำหนดให้ครูตอ้ งจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้แก่ผเู้ รียนด้วยรูปแบบ เทคนิค และวิธกี ารอันหลากหลาย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีนั้น ผู้บริหารและคณะครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนผ่านการประเมินได้รับรางวัล
พระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเมือ่ ปีการศึกษา ๒๕๔๖

การพั ฒ นานวั ต กรรม
แรงบันดาลใจจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทำให้ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนได้ร่วมกันกำหนด
นโยบายให้นกั เรียนทุกระดับชัน้ (ม.๑-๖) ศึกษาโครงงานบูรณาการเกีย่ วกับสวนพฤกษศาสตร์ เช่น
z
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ศึกษา เรือ่ ง กล้วย
z
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ศึกษา เรือ่ ง มะละกอ
z
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ศึกษา เรือ่ ง มะขาม
ในการดำเนินงานได้ประชุมปรึกษาหารือครูผสู้ อนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ทัง้ ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ โดย
ใช้ชอ่ื โครงงาน “มะขามน่าตามไปดู” ผูส้ อนแต่ละกลุม่ สาระกำหนดจุดประสงค์ กิจกรรม สือ่ /นวัตกรรม เครือ่ งมือวัด
และวิธวี ดั ผลประเมินผล แล้วดำเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น ๕ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ (ความร่วมมือร่วมใจ) ประชุมนักเรียนจำนวน ๗ ห้อง ห้องละ ๗ กลุม่
ตอนที่ ๒ (มะขามน่าตามไปดู) นักเรียนศึกษาวิธกี ารสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ตอนที่ ๓ (ชูผลงานสร้างสรรค์) นักเรียนนำข้อมูลจากการศึกษามาจัดเรียงลำดับ เรียบเรียงข้อมูล
ตอนที่ ๔ (สืบสานคุณค่ามะขาม) นำข้อมูลความรูท้ ง้ั หมดจัดทำผังโครงงาน จัดแสดงผลงาน แลกเปลีย่ น
เรียนรูผ้ ลงานในห้องเดียวกันและนำเสนอผลงานระหว่างห้อง เสนอแนะข้อคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ กันและกัน
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ตอนที่ ๕ (ความงดงามดำรงไทย) จัดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงาน (จัดนิทรรศการงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เลือกผลงานดีเด่นเผยแพร่ ไปยังสถานศึกษาอื่น
(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) นำแสดง
ทีอ่ าคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน ๑๐ โครงงาน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ ดัง
กล่าว คณะครูนำโดยนายเสถียร เดิมศรีภูมิ และคณะได้
ร่วมกันกำหนดจุดประสงค์ปลายทางบูรณาการ ๔ กลุ่มสาระ
ไว้ดงั นี้
สาระ/ระหัส
ภาษาไทย
ท ๓๓๑
คณิตศาสตร์
ค ๓๓๑
วิทยาศาสตร์
ว ๓๑๑
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ส ๓๓๑
สุขศึกษาและพลศึกษา
พ ๓๓๑
ศิลปะ
ศ ๓๓๑
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
ง ๓๓๑
ภาษาต่างประเทศ
อ ๓๓๑

จุดประสงค์การเรียนรูป้ ลายทาง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๑.
๑.
๒.
๑.
๑.
๒.
๓.
๑.

จดบันทึกจากการศึกษาเรือ่ งมะขามได้
ทำยังมโนทัศน์เรื่องมะขามได้
ย่อความได้
แต่งคำประพันธ์เกี่ยวกับมะขามได้
พูดนำเสนอผลงานได้
นำเสนอข้อมูลเรือ่ งมะขามในรูปแบบกราฟ
สถิติได้
ศึกษาส่วนประกอบของพืช ราก ลำต้น ใบ
ดอก แล้วนำไปใช้ประโยชน์
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเรื่องมะขาม
ในท้องถิน่ ของนักเรียนได้
บอกคุณค่าของมะขามในด้านสังคม เศรษฐกิจ
วัฒนธรรมได้
บอกคุณค่าของโภชนาการของอาหารทีท่ ำ
จากมะขามได้
คิดทำนองดนตรีประกอบเพลงได้
ประดิษฐ์ทา่ รำประกอบเพลงได้
ประดิษฐ์ชน้ิ งานศิลปะแสดงความสามารถและ
จินตนาการเกีย่ วกับมะขามได้
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากสื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์ สื่อสารสนเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. อ่านเขียนคำศัพท์เกีย่ วกับมะขามได้
๒. เขียนเรียบเรียงประโยคจากคำศัพท์ได้
๓. เขียนเรียบเรียบข้อความเป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
มะขามได้
๔. พูดบรรยาย อธิบายเรือ่ งมะขามได้

สาระการเรียนรู้
การจดบันทึก
แผนผังความคิด
การย่อความ
การแต่งกาพย์ยานี ๑๑
การพูดรายงาน
สถิติ กราฟ
ส่วนประกอบของพืช ราก
ลำต้นใบดอกและประโยชน์
มะขามในหมูบ่ า้ น ตำบล อำเภอ
คุณค่าของมะขามด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม สังคม วัฒนธรรม
คุณค่าทางโภชนาการของมะขาม
การแต่งทำนองเพลง
ดนตรีประกอบเพลง ท่ารำ
การประดิษฐ์ผลงานศิลปะจาก
วัสดุประเภทมะขาม
คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด

คำศัพท์เรื่องมะขาม
การเรียบเรียงประโยค
การเขียนบรรยาย
การพูดอธิบาย รายงาน
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บทสรุปของความสำเร็จ
จุดเด่นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดย
โดยใช้โครงงานมะขามน่าตามไปดูเกิดความสำเร็จ ซึ่งถือ
เป็นต้นแบบทีด่ หี ลากหลายด้าน ดังนี้
ด้านผูเ้ รียน :
เรี ย นรู ้ ด ้ ว ยวิ ธ ี ก ารวิ ท ยาศาสตร์ ศ ึ ก ษา ค้ น คว้ า
ทดลองและค้นพบองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
ด้านครู :
เกิดกระบวนการทำงานแบบทีมบูรณาการซึ่งเป็น
รูปแบบแบบวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบเติมเต็มความรู้
แก่กนั และกัน
ด้านสถานศึกษา :
ได้นวัตกรรมการศึกษาสำหรับการพัฒนาการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ข องครู ไ ปสู ่ ก ารพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ใ ห้
แก่ผเู้ รียน
ด้านชุมชน :
เป็นแหล่งภูมิปัญญาสำคัญในการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ คณะครู ผู้เรียน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของการ
อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนาภูมิปัญญาใน
การจัดการศึกษาของชาติ
ในอนาคตผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนชุมพวงศึกษา
มี แ นวคิ ด ในการต่ อ ยอดนวั ต กรรมการศึ ก ษาด้ ว ยการ
เผยแพร่บทเรี ยนแห่ง ความสำเร็ จเพื ่ อเป็ นตั ว อย่า งกรณี
ศึ ก ษาในการจั ด การเรี ย นรู ้ บ ู ร ณาการ โดยใช้ โ ครงงาน
เรื ่ อ งมะขามน่ า ตามไปดู ด ้ ว ยสื ่ อ การเรี ย นรู ้ ป ระเภทสื ่ อ
เทคโนโลยีด้วยระบบมัลติมีเดีย (Multimedia) เพื่อร่วม
กันพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่สากล
ต่อไป
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การจัดกระบวนการเรียนรู้
“เขตการปกครองพิ เ ศษ”
(Special Administration District)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนราษฏร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)
โรงเรียนราษฎร์บรู ณะ (มูฮำหมัดอุทศิ ) ตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ ๑๔๑ หมู่ ๑ ถนนประชาอุทศิ แขวงทุง่ ครุ กรุงเทพ
มหานคร สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดการเรียนรู้ในช่วงชั้นที่ ๑ - ๒ เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีการ
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่สังคม
ประชาธิปไตยให้เป็นวิถีชีวิตด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ “เขตการปกครองพิเศษ” จนประสบความสำเร็จเป็น
ตัวอย่างที่ดีของการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง ปฏิบัติได้ โดยมีผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลางของการจัด
กิจกรรม

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
เนือ่ งจากโรงเรียนราษฎร์บรู ณะ (มูฮำหมัดอุทศิ ) ตัง้
อยู่ในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ซึ่งตามพระราช
บัญญัตกิ ารจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๔
กำหนดให้ ก รุ ง เทพมหานครอยู ่ ใ นส่ ว นการบริ ห ารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจในการบริหารการตัดสินใจในการ
ดำเนินการต่างๆ โดยมีประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยมีสมาชิกสภาเขต สมาชิก
กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารกรุงเทพมหา
นครและตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิน่ ต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร
ในอดีตแม้โรงเรียนจะส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชา
ธิปไตย โดยมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน รองประธาน
นักเรียนก็ตามที แต่ในทางปฏิบัติบทบาทของผู้แทนนักเรียน
ยังขาดความชัดเจน ผูแ้ ทนนักเรียน ผูเ้ รียนยังไม่มคี วามกล้า
ที่จะแสดงความคิดเห็นมากนัก การเรียนรู้วิถีชีวิตประชา
ธิ ป ไตยเกิ ด ขึ ้ น ในเฉพาะห้ อ งเรี ย นผู ้ เ รี ย นมิ ไ ด้ น ำไปสู ่ ก าร
ปฏิบัติจริง ผู้แทนนักเรียนและผู้เรียนมีบทบาทในเรื่องต่างๆ
น้อยบทบาทส่วนใหญ่อยูท่ ค่ี รูเป็นสำคัญ
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การพั ฒ นานวั ต กรรม
ผู้บริหารของโรงเรียนและคณะครูได้ระดมพลังความคิดถึงแนวทางในการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถาน
ศึกษาที่มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต จึงได้คิดค้นนวัตกรรม การจัด
กระบวนการเรียนรู้ “เขตการปกครองพิเศษ” เพื่อฝึกวิถีชีวิตประชาธิปไตยแบบเข้มข้นให้สามารถเป็นผู้นำและ
ผูต้ ามทีด่ แี ละสามารถนำไปใช้ในวิถชี วี ติ ประจำวันได้อย่างถาวร
การจัดทำนวัตกรรมดังกล่าวนี้ มีขน้ั ตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ได้แก่
z จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูว
้ ถิ ปี ระชาธิปไตยในระดับประถมศึกษาทุกชัน้ เรียน
z จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
z จัดกิจกรรมเลือกตัง
้ ระบบใหม่ เลียนแบบการเลือกตัง้ ท้องถิน่
z จัดกิจกรรมการมีสว
่ นร่วมของผูเ้ รียนในกระบวนการเลือกตัง้
z จัดให้มส
ี ว่ นร่วมรับผิดชอบดูแลโรงเรียนทุกด้าน
สำหรับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเขตการปกครองพิเศษทางโรงเรียนดำเนินการกระบวนการประชา
ธิปไตรยเพือ่ เป็นแบบอย่างในทุกขัน้ ตอน ดังนี้
z โรงเรียนดำเนินกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
z
ดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าการโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) ที่เลียนบแบบการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร ทีผ่ วู้ า่ มาจากการเลือกตัง้ มีขน้ั ตอนดังนี้
- ประกาศรับสมัครผูว้ า่ การโรงเรียน ตามแบบ ผก.๑
- ประกาศรับรองผูส้ มัครผูว้ า่ การโรงเรียนตามแบบ ผก.๒
- ประกาศรายชือ่ ผูส้ มัครตามแบบ ผก.๓
- แต่งตั้งกรรมการผู้ดำเนินการเลือกตั้งและ เจ้าหน้าที่คะแนน โดยใช้นักเรียนเป็นกรรมการตาม
แบบ ผก.๔
- จัดทำบัตรเลือกตัง้ ตามแบบ ผก.๕
- จัดทำแบบกรอกคะแนนเป็นหน่วยเลือกตัง้ ตัง้ แต่หน่วยที่ ๑ - หน่วยที่ ๕ ตามแบบ ผก.๖ และได้
จัดกิจกรรมการเลือกตั้งผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษโรงเรียนราษฎร์บูรณะ โดยให้นักเรียนที่มีสิทธิ์
เลือกตัง้ ลงมาใช้สทิ ธิท์ ลี ะห้องเรียน ในวันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๗
หน่วยเลือกตัง้ ที่ ๑ นักเรียนทีม่ าใช้สทิ ธิค์ อื นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๒
หน่วยเลือกตัง้ ที่ ๒ นักเรียนทีม่ าใช้สทิ ธิค์ อื นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๓
หน่วยเลือกตัง้ ที่ ๓ นักเรียนทีม่ าใช้สทิ ธิค์ อื นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๔
หน่วยเลือกตัง้ ที่ ๔ นักเรียนทีม่ าใช้สทิ ธิค์ อื นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๕
หน่วยเลือกตัง้ ที่ ๕ นักเรียนทีม่ าใช้สทิ ธิค์ อื นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๖
- จัดทำรายงานผลการนับคะแนนตามแบบ ผก.๗
- จัดทำแบบรายงานผลการเลือกตัง้ ตามแบบ ผก.๘
- จัดทำแบบสรุปผลการมาใช้สทิ ธิเ์ ลือกตัง้ ตามแบบ ผก.๙
- ทางโรงเรียนประกาศแต่งตั้งผู้ว่าการโรงเรียนราษฎร์บูรณะ ฯ โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้รับรอง
ตามแบบ ผก.๑๐
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- ผูว้ า่ การโรงเรียนแต่งตัง้ รองผูว้ า่ การโรงเรียน ๔ ฝ่ายดังนี้
๑. ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม
๒. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม
๓. ฝ่ายการปกครอง
๔. ฝ่ายสาธารณสุข
- รองผูว้ า่ การโรงเรียนฝ่ายต่างๆ แต่งตัง้ คณะกรรมการและเสนอโครงการโดยมีครูเป็นทีป่ รึกษา
- คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ พร้อมด้วยผูว้ า่ การโรงเรียนและรองผูว้ า่ ดำเนินกิจกรรม ตามทีเ่ สนอไว้

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ “เขตการปกครองพิเศษ” เป็นอีกต้นแบบความคิดหนึ่งที่เป็นการจัด
การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง ปฏิบัติจริงนำไปใช้ในวิถีชีวิตจริงส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเข้าสู่วิถีแบบประชา
ธิปไตย พฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือผู้เรียนมีลักษณะของความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี โดยเฉพาะการ
เข้ามามีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนด้านต่างๆ ในการจัดทำกิจกรรม อาทิ
z กิจกรรมหน้าเสาธง
z กิจกรรมเสียงตามสาย
z กิจกรรมพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์
z กิจกรรมดูแลห้องพยาบาล
z กิจกรรมพีช
่ ว่ ยน้อง
กิจกรรมความสำเร็จของโรงเรียนได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางเป็นโรงเรียนเดียงของกรุงเทพมหา
นครที่ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้เป็นกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของเด็กในการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ได้รับ
การคัดเลือก ให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ผู้นำเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘
สิงหาคม ๒๕๔๗ ทีโ่ รงแรมพาวีเลียน ริมแควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ดังมีรายชือ่ ต่อไปนี้
z เด็กหญิงวรรณา จันทอง ผูว
้ า่ การโรงเรียน
z เด็กหญิงรังสินี หล่อพิศาลชัย รองผูว
้ า่ การฝ่ายปกครอง
z เด็กหญิงนาตาชา อามาตย์มนตรี รองผูว
้ า่ การฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม
z เด็กหญิงเพ็ญนภา ธีรต
ั ถานนท์ รองผูว้ า่ การฝ่ายรักษาความสะอาดและสิง่ แวดล้อม
บทสรุ ป ความสำเร็ จ ดั ง กล่ า วเป็ น อี ก ต้ น แบบหนึ ่ ง ของการคิ ด ค้ น นวั ต กรรมเพื ่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาของ
ประเทศไทย
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หลั ก สู ต รท้ อ งถิ ่ น
แบบบูรณาการ

ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
โรงเรียนอนุบาลสุรยิ าอุทยั พิมาย ตัง้ อยูท่ ่ี หมูท่ ่ี ๑๗ ถนน
สุรยิ าอุทยั ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗ จัดการศึกษา
ช่วงชั้นที่ ๑ - ๒ เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการ
จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเมืองพิมายด้วยการบูรณาการกับทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่นและ
ผู ้ เ รี ย นจนประสบความสำเร็ จ เป็ น ต้ น แบบที ่ ด ี ข องการพั ฒ นา
หลักสูตรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทีเ่ ป็นแบบอย่างได้

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการนี้เป็นการดำเนิน
งานขณะที่โรงเรียนยังใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) ทั้งนี้เพื่อปรับและพัฒนาหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยจัดทำ
เป็นหลักสูตรท้องถิ่นเมืองพิมาย ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่
มาแต่โบราณและมีมรดกภูมิปัญญาในด้านต่างๆ อยู่เป็นจำนวน
มาก
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การพั ฒ นานวั ต กรรม
ในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวนี้ได้นำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับท้องถิ่นบรรจุไว้ในหน่วยที่ ๔ :
ศิลปปวัฒนธรรมในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๕ - ๖ เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับท้องถิน่ ในเรือ่ งต่างๆ อาทิ
z ประวัตค
ิ วามเป็นมา
z ลักษณะภูมป
ิ ระเทศ
z ประชากร
z อาชีพ
z ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิน
่
การเรียนรู้เรื่องราวที่หลากหลายเช่นนี้ เนื้อหาสาระมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ได้ในทุก
กลุม่ ประสบการณ์ การจัดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ จึงเป็นเรือ่ งของการนำหลักสูตรท้องถิน่ เมืองพิมายไปบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้กับทุกกลุ่มประสบการณ์ ซึ่งคณะผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกันกำหนดขั้นตอนไว้จำนวน ๑๐
ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ ๑ ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการของท้องถิน่
เนื่องจากด้วยอำเภอพิมายมีโบราณสถาน วัตถุโบราณ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่น่ารื่นรมย์ เป็นที่
สนใจของบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเยาวชนจึงน่าจะมีความรู้ใน
เรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นของดีในท้องถิ่นของตนอย่างถูกต้อง และลึกซึ้งเพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ผู้ท่องเที่ยว
สนใจมาเทีย่ วมากขึน้ เหมาะสมกับเป็นปีรณรงค์สง่ เสริมการท่องเทีย่ วไทย ปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ ของรัฐบาล
ขัน้ ตอนที่ ๒ ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร
โดยศึกษาเอกสารหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) โดยเฉพาะ
ส่วนของกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ ถึงเนื้อหาเวลาเรียนที่หลักสูตรกำหนด
จำนวน ๗๕๐ คาบ/ปี หน่วยที่ ๔ จำนวน ๑๘๐ คาบ และแยกย่อยให้หน่วยย่อยที่ ๔ มีเวลาเรียน ๒๑ คาบ โดย
กำหนดเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะของนักเรียนที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษาคู่มือใช้
หลักสูตรประถมศึกษาและคูม่ อื การประเมินผลการเรียน เพือ่ จัดทำเป็นแนวทางการสอนแก่ผใู้ ช้หลักสูตรนี้
ขัน้ ตอนที่ ๓ ศึกษาแนวคิด และรูปแบบในการพัฒนาการใช้หลักสูตร
ศึกษาแนวคิด และรูปแบบในการพัฒนาการใช้หลักสูตร จากเอกสารการพัฒนาหลักสูตรตามความ
ต้องการของท้องถิ่น ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับและเพิ่มเติมรายละเอียดของเนื้อหาจากหัวข้อ
ที่กำหนด มีคำอธิบายหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น โดยไม่ทำให้จุดประสงค์คาบเวลา เปลี่ยนแปลงไป
จากทีห่ ลักสูตรกำหนด
ขัน้ ตอนที่ ๔ กำหนดจุดประสงค์ของเนือ้ หาหลักสูตร
ดำเนินการยกร่างหลักสูตร โครงสร้าง เนือ้ หา เวลาเรียน การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน
ผล เพือ่ ดำเนินการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ทต่ี ง้ั ไว้
ขัน้ ตอนที่ ๕ กำหนดจุดประสงค์ของเนือ้ หาหลักสูตร
เมื่อครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวดำเนินการและแผนการสอนที่จัดทำให้แล้ว นักเรียน
จะมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะทีจ่ ะนำไปใช้ในชีวติ ประจำวันได้
ขัน้ ตอนที่ ๖ เขียนแผนการสอน
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิธีสอนเน้นการปฏิบัติจริง โดยการอภิปราย จัดป้าย
นิเทศ ทัศนศึกษา สาธิตเป็นมัคคุเทศก์นำชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของอำเภอพิมายในภาคปฏิบตั ิ สือ่ การสอนใช้ของจริง
ให้มากทีส่ ดุ
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ขัน้ ตอนที่ ๗ จัดทำเอกสารประกอบการใช้หลักสูตร
ซึง่ ประกอบด้วย ๓ ส่วนด้วยกัน คือ
ส่วนที่ ๑ หลักสูตร
ส่วนที่ ๒ แผนการสอน
ส่วนที่ ๓ ความรูส้ ำหรับครูผสู้ อน
ขัน้ ตอนที่ ๘ ทดลองใช้หลักสูตร
หลักสูตรที่จัดทำนำไปใช้ในโรงเรียนนำร่อง ๓ โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
พิมาย คือโรงเรียนสุริยาอุทัย โรงเรียนกุลโน และโรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๕-๖ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๑
ขัน้ ตอนที่ ๙ ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพิมาย จะติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นของพิมาย
จากผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เช่น ครูผสู้ อน นักเรียน และผูป้ กครอง เกีย่ วกับความพึงพอใจ ความเหมาะสมของเนือ้ หา วิธสี อน
และการประเมินผล เมื่อใช้หลักสูตรท้องถิ่น ๑ ปี การศึกษาแล้วนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขในหลักสูตรที่จัดทำให้
สมบูรณ์ขน้ึ ต่อไป
ขัน้ ตอนที่ ๑๐ สรุปผลการดำเนินการ
เมื่อดำเนินการทำหลักสูตรเสร็จเป็นรูปเล่ม และนำไปใช้ได้ผลอย่างไร ต้องเก็บข้อมูลสรุปการดำเนินการ
รายงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการเกิดความสำเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจน ดังนี้
ด้านผูเ้ รียน : ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนอย่างลึกซึ้งเป็นการปลูก
ฝังจิตสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิด อนุรักษ์มารดกภูมิปัญญาของชาติ
สามารถเป็นมัคคุเทศก์น้อย นำชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ได้เป็นอย่างดี
ด้านครู :
เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการร่ ว มกั น
ส่งเสริมกระบวนการทำงานเป็นทีมทีม่ คี วามเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ
ร่วมกันประดิษฐ์ทา่ รำเพือ่ เป็นสือ่ การเรียนรูแ้ ละประกอบการแสดง
ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
ด้านผูบ้ ริหาร : พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่
ด้านชุมชน : มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติ ตำนาน ความ
เป็นมา ซึ่งเป็นความรู้แบบมุขปาฐะที่เป็นประวัติศาสตร์จากคำบอก
เล่าทีส่ ามารถนำไปเป็นกรณีวเิ คราะห์ทางด้านการศึกษาได้
พลั ง ของการจั ด การเรี ย นรู ้ บ ู ร ณาการเป็ น การจั ด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง สร้ า งสรรค์ ท ี ่ ม ี
คุณค่ายิง่ ต่อการส่งเสริมกระบวนการอ่าน เขียน คิด คิดวิเคราะห์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพยิง่
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โปรแกรมระบบ
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
(LCCT LMS : Learning Management System)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ ๑๗๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สังกัดกรมอาชีวศึกษา มี นางสาววรพี มโนวงศ์ เป็นผู้อำนวยการคณะบริหารธุรกิจพัฒนานวัตกรรมโปรแกรม
ระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายจนประสบความสำเร็จสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
นวัตกรรมของโรงเรียนต่างๆ ทีม่ คี วามพร้อมทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
เมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนได้นำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่นโยบายที่กำหนดให้เป็นโรงเรียน E-School ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้สอนนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทันกับการ
เปลี่ยนของยุคสมัย ในครั้งนั้นคณะครู อาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้
สามารถพัฒนาเว็บเพจของตนเองได้ และพัฒนารายวิชาที่ทำการสอนผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ แต่การพัฒนาก็ยัง
อยูใ่ นระดับเริม่ ต้นทีย่ งั จะต้องมีการพัฒนาต่อไปเพือ่ ให้เป็นโรงเรียน E-School ทีส่ มบูรณ์

29

๓ ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา

การพั ฒ นานวั ต กรรม
การเป็นโรงเรียน E-School ทีส่ มบูรณ์ มิใช่เพียงแค่ครูอาจารย์ทำเว็บเพจ
ของรายวิชาและให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น หากแต่จะ
ต้องให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน ซึ่งจะทำให้ครู อาจารย์ สามารถติดตามผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน ติดตามการส่งงาน ส่งแบบฝึกหัด รวมไปถึงการ
วัดผลประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การพัฒนา E-School เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ทางโรงเรียนจึง
ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาพัฒนาระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทีส่ มบูรณ์ยง่ิ ขึน้ ด้วยมาตรฐานในระดับสากล
หน่วยงาน E-Learning จึงพัฒนานวัตกรรมโปรแกรมระบบการจัดการ
เรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทีม่ ชี อ่ื เรียนว่า LCCT LMS (Learning
Management System) เพือ่ บริหารให้กบั อาจารย์ผสู้ อนภายในโรงเรียน และสร้าง
ความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างๆ ที่เข้ามาใช้ระบบดังกล่าวเพื่อเป็นการบูรณาการ
ทางการศึกษาต่างๆ สถาบัน เพราะการบริหารงานต่างๆ ผ่านระบบจะกระทำบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งหมด โดยการทำงานของระบบจะเป็นการพัฒนามาจาก
ระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และควบคู่
กับการทำวิจัยจึงทำให้เราสามารถพูดได้ว่า “การเรียนรู้ผ่านระบบ LCCT LMS
สามารถสร้างสภาพแวดล้อมเปรียบเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนปกติ”
นวัตกรรม LCCT LMS ที่จัดทำขึ้นเป็นระบบที่สมบูรณ์ประกอบไป
ด้วยเครือ่ งมือเพือ่ การจัดกระบวนการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้
z

z

ส่วนของผูด้ แู ลระบบ
♦ กำหนดรายวิชาทีจ
่ ะเปิดทำการสอนผ่านระบบ
♦ กำหนดรายวิ ช าที ่ จ ะเปิ ด ทำการสอนในแต่ ล ะ
ภาคเรียน
♦ กำหนดอาจารย์ผส
ู้ อนในแต่ละรายวิชา
♦ ดูแลระบบการเรียนการสอนผ่านระบบทัง
้ หมด
ส่วนของอาจารย์ผสู้ อน
♦ กำหนดวั น เริ ่ ม ต้ น - สิ ้ น สุ ด ในการเรี ย นการสอน
ผ่านระบบ
♦ กำหนดวันเริม
่ ทะเบียน
♦ กำหนดห้องเรียน (นักเรียน) หรือนักเรียนที่ต้อง
การเรี ย นซ้ ำ (Re-Grade) ที ่ ส ามารถเข้ า ลง
ทะเบียนเรียน
♦ พั ฒ นาเว็ บ เพจโดยสามารถพั ฒ นาได้ โดยใช้
LCCT Editor ซึง่ จะรวมอยูใ่ น LCCT LMS หรือ
จะสร้างจากโปรแกรมที่สร้างเว็บเพจอื่นๆ แล้ว
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♦

♦

♦

♦

♦

อัปโหลดผ่านระบบ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาโดยอาจารย์ผสู้ อน
สร้างแบบทดสอบซึง่ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
ปรนัย อัตนัย ถูก-ผิด โดยจะเก็บในฐานะข้อมูล
ของรายวิชา
กำหนดเวลาสอบตามที่ต้องการซึ่งแบ่งออกเป็น
๓ ประเภทคือ สอบก่อนเรียน สอบเก็บคะแนน
สอบแก้ตัว โดยสามารถกำหนดเวลาในการทำ
ข้อสอบได้
การสอบจะเป็นลักษณะสุ่ม และมีระดับความ
ยากง่ายของข้อสอบ ข้อสอบปรนัย และถูก-ผิด
โปรแกรมระบบจะทำการตรวจคำตอบหลังจาก
ส่งคำตอบแล้ว
คะแนนการสอบจะเก็บในฐานะข้อมูลของแต่ละ
รายวิชา ซึง่ สามารถเรียกดูได้ตามทีต่ อ้ งการ
กำหนดแบบฝึกหัดให้นกั เรียนทำผ่านระบบได้
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สามารถตรวจสอบแก้ไขล็อกอิน และรหัสผ่าน
ของนักเรียนได้
♦ สามารถติ ด ตามสถิ ต ิ ก ารเข้ า เรี ย นของนั ก เรี ย น
ทำให้สามารถควบคุมการเรียนของนักเรียนได้
♦ สามารถกำหนดช่ ว งคะแนนการวั ด ผลได้ ต าม
ต้องการ
♦ หลั ง จากสิ ้ น สุ ด การเรี ย นโปรแกรมระบบจะทำ
การตัดเกรดโดยอัตโนมัติ
♦ มี ป ฏิ ท ิ น นั ด หมายกั บ นั ก เรี ย น ซึ ่ ง สามารถแจ้ ง
ข่ า วสาร-นั ด หมายกั บ นั ก เรี ย นได้ ต ลอดเวลาที ่
ต้องการ
♦ สามารถกำหนดภาษาของเมนู ส ำหรั บ ใช้ ใ นการ
เรียนการสอน (ไทย-อังกฤษ) ได้
♦ สามารถกำหนดให้ ม ี ก ารสำรวจความคิ ด เห็ น ต่ อ
การเรี ย นผ่ า นระบบได้ ต ลอดเวลา ซึ ่ ง แบบ
สำรวจเป็นแบบสำรวจกลางที่ออกโดยสำนักงาน
มาตรฐานของโรงเรียน ซึ่งทำให้สามารถประเมิน
ความสำเร็ จ ความสนใจ และประสิ ท ธิ ภ าพ
ต่างๆ ได้
zส่วนของนักเรียน
♦ สามารถลงทะเบี ย นในรายวิ ช าที ่ อ าจารย์ ผ ู ้ ส อน
♦

z

กำหนดให้มีสิทธิในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถ
กำหนดล็ อ กอิ น และรหั ส ผ่ า นได้ เ องตามที ่
ต้องการ
♦ สามารถล็ อ กอิ น เข้ า ไปเรี ย น ทบทวนเนื ้ อ หาที ่
เรียนทำแบบทดสอบทุกเวลา โดยไม่จำกัดแค่ใน
สถานศึกษา
♦ สามารถติดตามสถิติและคะแนนต่างๆ ซึ่งมีสมุด
บันทึกสาระการเรียนรูเ้ ป็นต้นแบบ
♦ สามารถเปลี่ยนแปลงล็อกอิน รหัสผ่านได้ทุกเวลา
♦ สามารถกำหนดเลื อ กภาษาเมนู ไ ด้ ต ามต้ อ งการ
(ไทย/อังกฤษ)
♦ สามารถติ ด ต่ อ นั ด หมายกั บ ผู ้ เ รี ย นด้ ว ยกั น และ
อาจารย์ ผ ู ้ ส อนตลอดเวลา ซึ ่ ง ทำให้ ก ารเรี ย นรู ้
ดำเนินไปโดยไม่จำกัดเรือ่ งเวลาและสถานที่
ส่วนทัว่ ไป
♦ มีกระดานข่าวสำหรับแลกเปลีย
่ นความรู้
♦ มีแชดสำหรับสนทนาพูดคุยกันตามต้องการ
♦ มี ล ิ ง ค์ เ ว็ บ ไซต์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ซึ ่ ง สามารถเพิ ่ ม เว็ บ
สำหรับแนะนำผูอ้ น่ื ได้
♦ มี ร ายงานต่ า งๆ เช่ น สถิ ต ิ ก ารเข้ า เรี ย นของ
นักเรียน ผลสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ฯ

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ความสำเร็จทีเ่ กิดขึน้ จากการ
พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมระบบการจัด
การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย ก็คอื
ผูเ้ รียนมีรปู แบบการเรียนรูท้ ท่ี นั สมัย สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา
ตนเองในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพือ่
การศึกษาทีเ่ ต็มศักยภาพ ครู อาจารย์เอง
ก็ได้พฒ
ั นาความสามารถด้านเทคโนโลยี
ด้วยเช่นกัน
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๓๓ ปีปี หนึ
หนึ่ง่งโรงเรี
โรงเรียยนน หนึ
หนึ่ง่งนวั
นวัตตกรรม
กรรม ของคุ
ของคุรรุสุสภา
ภา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชามอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
(Computer - Assisted Inter
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี. เทค.)
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ ๓๒๑ หมู่ ๒ ตำบลหนองตำลึง
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน มี นายประเสริฐ กลิน่ ชู เป็นผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
พัฒนานวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนปฏิบตั บิ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตวิชามอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุมเรือ่ งการตรวจสอบ
อุปกรณ์การควบคุมจนประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่าง
ของการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓๒
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ปฎิบัติบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เรื ่ อ งการตรวจสอบอุ ป กรณ์ ก ารควบคุ ม
action on the Internet)
ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จุดเด่นทีส่ ำคัญของอินเทอร์เน็ต ก็คอื สามารถจะพัฒนาเพือ่ ใช้ประโยชน์ในเรือ่ งต่างๆ ได้หลายมิติ
ทัง้ เศรษฐกิจ บันเทิง การศึกษา ฯลฯ โดยเฉพาะการนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรูน้ น้ั
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสือ่ การเรียนรูท้ างไกล
หรือให้ผเู้ รียนใช้เป็นสือ่ การศึกษารายบุคคล สามารถทีจ่ ะติดต่อ
สือ่ สารกันได้โดยใช้ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์และยังจัดทำเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (CAI) เผยแพร่ไว้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เมือ่ ผูเ้ รียนศึกษาแล้วหากมีขอ้
สงสัยทีจ่ ะต้องซักถามก็สามารถจะติดต่อสอบถาม
ได้โดยสะดวก
ข้อเท็จจริงทีท่ างโรงเรียนประสบอยูใ่ น
ปัจจุบนั ก็คอื การสอนทีม่ นี กั เรียนจำนวนมากนัน้
บางครัง้ นักเรียนก็ไม่สามารถจะสรุปความรูท้ ค่ี รู
อาจารย์ถา่ ยทอดได้หมด นักเรียนในบางคน
เข้าห้องเรียนช้าบางคนมีภารกิจเร่งด่วนของ
ชีวติ ทีไ่ ม่สามารถเข้าเรียนได้ทำให้เกิดปัญหา
ในการทบทวนความรู้ ซึง่ เป็นประเด็นปัญหา
ใหญ่ทท่ี ง้ั ครู อาจารย์ และผูเ้ รียนต้องสูญเสีย
เวลาในเรือ่ งดังกล่าวมิใช่นอ้ ยๆ คณะผูบ้ ริหาร
และคณะครู อาจารย์ของโรงเรียนจึงร่วมกัน
คิดค้นพัฒนานวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนปฏิบตั งิ านบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (CAI)
ขึน้ เพือ่ แก้ไขปัญหาดังกล่าวทีผ่ เู้ รียนสามารถจะ
ทบทวนความรู้ เรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลาจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนปฏิบตั กิ ารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชามอเตอร์ไฟฟ้า
และการควบคุม (๓๑๐๔-๐๐๕) เรือ่ งการตรวจสอบสภาพ
อุปกรณ์งานควบคุมได้กำหนดขัน้ ตอนการดำเนินงานไว้ ดังนี้
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๓ ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา
z
z
z
z
z

z

z

ศึกษาทฤษฎีและหลักการบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
วิเคราะห์หลักสูตร และกำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
สร้างตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนปฏิบตั บิ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนปฏิบตั บิ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนปฏิบัติบทเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ
ตรวจสอบ ถ้าผลการตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญไม่ผา่ น นำไปแก้ไข ดำเนินการสร้าง
นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนปฏิบัติบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน ๓ คน จากนัน้ กลับมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดอีกครัง้
นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนปฏิบัติเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน ๖ คน ได้บทเรียนสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้งานได้

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การจัดการเรียนรู้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ เป็นความสำเร็จอีกขึ้นหนึ่ง
ของการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาทีท่ ำให้การจัดการเรียนรูเ้ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนี้
ด้านผูเ้ รียน : สามารถที่จะทบทวนความรู้หรือเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รียนในยุคสมัยปัจจุบนั
ด้านผูส้ อน : เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาอื่นๆ
ทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทีห่ ลากหลาย
ด้านผูบ้ ริหาร : มีนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาให้กา้ วสูร่ ะดับสากล
ความสำเร็จดังกล่าวนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษาของชาติได้อย่าง
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย สอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนไทยยุคใหม่ที่เติบโตมากับ
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
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หนึ่งเดียวได้สี่ผลงาน
(ONE FOR FOUR PRODUCTS)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดโพใต้
โรงเรียนเทศบาลวัดโพใต้ ตั้งอยู่ที่ถนนโกสีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักการศึกษา
เทศบาลนครสวรรค์ มีนายนธพล สุวรรณคีรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ ๑ - ๓ คิดค้น
นวัตกรรมหนึ่งเดียวได้สี่ผลงาน เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมสำหรับการจัดการศึกษากลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย วิชา
ศิลปศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) จนประสบความสำเร็จ
ซึง่ นวัตกรรมดังกล่าวนี้ ยังไม่เคยมีใครคิดค้นหรือเผยแพร่มาก่อน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรูใ้ นเรือ่ งการพิมพ์ภาพของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ตามหลักสูตรประถมศึกษา
๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๓๓) จะเป็นการเรียนรูเ้ รือ่ งการพิมพ์ภาพทีม่ ลี กั ษณะเหมือนใกล้เคียงกัน อาทิ
z
การพิมพ์ภาพจากส่วนต่างๆ ของพืช
z
การพิมพ์ภาพจากเศษวัสดุ
z
การพิมพ์ภาพจากวัสดุทม่ี ผี วิ มันและหยาบ
z
การพิมพ์ภาพทีม่ รี อยนูนจากดินเหนียว เป็นต้น
กิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องการพิมพ์ภาพ ก็มีกิจกรรมคล้ายๆ กัน เช่น นำสีไปใช้ทาที่วัสดุแล้วนำไปกดที่
กระดาษ ทำซ้ำๆ ต่อเนือ่ งกันตลอดหลักสูตร ๖ ปี ทำให้นกั เรียนเกิดความซ้ำซากจำเจ
แนวคิดใหม่ในการจัดการเรียนรูเ้ รือ่ งการพิมพ์ภาพจึงเริม่ ต้นขึน้

การพั ฒ นานวั ต กรรม
นายกิจ อนงคณะศักดิ์ ซึ่งเป็นครูสอนศิลปะและเป็นหัวหน้าฝ่ายศิลปะของโรงเรียนพยายามคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรู้ศิลปะให้น่าตื่นตาตื่นใจ แต่ก็ยังคิดค้นรูปแบบไม่ออก จนครั้งหนึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นหัวหน้าฝ่ายศิลปะในการออกแบบและจัดทำเทียนจำนำพรรษาในนามของเทศบาลนครสวรรค์ เพื่อเข้าร่วม
ขบวนแห่ประจำปี ของยุวพุทธิกสมาคมนครสวรรค์ทจ่ี ะต้องมีการแกะสลักเสาเทียนให้มคี วามงดงามตระการตา
ในแต่ละปีเศษเทียนจากการแกะสลักมีปริมาณเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก เมื่อนำไปหลอมเพื่อนำกลับมา
ใช้ใหม่บอ่ ย ๆ จะทำให้มสี ดี ำคล้ำไม่เหมาะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ได้อกี
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมก็คือ การที่โรงเรียนอยู่ในบริเวณวัด
ได้เห็นเทียนไขที่เหลือจากวัดปีละจำนวนมาก จึงเกิดความคิดที่จะนำเศษเทียนเหล่านั้นมาจัดทำเป็นแม่พิมพ์ ซึ่งจะ
ช่วยประหยัดมากกว่าการซือ้ ไม้มาทำแบบพิมพ์ ซึง่ มีผลเสียดังนี้
z
ไม้แบบสำหรับทำแม่พมิ พ์ ปัจจุบนั มีราคาแพงมากขึน้ ทุกวัน ถ้าแผ่นใหญ่จะแพงมาก
z
ไม้แบบสำหรับทำแม่พิมพ์ เมื่อแกะเป็นแบบพิมพ์แล้วจะเจอปัญหาที่ว่าบางครั้งอาจได้ไม้ไม่ดี ก็ไม่
สามารถเลือกได้ ทำให้แกะแบบพิมพ์ลำบาก ทำได้ครั้งหรือสองครั้งก็ต้องทิ้ง ถ้าเป็นแบบที่สร้างขึ้น
จะได้ตลอดไม่มกี ำหนด
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z

z

z

z

z

z

ไม้แบบสำหรับทำแม่พิมพ์ ถ้าแกะแบบพิมพ์แล้วผิดพลาดหรือเสียแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้ดังเดิม
แต่ถา้ เป็นแบบทีส่ ร้างขึน้ เอง สามารถใช้เทียนไขหยดลงในแบบ ปรับให้เสมอใช้ได้ทนั ที
แบบพิมพ์ไม้อัด เมื่อพิมพ์บ่อยๆ หรือเก็บไว้นาน ก็จะเกิดการบิดงอได้ง่าย เมื่อนำมาพิมพ์ใหม่จะ
เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
เครือ่ งมือในการแกะแบบพิมพ์ เดิมขายเป็นชุด มีราคาแพง ต้องลับคมอยูบ่ อ่ ยๆ ทำให้เสียเวลาและ
แรงงาน ถ้าเป็นแบบทีส่ ร้างขึน้ เองนัน้ จะใช้อะไรก็ได้ทจ่ี ะทำให้เป็นเครือ่ งมือในการแกะแบบพิมพ์
เช่น ตะปู และปลายของช้อน เป็นต้น
ลูกกลิ้งสำหรับพิมพ์ ก็สามารถทำขึ้นมาเองได้ง่าย ไม่ต้องใช้จ่ายใดๆ จะทำใหญ่หรือเล็กตามขนาด
ของแม่พมิ พ์กไ็ ด้ การใช้งานได้ผลดีพอๆ กับทีม่ ขี ายในท้องตลาด
การหล่อแบบพิมพ์ก็อาศัยแม่พิมพ์จากแม่พิมพ์ที่พิมพ์ภาพ แล้วก็จะเกิดเป็นผลงานชิ้นใหม่หลาย
รูปแบบนำไปใช้ชวี ติ ประจำวันได้อย่างดี
การเพ้นท์สี ให้ใช้สนี ำ้ หลอดหรือสีโปสเตอร์ ทีน่ กั เรียนใช้เรียน

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ด้วยวิธีการง่ายๆ แต่ให้ประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนรู้การพิมพ์ภาพที่เริ่มต้นจากนำเครื่องมือพิมพ์
ภาพที่สร้างขึ้นเองเช่น ลูกกลิ้งยางในรถจักรยาน ขวดเปล่า ช้อนถู หมึกโรเนียว มาดำเนินการตามขั้นตอนการ
ส้างภาพพิมพ์ จากแม่พิมพ์เดิมที่ใช้พิมพ์ภาพแล้ว ยังสามารถนำไปหล่อแบบพิมพ์ให้เกิดผลงานขึ้นมาใหม่ๆ ได้
โดยล้อมกรอบแบบพิมพ์ให้มีความหนาพอสมควรนำภาชนะใส่น้ำไว้แล้ว โรยปูนปาสเตอร์ลงไปในน้ำ เทไปที่แบบ
ปล่อยให้แข็งตัว แกะแบบทีห่ ล่อออก ตกแต่งระบายสี พ่นด้วยสีสเปรย์แลกเกอร์ให้เกิดความสวยงาม ภาพทีอ่ อกมา
นั้นจะมีลักษณะเป็นภาพลายนูนต่ำ-นูนสูง เป็นมิติใหม่ของรูปแบบ สามารถจะทำให้เป็นภาพแขวน ภาพประดับ
หรือภาพตัง้ โต๊ะ ฯลฯ ทั้งสามารถทำเป็นสินค้าสูท่ อ้ งตลาดได้อย่างดีทเี ดียว
จากลักษณะของงานดังกล่าว จะเห็นว่า
z
การวาดภาพระบายสี
z
งานปัน้ หล่อ แบบพิมพ์
z
การพิมพ์ภาพ แกะสลัก
z
วัสดุสร้างสรรค์
เป็นความสัมพันธ์ หรือการบูรณาการในงานชิน้ เดียวกันได้อย่างลงตัวถึง ๔ ผลงานทีเดียว
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กล่ อ งมหั ศ จรรย์ ๒๐๐๔
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นวรรณรั ต นวิ ท ยา
โรงเรียนวรรณรัตนวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท มีนายคมคาย
น้อยเอีย่ ม เป็นผูอ้ ำนวยการจัดการศึกษาในระดับช่วงชัน้ ที่ ๑ - ๒ จัดทำนวัตกรรม กล่องมหัศจรรย์ ๒๐๐๔ เป็น
นวัตกรรมประเภทด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับจัดการศึกษาในหลายมิติได้อย่างมหัศจรรย์ ส่งผลให้
เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขทีไ่ ด้ทง้ั สาระและความบันเทิง

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนคณะผู้บริหารและครูตระหนักถึงความสำคัญในการ
สรุปความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจที่รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าถ้าหากมีนวัตกรรมที่ดี
มากเท่าไร การจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนก็จะบรรลุเป้าหมายในทุกๆ ด้านไม่วา่ จะเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรูท้ ม่ี นี สิ ยั ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และเรียนรูต้ ลอดชีวติ

การพั ฒ นานวั ต กรรม
จากการครุ่นคิดมาอย่างต่อเนื่องผลสุดท้ายผู้บริหารและคุณครูก็ได้ความคิดว่าถ้าจะจัดทำนวัตกรรมขึ้น
มาสักอย่างแล้ว นวัตกรรมนั้นจะต้องแปลกมหัศจรรย์ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางปรับเปลี่ยนได้ในหลากหลาย
มิติ
การพูดนัน้ ง่าย แต่ในทางปฏิบตั เิ ป็นเรือ่ งยากจะมีอะไรมหัศจรรย์ได้มากถึงเพียงนัน้
แต่ด้วยความมุ่งมั่นก็สามารถคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมกล่องมหัศจรรย์ ๒๐๐๔ ได้เป็นผลสำเร็จโดย
มีขน้ั ตอนในการจัดทำ ดังนี้
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ออกแบบกำหนดความกว้าง ความยาวของกล่อง
ของแต่ละด้าน
z ตัดฟิวเจอร์บอร์ดตามแบบทีก
่ ำหนด จำนวน ๒ ชุด
z นำชิ ้ น ส่ ว นฟิ ว เจอร์ บ อร์ ด ที ่ ต ั ด ไว้ (ชุ ด ที ่ ๑) มา
ประกอบเข้าด้วยกัน
z นำส่ ว นประกอบที ่ ไ ด้ ต ั ด ทั บ ฟิ ว เจอร์ บ อร์ ด ที ่ เ หลื อ
(ชุดที่ ๒) อีกหนึง่ ครัง้ โดยใช้เทปใสสองหน้า
z นำส่วนประกอบที่ ๑ มาทำช่องสำหรับใส่อป
ุ กรณ์
z นำส่วนประกอบชุดที่ ๒ มาทำที่เสียบบัตรปริศนา
คำทาย
z นำส่วนประกอบที่ ๑ และ ๒ มาประกอบเข้าด้วยกัน
z นำสายอากาศโทรทั ศ น์ ป ระกอบเป็ น หู ห ิ ้ ว ด้ า นบน
โดยใช้นอ็ ตให้ตดิ กับตัวกล่อง
z ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดทำกล่องขนาด ๕ x ๖.๕ ซม.
สำหรับติดด้านข้างกล่อง
z นำกล่ อ งที ่ ไ ด้ ไ ปติ ด ที ่ ด ้ า นข้ า ง โดยใช้ ป ื น กาวเป็ น
ตั ว เชื ่ อ มติ ด ส่ ว นอี ก ด้ า นหนึ ่ ง ทำกล่ อ งขนาด
๑๘ x ๒๑ ซม. เพื่อสำหรับใส่หนังสือ เมื่อเสร็จ
นำไปติดอีกด้านหนึง่ ของกล่อง
z นำกล่องมหัศจรรย์ ด้านทีเ่ ป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีดำมาแต่งขอบ เพือ
่ ให้สำหรับเขียนชอล์กเป็นกระดานดำเคลือ่ นที่
z นำอีกด้านหนึง
่ ของกล่องมาทำทีส่ ำหรับเสียบบัตรคำ
z เมือ
่ ทำส่วนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว นำกล่องด้านทีเ่ ป็นกระดาษดำเคลือ่ นทีด่ า้ นบนมาติดตีนตุก๊ แกเพือ่ ใช้ในการปิด
กล่อง
z

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
กล่องมหัศจรรย์ ๒๐๐๔ เป็นนวัตกรรมการเรียนรูท้ ป่ี รับประยุกต์ใช้ได้ในทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้ ผูเ้ รียนเรียนรู้
ด้วยความสนุกสนาน สามารถปรับเป็นนวัตกรรมต่างๆ ในหลากหลายมิติ อาทิ
z จัดทำเป็นโรงละครโรงเล็ก
z โรงละครไฮเทค
z ใส่บต
ั รคำทูอนิ วัน
z ปริศนาคำทายทูอน
ิ วัน
z แยกตัวสะกด
z ปริศนาคำทายจิว
๋
z ทูอน
ิ วัน
z ทีใ่ ส่เอกสารหรือหนังสือ
z กล่องมหัศจรรย์ ๒๐๐๔ พาเพลิน
z ผสมตัวอักษร
z ทีใ่ ส่ตว
ั อักษร
กล่องมหัศจรรย์ ๒๐๐๔ เป็นสุดยอดของนวัตกรรมทีเ่ ป็นเสมือนกล่องมหัศจรรย์ของนักมายากลทีส่ ามารถเนรมิต
สิง่ ต่างๆ ให้เกิดขึน้ ได้ เกินความคาดหมาย เป็นมิตใิ หม่ของนวัตกรรมการศึกษาทีเ่ กิดมาจากภูมปิ ญ
ั ญาของผูบ้ ริหารและ
ครูไทยของเรา
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การจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ โดยใช้วีซีดีประกอบแบบฝึก

make a circle

เพือ่ พัฒนาทักษะการอ่าน
และการเขียน
ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี ๖
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบ้านหินดาด
wonderful day

โรงเรียนบ้านหินดาด เป็นโรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอห้วยแถลง สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๒ จัด
การศึกษาระดับช่วงชั้นที่ ๑-๒ โดยมีนายเฉลิม
ลีสม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ส่งเสริมให้ครู
สร้างสรรค์นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ โดยใช้วีซีดีประกอบแบบฝึก
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จนประสบความสำเร็จเป็น
แบบอย่างทีด่ ขี องการพัฒนานวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาการศึกษาของชาติ

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
อาจารย์ปราณี โพธินา อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ.๒๕๓๙ ได้นำประสบ
การณ์ของการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาวิเคราะห์กับแนวทางของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ แล้วพบ
ว่าปัจจุบนั การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษมีปญ
ั หา ดังนี้
z ครูขาดประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนการสอนทีเ่ น้นประบวนการและผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
z รูปแบบการจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสม
z นวัตกรรมการเรียนรูย
้ งั ไม่พฒ
ั นา
z ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ่ สารของนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
z ทักษะการเรียนรูภ
้ าษาอังกฤษและเจตคติตอ่ การเรียนรูภ้ าษาอังกฤษยังขาดการพัฒนาทีเ่ ป็นระบบ
สิ่งที่พบดังกล่าวทำให้อาจารย์ปราณี โพธินา เกิดแนวคิดในการจัดทำนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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นวัตกรรมที่อาจารย์ปราณี จัดทำขึ้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้วีซีดี
ประกอบแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากนั้น
ได้พัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง โดยแต่งเรื่องเป็นบทอ่าน นำเรื่องที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนเนื้อหาที่ผู้เรียนสนใจ และเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยออกแบบนวัตกรรม
เพือ่ การพัฒนาในเชิงระบบ ดังนี้
z
จัดทำบทอ่าน จำนวน ๔ เรื่อง ที่ผู้สอนเขียนขึ้นจากการพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียนที่ผ่านการ
ประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมด ๓ ท่าน โดยยึดเกณฑ์การผ่านการประเมินคือได้ผลการประเมินระดับดีขน้ึ ไป
z
จัดทำ วีซดี ี (Vedio CD) ผูส้ อนนำบทอ่านทีเ่ ขียนขึน้ จัดทำสือ่ วีซดี ี ทัง้ หมด ๔ เรือ่ ง ดังนี้
(๑) Visiting My Classroom
(๒) Visiting My School
(๓) Amazing Hindad
(๔) Going Fishing For Frogs
z
แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ ประกอบบทอ่าน เรือ่ งละ ๓ แบบฝึก รวมทัง้ หมด ๑๒ แบบฝึก
โดยใช้รปู แบบทักษะการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ๓ รูปแบบ คือ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนจากกระบวนการกลุม่
และการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ ตามรูปแบบของอาจารย์สุรชัย บุญญานุสิทธิ์ อาจารย์ ๓ ครูต้นแบบ และ
ครูแห่งชาติ สาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
z
แบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ เรือ่ งละ ๑ แบบฝึก รวมทัง้ หมด ๔ แบบฝึก
z
แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนประจำบทอ่านๆ ละ ๑
ฉบับ รวมทัง้ หมด ๔ ฉบับ
z
แผนการสอนแบบบูรณาการ ศึกษาและสร้างตามขั้นตอนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
ภายในวิชา จำนวน ๔ แผน ทีผ่ า่ นการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมด ๓ ท่าน โดยยึดเกณฑ์การผ่านการประเมิน
คือได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ถือว่าเป็นแผนการสอนที่มีความถูกต้องเหมาะสม นำไปใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอนได้
z
แบบสอบถามความคิดเห็นด้านเจตคติของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยใช้วีซีดีประกอบแบบฝึก จำนวน ๑ ฉบับ ๑๐ ข้อ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา (OC- Coefficient) โดยครอนแบค (Cronbach) ได้คา่ ความเทีย่ ง .๘๒

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้วีซีดีประกอบแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ผลจากการรายงานการใช้นวัตกรรมความสำเร็จที่เกิดขึ้น
ก็คือ นักเรียนได้รับการเรียนรู้ในด้านกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษา
อังกฤษของนักเรียนได้ ผลการจัดการเรียนรู้อยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนและนักเรียนมีเจตคติทด่ี ตี อ่ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
นับเป็นความสำเร็จทีเ่ ป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลการดำเนินงานต่อไปได้เป็นอย่างดี
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รำภูมิพนาป่ากระเจียว
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา

โรงเรี ย นอนุ บ าลชั ย ภู ม ิ ตั ้ ง อยู ่ ต ำบลในเมื อ ง
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ จัดการศึกษาระดับช่วงชั้นที่
๑-๒ โดยมี นายสมสันต์ นาคคำ เป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนคิดค้นพัฒนานวัตกรรม
การศึ ก ษาประกอบการเรี ย นการสอนชุ ด รำภู ม ิ พ นา
ป่ากระเจียว จนประสบความสำเร็จผูเ้ รียนได้ทง้ั สาระการ
เรียนรูใ้ นภาคทฤษฏีและมีทกั ษะปฏิบตั ไิ ด้อย่างงดงาม

จากประสบการณ์ในการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มนาฏศิลป์ของนางสุวรรณา
ชยันตรดิลก พบประเด็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่
สำคัญก็คือถ้าหากการจัดการเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้สาธิต
หลักผูเ้ รียนจะขาดความกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรู้ แต่ถา้
ครูพลิกเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่ โดยให้
ผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถพิเศษรับการถ่ายทอดความรูต้ า่ งๆ
จากครูผู้สอนแล้วนำไปเข้ากลุ่มย่อยเพื่อสาธิตในรูปแบบ
เพือ่ นเรียนรูจ้ ากเพือ่ นหรือในลักษณะของพีส่ อนน้องแล้ว
การเรียนรูจ้ ะมีความคึกคักสนุกสนาน ผูเ้ รียนมีความกล้า
ตัง้ ใจฝึกฝนมากเป็นพิเศษ
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ด้วยพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูสุวรรณา จึงพัฒนานวัตกรรมด้วยการนำภาพจากวีดิทัศน์เข้ามา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเป็นผู้สาธิตเหมือนการแสดงจริงที่ทุกคนจะได้
เห็นการแต่งกายและกระบวนท่ารำต่างๆ
ด้วยความที่จังหวัดชัยภูมิมีธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกกระเจียวได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้
ครูสวุ รรณา คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมรำภูมพิ นาป่ากระเจียว โดยนำศิลปะการฟ้อนรำ บทผญาพืน้ บ้าน ดนตรี และ
การแต่งกายมาประยุกต์ผสมผสานให้เกิดความภาคภูมใิ จในภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีเ่ ป็นแผ่นดินของตน
ในการประดิษฐ์ทา่ รำภูมพิ นาป่ากระเจียวนัน้ มีทา่ รำต่าง ๆ ดังนี้
z

z

z

z

z

z

z

z

z

ท่าออก - สอดสร้อยมาลา วิ่งออกมาด้านหน้าเวที
(วิง่ ออก)
จีบคว่ำมือขวา โบกออกไปเป็นตั้งวงบน มือซ้ายส่ง
จีบหลังประเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้า
ขอไตรรัตน์คมุ้ ครองปกป้องเกศ
– ลงนั่งคุกเข่า (ท่าเทพธิดา) แล้วอยู่ในท่าไหว้
(เทพพนม)
ไหว้เทเวศน์ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ว่ั ทิศา
- วาดมือไหว้ไปทางด้านขวา (วาดไประดับหน้าผาก
แล้ววาดลงมาอยู่ในระดับอกแยกเข่าขวาไปด้าน
ขวา ดันเข่าซ้ายกระดกเท้า)
ประทานพรอำนวยชัย ได้เมตตา
- เหมือนท่าที่ ๔ แต่ปฏิบตั ดิ า้ นตรงข้าม
ลูกหลานมารำร่าย
- ยืนเข่าซ้าย มือซ้ายจีบเข้าอก จีบขวาส่งหลัง
- หมุนตัวไปทางซ้ายมือซ้ายจีบคว่ำเหยียดแขนตึง
ระดับไหล่ มือขวาตั้งวงบนแตะ ปลายเท้าขวา
ศีษะเอียงขวา
ถวายกร
- จีบหวาย ๒ มือ ระดับชายพก แล้วปล่อยจีบเป็น
ตัง้ วง ก้าวขวากระดกซ้าย ย่อเข่า
เชิญท่านชม... ความงามทุง่ กระเจียว...
- กอบมือ ปล่อยเป็นท่าพรหมสี่หน้า ก้าวเท้าซ้าย
แล้ววาดมือขวา ชี้ (ชี้ลง) หักข้อมือ มือซ้ายอยู่
ในลักษณะเดิม
ในป่าเปลีย่ ว....
- วาดมือ แขนถึงชีม้ อื ลงพืน้ ลำแขนระดับไหล่ มือ
ซ้ายตั้งวงบน ก้าวขวากระดกซ้าย เปลี่ยนเป็น
ก้าวซ้าย จีบคว่ำไขว้มอื ระดับเอวเอียงซ้าย
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เทพสถิตอิ ดิศร...
- หมุนตัวไปทางขวา จีบปกหน้ามือขวา มือซ้ายจีบ
ส่งหลังยกเท้าซ้าย เอียงซ้าย
บัวสวรรค์ไหวเอนพลิว้ งามงอน...
- จับดอกกระเจียวจากเอว วาดมือไปข้างลำตัว
ก้าวเท้าซ้าย ย่อตัวพองามเอียงขวา แล้วทำด้าน
ตรงข้าม ก้าวเท้าขวาย่อเข่า
เย้าภมร ลมลูผ่ มู้ าเยือน...
- ตัวกลางวิ่งถอยลงมือที่จับดอกกระเจียวไขว้กัน
ระดับอกบริวารวิ่งรอบเป็นวงกลม มือที่จัดดอก
กระเจียวยืน่ เข้าไปวง
- มือขวาจับดอกกระเจียวแขนตึง มือซ้ายจีบหวาย
ระดับข้อศอกขวายืนเขาขวา
ดนตรีอสี าน...
- มือขวาจับดอกกระเจียวแขนตึง มือซ้ายจีบหวาย
ระดับศอกขวายืนเข่าขวา
ยืนขึน้ มือทีจ่ บั วาดออกด้านข้างซ้าย เป็นตัง้ วงบนมือ
ขวาจับดอกกระเจียวแขนตึง ก้าวเท้าซ้าย เอียงขวา
แล้วย่อหมุนตัวไปทางมือทีต่ ง้ั วง
มือซ้ายปล่อยจีบระดับวงล่าง มือขวาถือดอกกระเจียว
แขนตึง เอียงซ้าย ก้าวเท้าซ้าย
- หมุนตัวบิดไปทางซ้ายไหว้ด้านขวาระดับบ่า เอียง
ซ้ายโดยถอยซ้ายยกเท้าขวา
- หมุนไปทางขวาปล่อยมือจากท่าไหว้ มือซ้ายแตะ
ข้ า งสะโพก มื อ ขวาจั บ ดอกกระเจี ย วระดั บ ไหล่
ถอยเท้าขวา ยกซ้าย
ก้าวเท้าซ้าย มือขวาที่จับดอกกระเจียวเหยียบระดับ
ไหล่ ซ้ายจีบส่งหลัง ก้าวซ้าย เอียงขวา
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ภาพทีป่ รากฏเป็นเครือ่ งบ่งชีถ้ งึ ความสำเร็จได้เป็นอย่างดีของการจัดการเรียนรูส้ าระ
การเรียนรูศ้ ลิ ปะ ซึง่ กิจกรรมการเรียนรูด้ งั กล่าวมีจดุ ประสงค์ทส่ี ำคัญให้ผเู้ รียนเข้าใจ
และแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์วพิ ากษ์วจิ ารณ์คณ
ุ ค่านาฏศิลป์
ถ่ายทอดความรูส้ กึ ความคิดอย่างอิสระชืน่ ชมแบบประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวันได้
การทีผ่ เู้ รียนปฏิบตั ไิ ด้อย่างงดงามเช่นนี้ คือบทสรุปของความสำเร็จ
ทีเ่ กิดขึน้ แล้วอย่างน่าชืน่ ชม

z

z

z

z

z

z
z

z

มือซ้ายจีบปล่อยท่าพรหมสีห่ น้า แขนขวาตึงระดับไหล่
ก้าวขวา เอียงขวา (หมุนรอบตัวเอง)
หน้าตรง มือซ้ายวงกลางระดับอก มือขวาถือดอก
กระเจียวยื่นมาด้านหน้า ขยับไหล่ตามจังหวะ ไป
ด้านซ้าย-ขวา (โดยตอนเปลีย่ นข้าง จีบหงายม้วนมือ
จีบปล่อยเป็นวงหน้า) แล้วถึงจะขยับไหล่ ยักไหล่ตาม
จังหวะดนตรี
- ก้าวขวา โน้มตัวลง จีบคว่ำมือซ้าย มือขวายื่น
ระดับไหล่
- ยืนตัวตรงให้น้ำหนักตัวเองไปที่เท้าหลัง (เท้าซ้าย)
เท้าขวาแตะด้วยกลายเท้า จีบซ้ายปรกหน้าปล่อย
มือจีบแล้วม้วนมือจีบอีกครัง้
- หมุนตัวไปทางซ้าย มือซ้ายตั้งวงบน มือขวาอยู่
ระดับเอว ถอยหลังซ้าย แตะเท้าขวาด้วยจมูกเท้า
เอียงขวา
- แตะปลายเท้าด้านข้าง พร้อมกับเปลี่ยนเป็นจีบ
ปรกหน้า (มือทีต่ ง้ั วง)
ปล่อยมือจีบ เป็นตัง้ วงบน ยกเท้าขวา เอียงขวา
มือซ้ายตั้งวงล่าง มือขวาแขนตึงระดับไหล่ก้าวขา
แตะเท้าซ้าย เอียงซ้าย แตะปลายเท้าซ้ายข้าง-หน้ายก พร้อมกับการโดยลำตัวไหล่ไปตามจังหวะดนตรี
จบตัวท่าไหว้ ถอยเข่าขวา (ไหว้ในลักษณะยืนเข่า)
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บทเรียนการ์ตูน
(Cartoon Program)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรีย นบ้านลานวิทยาคม
โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต ๒ จัดการศึกษาระดับช่วงชัน้ ที่ ๓-๔ มีนางวิไลวรรณ ภักดี เป็นผูอ้ ำนวยการโรงเรียนส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูผู้สอนสร้างสรรค์นวัตกรรมบทเรียนการ์ตูนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผู้เรียนเรียนจนประสบความสำเร็จทำให้การ
จัดการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสุขและหลากสีสัน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
ในอดีตการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมยังมีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียน
ไม่มากนัก การจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่ยึดเนื้อหาสาระจากหนังสือแบบเรียนเป็นหลัก การผลิตสื่อการเรียนการสอน
ยังขาดรูปแบบที่น่าสนใจและไม่เป็นที่สนใจของผู้เรียนเท่าที่ควร

การพั ฒ นานวั ต กรรม
เมื่อครั้งที่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการพัฒนาครูแกนนำและครูเครือข่าย อาจารย์
ประมวลพจน์ สนิทโกศัย ในฐานะหัวหน้าสำนักงานพัฒนาวิชาการในขณะนั้น จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาครู
เครือข่ายด้วยบทเรียนการ์ตูน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาครูเครือข่ายจำนวน ๕ ท่าน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ในระยะเริม่ แรก ครูเครือข่ายทุกท่านยังไม่มคี วาม
มั่นใจในการจัดทำสื่อประเภทนี้ เนื่องจากไม่มีความสามารถด้านการเขียนการ์ตูนมาก่อน
แต่ปัญหาดังกล่าวก็ได้รับการแก้ไขด้วยการที่ครูผู้นิเทศได้คัดเลือกผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ
ของโรงเรียนให้เป็นผู้วาดภาพการ์ตูนสื่อการสอนให้แก่คณะครู ผลปรากฏว่าบทเรียนการ์ตูนที่ครูเป็นผู้เขียนบท
ผู้เรียนเป็นผู้วาดประสบความสำเร็จและได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมบทเรียนการ์ตูนใน
เวลาต่อมา
บทเรียนการ์ตูนได้กลายเป็นนวัตกรรมที่ผู้เรียนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ อาจารย์ประมวลพจน์จึงได้
ดำเนินการร่วมกับคณะครูเครือข่ายออกแบบพัฒนานวัตกรรมบทเรียนการ์ตูนขึ้นโดยใช้หลักการออกแบบให้มีความ
น่าสนใจ อยากอ่าน อยากติดตามผสมกับหลักการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปทีม่ กี ารจัดลำดับเนือ้ หาจากง่ายไปยาก โดย
ลำดับขัน้ ตอนการพัฒนานวัตกรรมไว้ ๑๔ ขัน้ ตอน ดังนี้
ศึกษาตำราและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เลื อ กเนื ้ อ หาที ่ เ หมาะสมจากรายวิ ช าที ่ จ ะผลิ ต บท
ผลิตสื่อการสอนประเภทบทเรียนโปรแกรมและการ
เรียนการ์ตูน
นำการ์ตูนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กำหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของบทเรียนว่า
ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องใด
๒๕๔๔ และเอกสารประกอบหลั ก สู ต รกลุ ่ ม สาระ
เขี ย นเค้ า โครงหรื อ เรื ่ อ งย่ อ เพื ่ อ วาดภาพการ์ ต ู น ให้
การเรียนรู้ในรายวิชาที่จะดำเนินการผลิตบทเรียน
สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
การ์ตูน
ออกแบบลักษณะของตัวการ์ตูนที่ใช้ในการดำเนิน
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รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๗
เรื่อง ในบทเรียนการ์ตูนเรื่องหนึ่งๆ ควรมีตัวละคร
สำคัญ ๒-๓ ตัว และตัวละครควรมีอายุอยู่ในวัย
เดียวกันกับผู้เรียน ยกเว้นตัวละครที่ทำหน้าที่ให้
ความรู้ ควรมีลักษณะเป็นผู้รอบรู้ น่าเชื่อถือ เช่น
ผูน้ ำชุมชน พระ นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจาก
นี้จะต้องออกแบบฉากของการ์ตูนในแต่ละกรอบด้วย
ฉากมีความสำคัญในการบอกบรรยากาศ สถานที่
ของเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆ
เขียนบทเรียนการ์ตูนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยจัดทำต้นฉบับบนกระดาษขาวไม่มี
เส้น ต้นฉบับทีท่ ำจะต้องสะอาดและปราณีต
ในการจั ด ทำต้ น ฉบั บ บทเรี ย นการ์ ต ู น ผู ้ จ ั ด ทำบท
เรียนการ์ตูนจะต้องเขียนคำบรรยายคำสนทนาของ
ตัวละคร พร้อมสอดแทรกสาระความรู้ตามลำดับขั้น
ทีไ่ ด้ออกแบบไว้ โดยมีเนือ้ หาครบถ้วนตามจุดประสงค์
ของการผลิต ในการดำเนินเรื่องควรให้ความรู้สึก
เป็นธรรมชาติ ไม่แสดงเจตนาที่จะให้สาระความรู้
มากจนเกินไป จนทำให้ผอู้ า่ นอึดอัดและเบือ่ ทีจ่ ะอ่าน
การนำเสนอเนื้อหาให้นำเสนอเฉพาะเรื่องอย่างชัด
เจน และมีคำถามหรือคำสั่งให้ผู้เรียนตอบสนองต่อ
เรื่องนั้นโดยตรงในการนำเสนอแต่ละกรอบเนื้อหา

ควรให้ความรู้ใหม่เพียงเรื่องเดียว
ในการเขี ย นข้ อ ความบรรยายให้ ย ึ ด หลั ก การเขี ย น
หลักการอ่าน คือเริ่มจากซ้ายมือไปขวามือ จากด้าน
บนลงมาด้านล่าง ภาษาทีใ่ ช้ ควรเลือกให้เหมาะสม
กั บ วั ย ของผู ้ เ รี ย น และควรเป็ น ภาษาที ่ เ รี ย บง่ า ย
สุภาพ ไม่หยาบคาย
ในการจัดกรอบภาพการ์ตูน ยึดหลักการเดียวกันกับ
การเขี ย นคำบรรยายกรอบภาพส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รู ป สี ่
เหลี ่ ย ม ขนาดและจำนวนของกรอบภาพในแต่ ล ะ
หน้า ซึ่งอยู่กับรูปเล่มของบทเรียนและวัยของผู้เรียน
เป็นหลัก การจัดกรอบภาพการ์ตูนในหนึ่งหน้าออก
เป็นหลายๆ กรอบภาพ ช่วยให้การดำเนินเรือ่ งเป็นไป
อย่างนุ่มนวล และสามารถลดคำสนทนาของการ์ตูน
ในแต่ละกรอบได้
นำบทเรียนการ์ตูนที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
นำบทเรียนการ์ตูนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองหา
ประสิทธิภาพ
เขียนรายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนการ์ตูนที่
ดำเนินการผลิตขึ้น

ตัวอย่างบทเรียนการ์ตูนที่ได้พัฒนานำมาเป็นกรณีศึกษา ปรากฏในแผนภูมิหน้าถัดไป

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
บทเรียนการ์ตนู เป็นนวัตกรรมการจัดการเรียนรูย้ อดนิยมของผูเ้ รียนทีเ่ รียนรู้
เนือ้ หาสาระทางด้านวิชาการผ่านนวัตกรรมการ์ตนู ทำให้การเรียนรูเ้ ป็น
การเรียนรูท้ เ่ี พลิดเพลินมีความสุข ได้ทง้ั สาระและความเพลิดเพลินจาก
การดำเนินเรือ่ งทีม่ มี ติ แิ ปลกใหม่ ปัจจุบนั มีคณะครูทเ่ี ข้าร่วมโครงการ
บทเรียนการ์ตนู จำนวน ๑๐ คน สร้างสรรค์นวัตกรรมบทเรียนการ์ตนู
เพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนรูใ้ นกลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ จำนวน ๓๖ เรือ่ ง ใน
กลุม่ สาระการเรียนรูต้ า่ งๆ ได้แก่
กลุม่ สาระศิลปะ ๑๕ เรือ่ ง กลุม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๒ เรือ่ ง
กลุม่ สาระคณิตศาสตร์ ๔ เรือ่ ง กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ ๒ เรือ่ ง กลุม่ สาระภาษาไทย
๑ เรือ่ ง กลุม่ สาระภาษาต่างประเทศ ๒ เรือ่ ง นับเป็น
ความสำเร็จของการจัดทำนวัตกรรมการเรียนรูร้ ว่ มสมัย
ทีน่ า่ ชืน่ ชมในภูมปิ ญ
ั ญาของครูไทยทีเ่ ป็นเสมือนครู
ของแผ่นดิน
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ที่

ผูผ้ ลิต

๑

นายประมวลพจน์
สนิทโกศัย

บทเรียนการ์ตูนชุดช่างเขียนภาพ
การ์ตูน จำนวน ๑๕ เรื่อง

๒

นางศีตลา สนิทโกศัย

- บทเรียนการ์ตูนชุด “ตามรอย
อยุธยา” จำนวน ๖ เรื่อง
- บทเรียนการ์ตนู ชุด “บ้านลาน
บ้านเรา” จำนวน ๖ เรื่อง

๓

นายพจนา โสภาชัย

การบวกลบตัวเลขพหุนาม

๔

นางสุวารีย์ โสภาชัย

- ตัวคูณร่วมน้อย
- การลบจำนวนเต็ม

๕

นางสาวรัตนา ศิริมา

การแก้สมการ

๖

นางประยูร ศรีเสน

การคายน้ำของพืช

๗

นางอรอุมา ลิม้ ประเสริฐ

การถ่ายละอองเรณู

๘

นางสาวนิระมล จ่าเหลา คำเขมร

๙

นางจิราพร ฉิมหลวง

๑๐ นางสาวมายุรี คนล่ำ
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เรือ่ งทีผ่ ลิต

Graphs
A Number of Nouns

รายวิชา/กลุม่ สาระ

รางวัลทีไ่ ด้รบั

ช ๐๑๗๕ ช่างเขียน
ภาพการ์ตูน กลุ่ม
สาระศิลปะ ชั้น ม.๒
ส ๒๐๔ ประเทศของ
เรา ๓ กลุม่ สาระ
สังคมฯ ชั้น ม.๒
ส ๓๑๔ สังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
กลุม่ สาระสังคมฯ ม.๒
ค ๓๐๓ คณิตศาสตร์
กลุม่ สาระ คณิต
ศาสตร์ ชั้น ม.๓
ค ๓๐๑ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตฯ
ชั้น ม.๑

รางวัลยอดเยีย่ มจาก
กระทรวงศึกษาธิการ

ค ๓๐๒ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชั้น ม.๒
ว ๐๔๙ ชีววิทยา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชั้น ม.๕
ว ๓๐๑ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
ชั้น ม.๑
ท ๓๐๕ ภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้น ม.๓
อ ๔๑๑ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาต่าง
ประเทศ ชัน้ ม.๕
อ ๓๐๑ ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาต่าง
ประเทศ ชั้น ม.๑

- รางวัลยอดเยีย่ มจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
- รางวัลชมเชยจาก
สถาบันราชภัฎเลย
รางวัลดีเด่นจาก
สามัญศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
- รางวัลดีเด่นจากสามัญ
ศึกษา จ. ขอนแก่น
- รางวัลชมเชยจาก
สถาบันราชภัฎเลย

รางวัลชมเชยจาก
สามัญศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
รางวัลดีเด่นจากกลุ่ม
โรงเรียนมัธยมศึกษา
จ.ขอนแก่น กลุ่มที่ ๑
รางวัลยอดเยีย่ มจาก
สามัญศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชมเชยจาก
สามัญศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชมเชยจาก
สามัญศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
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หลั ก สู ต รท้ อ งถิ ่ น
เรื่องการเลี้ยงหอยแมลงภู่ในทะเลด้วยหลักคอนกรีต
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นวั ด ราษฏร์ บ ำรุ ง
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตัง้ อยูห่ มูท่ ่ี ๑๐ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชุมพร เขต ๒ จัดการเรียนรูช้ ว่ งชัน้ ที่ ๑-๒ โดยมี นายปราโมทย์ วรรณเสวี เป็นผูอ้ ำนวยการ
โรงเรี ย น ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ทำหลั ก สู ต รท้ อ งถิ ่ น เรื ่ อ งการเลี ้ ย งหอยแมลงภู ่ ใ นทะเลด้ ว ยหลั ก คอนกรี ต
ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้
ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปบูรณาการกับวิถีชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
เมื่อครั้งที่โรงเรียนยังจัดการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ.๒๕๓๓ ในกลุม่ วิชาการงานและอาชีพ มีจดุ ประสงค์ทส่ี ำคัญให้ผเู้ รียนมีความรู้ ดังนี้
มีความรู้พื้นฐาน
วิเคราะห์และวางแผนการทำงาน
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีนิสัยรักการทำงาน
ค้นพบความสามารถ ความสนใจ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกระบวนการ
และความถนัดของตนเอง

การพั ฒ นานวั ต กรรม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สนอง
ตอบต่อความต้องการของชุมชน ฯลฯ ซึ่งโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีภูมิประเทศเป็นอ่าว
มีชายทะเลที่สวยงามผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพประมงชายฝั่งน้ำตื้น หาหอยแมลงภู่ตามโขดหินโสโครกที่ยื่น
ลงไปในทะเล
ต่อมาได้มีผู้พัฒนาวิธีการเลี้ยงหอยแมลงภู่ด้วยหลักไม้ไผ่และแพเชือก โดยนำหลักไม้ไผ่ปักหลักลงดินนำ
ไม้ไผ่ผูกเป็นแพติดกับหลักแล้วนำเชือกผูกติดกับแพหย่อนลงไปในน้ำ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมกันพิจารณาความสอดคล้องในการจัดการศึกษา
ระหว่างความรู้ในห้องเรียนและวิถีชีวิตจริงแล้วเห็นว่าหลักสูตรการศึกษาน่าจะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของคน
ในชุมชน จึงได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการเลี้ยงหอยแมลงภู่ขึ้น โดยนักเรียนเข้าไปร่วมเรียนรู้กับชุมชนในรูปแบบ
การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ ด้วยการนำไม้ไผ่และเชือกผูกเลี้ยงหอยแมลงภู่ไว้ใกล้ๆ กับ
ผูเ้ ลีย้ งรายอืน่ ๆ ในชุมชน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานทำให้พบประเด็นสำคัญที่เป็นจุดอ่อนของการเลี้ยงหอยแมลงภู่ใน
วิธกี ารดัง้ เดิม ดังนี้
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๓ ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา
ในฤดูมรสุมช่วงเดือนตุลาคมต้องรีบเก็บหอยแมลงภู่ขึ้นจากทะเลเพราะลมมรสุมและคลื่นจะพัดพาแพ
เลี้ยงหอยให้หลุดลอยหรือเกิดความเสียหาย
หอยแมลงภู่ที่รีบเก็บหนีลมมรสุมมีขนาดเล็ก เนื่องจากมีอายุการเลี้ยงสั้นทำให้ขายไม่ได้ราคา
จากปัญหาดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาเขตชุมพร ได้ให้คำแนะนำแก่โรงเรียนว่าควรจะต้องปรับ
เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงหอยแมลงภู่เสียใหม่
วิธีการใหม่ก็คือ การเลี้ยงหอยแมลงภู่ในทะเลด้วยหลักคอนกรีต ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้งาน
อาชีพช่างปูนที่โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่แล้ว ทางโรงเรียนจึงนำสิ่งที่จัดการเรียนรู้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้หลัก
คอนกรีตแทนหลักไม้ไผ่ ทำให้การเลี้ยงหอยแมลงภู่ประสบความสำเร็จโดยไม่ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมแต่
ประการใดโดยกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้
ออกแบบให้หลักเลี้ยงหอยมีน้ำหนักมาก เมื่อถึงฤดูมรสุมหลักจะได้ไม่หายไปกับคลื่น
ออกแบบให้หลักเลี้ยงหอยมีขนาดไม่ยาวเกินไปจะได้จมอยู่ในทะเลน้ำตื้นชายฝั่งได้ตลอด
ออกแบบให้หลักเลี้ยงหอยสามารถถอดออกได้เมื่อเก็บหอยได้แล้วก็ครอบลงไปใหม่ได้อีก
การทำหลักหอยแมลงภูด่ ว้ ยคอนกรีตมีการทำแบ่งเป็น ๒ ส่วน
การทำหลักปัก ใช้ทอ่ PVC ขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ ยาวประมาณ ๑๔๐ ซม. รีดปลายข้างหนึง่ ให้แบน
ใส่คอนกรีตให้เต็ม (เวลาใส่คอนกรีตจะได้ไม่ไหลและเวลาลงปักจะได้ปักลงง่ายๆ)
การทำหลักครอบ ใช้พมิ พ์สงั กะสีขนาด ๖๐x๖๐ ซม. ม้วนให้กลมใช้ทอ่ PVC ขนาด ๖ นิว้ ตัดให้
มีวงหนาขนาดประมาณ ๑/๒ นิว้ ใส่พมิ พ์ทำปลอกพิมพ์ตง้ั เรียงไว้ เทคอนกรีตใส่ทำส่วนก้นประมาณ
๓ นิว้ ทิง้ ไว้พอเหมาะ แล้วใช้ทอ่ PVC ขนาด ๒ นิว้ ยาวประมาณ ๕๐ ซม. ใส่ทำแกนกลาง
แล้วเทคอนกรีตใส่รอบนอกท่อ PVC จนเต็ม (อย่าให้คอนกรีตตกลงในท่อ PVC) เมือ่ ปูนเริม่ หมาด
ให้รบี ดึงท่อ PVC ออก จะได้นำท่อ PVC ไปใช้ได้อกี ทิง้ ไว้ ๒ วัน แล้วแกะพิมพ์

การนำหลักลงปักในทะเล นำ หลักปัก ลงปักในทะเลทีม่ นี ำ้ ขึน้ ลงแล้วยังคงมีระดับน้ำอย่างน้อย ๑-๑.๕๐
เมตร ปักลงดินแล้วเหลือพ้นดินขึน้ มาประมาณ ๗๕ ซม. ระยะแต่ละต้น ๑x๑ เมตร เนือ้ ที่ ๑ ไร่ จะปักได้ประมาณ
๑,๖๐๐ หลัก จากนัน้ จึงนำหลักครอบไปครอบลงบนหลักปัก

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
หลักสูตรท้องถิ่นการเลี้ยงหอยแมลงภู่ในทะเลด้วยหลักคอนกรีตประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ปัจจุบัน
ได้ปักหลักเลี้ยงหอยไว้จำนวน ๕๐๐ หลัก นำหอยแมลงภู่ใช้ในโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายครั้งละ ๒๐๐
กิโลกรัม นับเป็นมิติใหม่ของการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงสามารถนำความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาเข้าสู่การศึกษา คณะผู้บริหารและครูมีนวัตกรรมในการ
จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง
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น้ำปลา
(Fish Sauce)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑
บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร)
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาคาร) ตัง้ อยู่
ทีเ่ ลขที่ ๑๔ ถนนนราธิป ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จัดการศึกษาในระดับช่วงชัน้ ที่ ๑-๒ มีนางกัญญา อยูอ่ นิ ทร์ เป็นผูอ้ ำนวยการ
สถานศึกษา ส่งเสริมให้คณะครูผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดตั้งแหล่งเรียนรู้
โรงงานน้ำปลาในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาและอาชีพให้เป็น
วิถีชีวิตเดียวกัน สามารถบูรณาการความรู้จากโรงเรียนไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ในระหว่างเรียน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
การที่โรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดที่ติดกับทะเลนับเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งที่มีปลาทะเลชุกชุม
หาปลาได้ง่าย สามารถที่จะนำปลาทะเลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างหลากหลาย
ในส่วนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนรู้ใน ๘ กลุ่ม
สาระและ ๑ ใน ๘ กลุม่ สาระการเรียนรูด้ งั กล่าวได้แก่กลุม่ การงานอาชีพและเทคโนโลยีทจ่ี ะต้องเรียนรูใ้ นเรือ่ งต่างๆ
อาทิ
การดำรงชีวติ และครอบครัว
การอาชีพ
การออกแบบและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีเพือ่ การทำงานและอาชีพ
มาตรฐานการจั ด การเรี ย นรู ้ ข องสาระการเรี ย นรู ้ ก ลุ ่ ม การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ก ำหนดไว้ ใ นหลาย
มาตรฐาน เช่น การทำงานเพือ่ การดำรงชีวติ และครอบครัวทีเ่ กีย่ วข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์
งานธุรกิจ เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีคณ
ุ ธรรม มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพสุจริต ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปญ
ั หา การสร้างงาน การสร้าง
อาชีพสุจริตอย่างมีความเข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์
จุดหมายทีส่ ำคัญประการหนึง่ ของหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๔๔ ก็คอื การมีศกั ยภาพในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ
การจัดการเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพได้ กระบวนการจัดการเรียนรู้จะต้องผ่าน
การฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
ด้วยเหตุนี้เองคณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนจึงได้นำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการจัด
การศึกษาและส่งเสริมอาชีพ โดยเริ่มจากของใช้ที่จำเป็นสำหรับทุกชีวิตในทุกครัวเรือนก่อน
นั่นคือการเรียนรู้ถึงกรรมวิธีและกระบวนการในการแปรรูปปลาให้เป็นน้ำปลา

๔๙
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การพั ฒ นานวั ต กรรม
จากแนวคิดดังกล่าวทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการโรงงานน้ำปลาในโรงเรียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งการ
เรียนรูท้ ง้ั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ทีจ่ ะเชือ่ มโยงไปสูแ่ นวคิดการประกอบอาชีพได้ในอนาคต
การจัดการเรียนรู้ในเรื่องน้ำปลาเริ่มต้นขึ้นที่นี่ ซึ่งภายหลังจากเรียนรู้ในเรื่องทฤษฎีแล้วผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้
ในภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนการฝึกปฏิบัติในการทำ
น้ำปลา ดังนี้
การเตรียมวัสดุ ประกอบด้วย
- ปลาไส้ตัน
- ปลาทูเล็ก
- ปลาเล็กปลาน้อย
- ไส้และเหงือกปลาทู
การหมัก
- นำวัสดุที่เตรียมไว้หมักรวมกับเกลือ
ประมาณตามสัดส่วนของจำนวนวัสดุ
- หมักรวมกับเกลือโดยใช้เวลาหมัก ๑ ปี
การทำน้ำปลา
- นำน้ำปลาที่ได้จากการหมักไปต้มกับ
อ้อยทุบ และสัปปะรดเพือ่ เพิม่ รสชาติ
และกลิ่นหอมจากธรรมชาติ
- ถ้าต้องการให้น้ำปลามีสีสวยงาม นำ
น้ำตาลทรายไปเคี่ยวให้ไหม้มาผสม
กับน้ำปลา
- นำน้ำปลามากรอง แยกกาก
- ทิ้งไว้ให้เย็น
- บรรจุขวด ปิดฝา ปิดฉลาก
- นำขวดน้ำปลาไปผึ่งแดด จะทำให้
น้ำปลามีสีแดงสวยเพิ่มขึ้น
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เกิด
มิตใิ หม่ๆ ของการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาทัง้ การศึกษาและอาชีพไปพร้อมๆ กัน
ความสำเร็จของการจัดการศึกษาในโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ (ชะอำวิทยาการ) นอกจากผู้เรียนจะ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงแล้ว โรงเรียนยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาศึกษา
เรียนรู้ถึงวิธีการทำน้ำปลาที่ปลอดสารวัตถุกันเสียแต่ยังคงมีคุณภาพที่ดีปลอดภัยแก่สุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งประชาชน
ให้ความเชื่อมั่นศรัทธาเพราะโรงเรียนเองก็ใช้น้ำปลาที่ได้ไปใช้ในการจัดทำโครงการอาหารกลางวัน ผลิตน้ำปลา
จำหน่ายภายใต้น้ำปลาตราเทวดาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชน
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ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นจารย์ ต ำรา

นวั ต กรรม
แหล่งเรียนรู้
สู่วิสัยทัศน์

โรงเรียนจารย์ตำรา ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต ๗ จัดการ
ศึกษาช่วงชัน้ ๑-๓ ซึง่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีนายสมเพชร
เรืองมนตรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมแหล่ง
เรียนรู้สู่วิสัยทัศน์ โดยนำภูมิปัญญาทั้องถิ่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผนวกกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน สร้างสรรค์นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น และความต้องการของชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
สำหรับการจัดการศึกษาอันหลากหลาย

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ให้ความสำคัญในเรือ่ งของแหล่ง
การเรียนรู้มากเป็นพิเศษ โดยได้กำหนดไว้ว่า รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงาน
และการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุด พิพธิ ภัณฑ์
หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานประวัตศิ าสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการ
เรียนรู้
แหล่งการเรียนรู้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นมรดก
ภูมิปัญญาที่สำคัญของชาติที่สามารถจะนำมาปรับประยุกต์เป็นฐานภูมิปัญญา
ที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากลบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทยได้เป็น
อย่างดีประกอบกับทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการรุ่งอรุณ เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน และสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยร่วมเป็นผู้ดำเนินการให้โรงเรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการเรียน
รู้ในโรงเรียนและชุมชนซึ่งเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ครั้งสำคัญให้แก่ผู้บริหารและ
คณะครูในการที่จะนำพาโรงเรียนให้ก้าวไปสู่อนาคตด้วยการจัดการเรียนรู้
ผ่านแหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบในมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน

การพั ฒ นานวั ต กรรม
ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งภูมิปัญญาทั้งในโรงเรียนและในชุมชน
ที่โรงเรียนตั้งอยู่เป็นประเด็นตั้งต้นอนาคตใหม่ที่นำไปสู่การคิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมแหล่งเรียนรู้สู่วิสัยทัศน์ ที่โรงเรียนริเริ่มพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
โดยได้เริ่มพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและในชุมชนด้วยการจัดเป็นฐาน
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนโดยกำหนดเป้าหมายในการออกแบบนวัตกรรมไว้ใน ๕
ประเด็น ได้แก่
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จั ด นวั ต กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ สาระการ
เรียนรู้แต่ละสาระ
นวัตกรรมที่จัดทำขึ้นสามารถใช้ประกอบ
การสอนได้เป็นอย่างดี
นวัตกรรมยึดภูมิปัญญาไทย และระบบ
สากลมาผสมผสานให้เกิดชิ้นงานใหม่
กำหนดนวั ต กรรมที ่ ม ี อ ยู ่ ใ นชุ ม ชนเป็ น
แหล่งเรียนรู้
สร้างความตระหนัก จิตสำนึก เพื่อให้เกิด
จิ น ตนาการ การจั ด ทำนวั ต กรรมในการ
ดำเนิ น งานจั ด ทำแหล่ ง การเรี ย นรู ้ ไ ด้
ดำเนินการใน ๘ เรือ่ ง ได้แก่
๑. แหล่งเรียนรู้ การอนุรกั ษ์พลังงาน จักรยาน
ตำข้าว จักรยานสีขา้ วและจักรยานสูบน้ำ
ประโยชน์ทเ่ี กิด :
เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนได้
ใช้ประโยชน์
ประหยัดพลังงานได้ ๑๐๐%
เป็ น การพั ฒ นาภู ม ิ ป ั ญ ญาไทยให้ เ ป็ น
ระบบสากล
นำออกเผยแพร่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ
๒. แหล่งเรียนรูธ้ นาคารขยะทองคำ คือ ช่วย
ดูแลสิ่งแวดล้อม ขยะทุกชิ้นถือว่าเป็นขยะทองคำขาย
ได้เป็นเงิน
ประโยชน์ทเ่ี กิด :
เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
โรงเรียนและชุมชนไม่มีขยะ
นำขยะมาฝากไว้ ท ี ่ ธ นาคารขยะและคิ ด
เป็นค่าเงินสะสมไว้
ได้รับการยกย่องจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาเป็นแบบอย่าง

๓. แหล่งเรียนรู้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โรงเรียนได้
รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ในชุมชนมารวบรวมไว้ที่โรงเรียน
โดยจั ด เป็ น ห้ อ งภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น ให้ เ ด็ ก ได้ ศ ึ ก ษา
ค้นคว้าเปรียบเทียบ วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ผลงานตาม
จินตนาการของผู้เรียน
ประโยชน์ทเ่ี กิด :
เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและเป็นศูนย์
รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุมชนให้การสนับสนุนด้านภูมิปัญญาเป็น
วิทยากร
มีคณะครูจากโรงเรียนอืน่ มาเยีย่ มชม ทำให้
เป็นตัวอย่าง
นำผลงานภูมปิ ญ
ั ญาไทยมาประยุกต์ และ
ส่งเข้าประกวดระดับประเทศได้รับเกียรติ
บัตรจากจากสถาบันพัฒนาวิชาการ (พว.)
๔. สวนป่านานาพันธุ์ โรงเรียนไม่มีป่าที่เป็นป่า
ธรรมชาติ จึงได้ปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ มากมาย ขึน้ บริเวณ
โรงเรียนอาศัยร่มเงา เน้นผักที่รับประทานได้
ประโยชน์ทเ่ี กิด :
เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เด็กได้รู้จัก
พันธุไ์ ม้ชนิดต่างๆ ประโยชน์ของพันธุไ์ ม้
สามารถใช้ ศ ึ ก ษาค้ น คว้ า และเป็ น ห้ อ ง
เรียนธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติปี ๒๕๔๕
ได้ ร ั บ รางวั ล จากโครงการสร้ า งสรรค์ ส ิ ่ ง
แวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน
๒๕,๐๐๐ บาท
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๕. แหล่งเรียนรู้ การเลีย้ งปลาในบ่อคอนกรีต เนือ่ งจากพืน้ ทีใ่ นโรงเรียนมีอยูอ่ ย่างจำกัด การใช้พน้ื ที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เป็นการเสี่ยงภัยต่อนักเรียน โรงเรียนจึงจัดทำบ่อคอนกรีต จำนวน ๓ บ่อ ขนาด
๑ x ๑ x ๖ เมตร เพือ่ ให้นกั เรียนกลุม่ ด้อยโอกาสมาดำเนินการจำนวน ๑๒ คน งบจัดสรรให้ ๑,๒๐๐ บาท เป็นค่า
พันธุป์ ลาและอาหารปลา ให้นกั เรียนดูแลรับผิดชอบ
ประโยชน์ทเ่ี กิด :
มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
กลุ่มนักเรียนที่ด้อยโอกาสได้ใช้เวลาประกอบอาชีพเป็นประโยชน์และเสริมรายได้ เมื่อสิ้นสุด
โครงการ
เป็นการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ
ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง
๖. แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ลำห้วยแก่งแหล่งวิทยาการ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีหลายจุดการศึกษา เช่น
ไร่นาสวนผสม บ้านตัวอย่าง ร้านขนมไทย และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ ลำห้วยแก่งแหล่งวิทยาการ ถือได้วา่ เป็นลำน้ำไหล
ของชุมชนจารย์ตำรา ๔๗ หมูบ่ า้ น คือ บ้านจาร์ยตำรา บ้านหนองบัว บ้านขาม และบ้านป่ายาง ซึง่ ชุมชนได้อาศัย
แหล่งน้ำปลูกพืชผัก ปลาและระบบทางธรรมชาติดีมาก ทุกคนช่วยกันหวงแหนดูแลให้เป็นแหล่งเรียนรู้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ร่วมกับคณะครูโรงเรียนจารย์ตำราได้จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นประจำสถานศึกษาโรงเรียนจารย์ตำรา
ประโยชน์ทเ่ี กิด :
เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน จุดการศึกษาทีส่ ำคัญ
เป็นการจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นประจำโรงเรียน
เป็นโครงการคืนชีวิตให้กับสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนและชุมชนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ความสำเร็จจากการจัดทำนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้สู่วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญมีข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงยิ่งขึ้น โดยค่าคะแนน N.T.
ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ และชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเพิม่ ขึน้ ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษาให้บุตรหลานของตนเองด้วยความเต็มใจ ผู้บริหารและคณะครูมีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพใน
การพัฒนาการศึกษาของชาติให้ก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการสร้างสรรค์คุณลักษณะ
คนไทยยุคใหม่
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การจัดการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Management of Education for Conservative
Energy and Environment for Sustainable Future)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๙๔ ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ
มหานคร สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัด
การศึกษาระดับช่วงชั้นที่ ๑-๓ มีซิสเตอร์ ดร.สมพิศ กตัญญู เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดทำนวัตกรรมด้าน
การบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้
จนประสบความสำเร็จเป็นสถานทีศ่ กึ ษาดูงานและได้รบั รางวัลเกียรติคณ
ุ ทางด้านการบริหารจัดการเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาจำนวนมาก

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ค้นพบว่าจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการก้าว
เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ของโลกในยุคปัจจุบันที่มีความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุ เทคโนโลยีอันส่งผลต่อการใช้พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองและขาดการคำนึงคุณค่า รวมถึงการทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกซึ่งนับวันจะ
ประสบปัญหามากขึ้นก่อเกิดภาวะวิกฤติที่จะมีต่อโลกในอนาคตอย่างคณานับ
บทบาทของสถาบั น การศึ ก ษา จึ ง จำเป็ น ต้ อ งมี ส ่ ว นร่ ว มในการสร้ า งความตระหนั ก ต่ อ การใช้ พ ลั ง งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการศึกษาที่พร้อมด้วยการสร้างคุณลักษณะของผู้เรียน
อันประกอบด้วย ความรู้ คุณธรรม และปัญญาตามเจตนารมณ์และอุดมการณ์ในการบริหารโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์ ดังวิสยั ทัศน์ (Vision) ทีก่ ำหนดดังนี้
“ปฏิรูปการเรียนรู้...สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีปัญญาและ
มีความสุขในการดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยจิตสำนึกของความเป็นไทย รักการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีบุคลิกภาพของการเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกเทคโนโลยีและการสื่อสารบนพื้นฐานของศักยภาพแต่ละคน โดย
พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ”
โรงเรียนได้กำหนดวิธีดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และนำไปสู่การปฏิบัติด้วยการกำหนดภารหน้าที่/
พันธกิจ (Mission) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ดังนี้
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
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๓ ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความเป็นไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นผู้นำและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ค้นคว้า
ส่งเสริมบุคลากรซึ่งทำหน้าที่บริการให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
เป้าหมาย (Goal) : ผลสัมฤทธิป์ ลายทางของผูเ้ รียนทีบ่ รรลุผล เมือ่ จบหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับจุดหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในด้านสิง่ แวดล้อม คือ
นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามครรลองของศาสนา
นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
นักเรียนมีทักษะในการจัดการ มีลักษณะในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

การพั ฒ นานวั ต กรรม
การพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ของโรงเรียน
พระหฤทัยคอนแวนต์ยึดถือตามหลักการที่ว่า : การศึกษาคาทอลิกมีพื้นฐานในการมองดูพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในธรรมชาตินั้นว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นและเห็นว่าดี และมีพระประสงค์ให้มนุษย์เป็นผู้ครอบครองดูแลสิ่งสร้าง
ทัง้ หลาย (ปฐก. ๑:๑-๓๑)
ในการออกแบบนวัตกรรมนัน้ คณะผูบ้ ริหารและคณะครูได้ดำเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ประกาศเป็นนโยบายเป้าหมายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน
กำหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม การบูรณาการและการเรียนรู้
รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้ ผ ู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู ้ ปฎิ บ ั ต ิ ทำให้ ผ ู ้ เ รี ย นตระหนั ก และหวงแหน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีการดังนี้
- ส่งเสริมการใช้พลังความสามารถ ความคิดของผู้เรียนในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาความรู้ความคิด และตัดสินใจเพื่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต
- การจัดกิจกรรมไม่มุ่งเน้นผลที่เกิดจากรูปแบบตามต้นแบบที่ครูกำหนดแต่เป็นผลที่ผู้เรียนได้
สร้างสรรค์จินตนาการเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ในอนาคต
สำหรับกระบวนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนนั้นได้กำหนดไว้ดังนี้
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กระบวนการบริ ห ารจั ด การ
เพื ่ อ การอนุ ร ั ก ษ์ ท รั พ ยากรสิ ่ ง แวดล้ อ มที ่ ย ั ่ ง ยื น

>
แผนยุทธศาสตร์

>
กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ดัชนีชี้วัด

>
งาน โครงการ กิจกรรม

D
D

ลงสู่การปฎิบัตDิ

>

>

บู ร ณาการ
ทุ ก กิ จ กรรม การบูรณาการในกลุม่ สาระการเรียนรู้
ทั้งระบบโรงเรียน

>

>

กิจกรรมนอกห้องเรียน

กิจกรรมภายในโรงเรียน

>

>
>
กิจกรรมภายนอกโรงเรียน

>

- โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
- กิจกรรมโครงงาน/ชมรมนักเรียน
- โครงการศึกษาและบูรณาการ พฤกษศาสตร์
สู่ ...วิถชี วี ติ ความเป็นไทย
- โครงการรักการอ่าน / เขียนบทนิพนธ์
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการขยะหอม
- โครงการห้องเรียนสีเขียว
- โครงการรีไซเคิล
- ฯลฯ

บูรณาการ
- กิจกรรมพฤกษศาสตร์
ต่างกลุม่
กับกระดาษแผ่นเดียว
สาระ
การเรียนรู้ - การวัดและประเมินผล
ด้านอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
- กิจกรรมบูรณาการ
ห้องเรียนสีเขียว
- การจัดทำแผนการเรียนรู้
- ฯลฯ

>

กิจกรรมการสอนจริยธรรม ตามแนว (Whole School
Approach)
พหุปญ
ั ญา “ชีวติ สดใสในโลกแห่ง
ความชุ่มชื่นคืนสู่ ... สิ่งแวดล้อม
และพันธุไ์ ม้งาม” ฯลฯ

D

การบูรณาการ
จริยธรรม
สิง่ แวดล้อมใน
การเรียนการสอน

การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้

>

>
การจัดการเรียนการสอนจริยธรรม

>

D

การจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียน

-

ค่ายอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
โครงการหน้าบ้านน่ามอง
กิจกรรมพฤษทัศนศึกษา
กิจกรรมการปลูก
ฯลฯ

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
เป็นการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการทุกกิจกรรมทัง้ ระบบโรงเรียน (Whole School Approach) ทำให้ผเู้ รียน
เกิดกระบวนการเรียนรูท้ ง้ั ในภาคทฤษฏีและปฏิบตั ิ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ชุมชน เข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดทำให้เกิดการรวมพลังปัญญาก้าวไปสู่ความสำเร็จผ่านโครงการต่างๆ จำนวนมาก
อาทิ
โครงการห้องเรียนสีเขียว
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โครงการพระหฤทัยร่วมใจ...รักษ์สิ่งแวดล้อม
ฯลฯ
ความสำเร็จดังกล่าวนี้เป็นเพียงบางกรณีตัวอย่างของความสำเร็จในภาพรวมที่มีผลงานอันมากมาย
ไพศาลที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน
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การสอนชุมชนและโครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

โดยใช้กระบวนการ ๓ ส.
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ ๖ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
โรงเรียนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรักความสนใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการสอน
ชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ ๓ ส. ไว้อย่างน่าสนใจ

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนในด้านวิทยาศาสตร์แล้วพบว่ามี
ผู้เรียนเพียงร้อยละ ๕ เท่านั้นที่สนใจการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง
เมื่อค้นหาสาเหตุที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนสนใจที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสัดส่วนที่น้อยว่าเกิดจาก
อะไรแล้วก็มีข้อค้นพบดังนี้
z โรงเรียนไม่มีโอกาสคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
z ผู ้ เ รี ย นแต่ ล ะคนมาจากพื ้ น ฐานทางด้ า นสติ ป ั ญ ญา ความรู ้ ค วามสามารถ และพื ้ น ฐานที ่
หลากหลายแตกต่างกัน
z ครูมีจำนวนน้อยและขาดประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
z โรงเรียนเปิดใหม่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มีจำกัด

การพั ฒ นานวั ต กรรม
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้แบบวิธีธรรมชาติ ร่วมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
อาจารย์ฉวีวรรณ อ้นโสภา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จึงได้
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการสอนชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ ๓ ส. มาพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการตั้งต้นจากการถ่ายทอดความรู้ด้านการสอนกิจกรรมวิทยาศาสตร์และการสอนสาระอื่นๆ
ในรูปแบบโครงงาน โดยใช้กระบวนการ ๓ ส. จากนัน้ ได้ออกแบบการพัฒนาในส่วนของนวัตกรรม ๓ ส. ดังนี้
ส ๑ : เสริมความคิด
z เปิดชมรมโครงงานและชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ๑๑ ชุมนุมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มี
โอกาส โดยใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรม
z จัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์กับทุกสาระวิชาเพื่อเน้นกระบวนการวิทยาศาสตร์
z เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานอื่นๆ
z จัดทัศนศึกษาให้กับนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ในภูมิภาคต่างๆ
z จัดค่ายวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้นอกบทเรียนและนำไปสู่โครงงานวิทยาศาสตร์
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จั ด หาต้ น แบบนั ก เรี ย นที ่ ป ระสบ
ความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์มา
ให้ความรู้และกระตุ้นนักเรียนให้
รักและสนใจวิทยาศาสตร์
ส ๒ : ผลิตผลงานสร้างสรรค์
z สร้ า งผลงานสิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท ี ่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจำวัน
z สร้ า งผลงานด้ า นชุ ม นุ ม นั ก วิ ท ยาศาสตร์รุ่นเยาว์
z สร้างผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ส ๓ : สูส่ งั คมทีส่ มดุล
z จั ด ประกวดกิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์
ในโรงเรียน เช่น แข่งขันจรวดน้ำ
แข่งขันรถหลอดด้าย แข่งขันเครือ่ ง
ร่ อ น แข่ ง ขั น รถกั ง หั น แข่ ง ขั น
หุ่นยนต์
z นำเสนอผลงาน
z

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยการสอนชุ ม นุ ม และ
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ใ นโรงเรี ย น โดยใช้ ก ระบวนการ
๓ ส. ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
คิดสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีส่วนอย่าง
สำคั ญ ในการส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพที ่ ซ ่ อ นเร้ น ในตั ว ตนของ
นักเรียนให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างหลากหลาย
ผลงานจากการเรี ย นรู ้ สร้ า งสรรค์ พั ฒ นา
ด้วยนวัตกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ย นของผู ้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ท ี ่ ส ู ง ขึ ้ น จากในอดี ต ที ่
ผ่านมาแล้ว ผลผลิตจากภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์ของ
เด็กๆ จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้รับการพิจารณาให้ได้
รั บ รางวั ล ผลงานที ่ เ กิ ด จากโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ท ั ้ ง ใน
ในระดับจังหวัดถึงระดับชาติ ๑๒ รางวัลด้วยกัน อาทิ
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่น
เยาว์เรื่อง “ระบบสุริยะ” โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น
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กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ

โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒
เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น โดยผู้บริหารและคณะครู
ร่วมกันคัดเลือกหัวข้อที่จะศึกษา คัดประเด็นปัญหาและพิจารณาร่วมกันว่า แต่ละปัญหาดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด แหล่งข้อมูลที่จะต้องใช้ในการศึกษาควรเป็นที่ใด ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ดังกล่าวนี้สามารถที่จะลดภาระงานของผู้เรียนและผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการจัดการ
ศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ที่กำหนดให้ครูใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ
z จัดสภาพแวดล้อมในเรื่องพรรณไม้ให้มีความหลากหลาย ปลูกให้จัดกลุ่ม งดงาม สดชื่น และดูแล
อย่างต่อเนือ่ งโดยบุคลากรในโรงเรียน เช่น ครู นักเรียน และนักการ เป็นต้น
z จัดเตรียมข้อมูลพรรณไม้เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลเบื้องต้นในการสืบค้น เช่น
- ป้ายพันธุ์ไม้ปักบริเวณโคนต้นไม้ ประกอบด้วย หมายเลขทะเบียนพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อ
วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ชื่อสามัญ ถิ่นกำเนิด การกระจายพันธุ์ และประโยชน์ตามรูปแบบป้าย
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- หนังสือ เอกสาร วารสาร ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้จัดเตรียมไว้ในห้องสมุดโรงเรียนและ
สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- รายชื่อเว็บไซด์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลพรรณไม้ได้
- การนำพันธุ์ไม้เข้ามาปลูกเพิ่มเติมในโรงเรียนเนื่องในโอกาสต่างๆ
- การศึกษาพรรณไม้โดยมอบหมายให้นักเรียนศึกษาที่ในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อให้ใกล้ชิดกับ
พรรณไม้ เกิดความผูกพัน เห็นคุณค่าและความงามจนเกิดความหวงแหนแบบยั่งยืนต่อไป
- การเขียนรายงานการศึกษาพรรณไม้ นำเสนอข้อมูลให้ถูกหลักวิชาการ น่าสนใจ และสร้างสรรค์
งานตามความถนัดของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
- การนำไปใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการ โดยครูผู้สอนกลุ่มสาระต่างๆ ร่วมกันกำหนดหัวข้อ เนื้อหา
สาระ ลักษณะชิน้ งาน และประเมินผลงานร่วมกัน
- การจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากธรรมชาติ การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการ เป็นต้น
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย)์ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
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ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
มีองค์ประกอบหลายประการที่ทำให้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) ให้ความสำคัญกับการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ประการแรก : โรงเรียนเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดำเนินงานตามแนวทางของ
โครงการมาอย่างต่อเนื่อง และมีองค์ความรู้มากมายอยู่ในสวนดังกล่าว
ประการทีส่ อง : ในพื้นที่ ๔๐ ไร่ ของโรงเรียนได้ปลูกพรรณไม้นานาชนิดไว้ให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากความพร้อมดังกล่าวผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาในหลาก
หลายมิติ และมีความเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีความพร้อมสมบูรณ์สุดที่จะดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้ ได้แก่
z พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ ส ร้ า งองค์ ค วามรู ้ ด ้ ว ยตนเอง และเกิ ด ทั ก ษะจากการทำกิ จ กรรมของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
z เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย
และมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต
z เพื ่ อ ให้ ผ ู ้ เ รี ย นนำองค์ ค วามรู ้ ท ี ่ ไ ด้ จ ากการบู ร ณาการไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี ว ิ ต ประจำวั น และการทำงาน
ในอนาคต
z ลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกัน สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้
z ลดภาระงานของผู้เรียน โดยใช้การประเมินผลงานชิ้นเดียวร่วมกันระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
ซึ่งเน้นการประเมินสภาพจริง
z ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
z สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของพรรณไม้ ธรรมชาติ ร่วมมือกันอนุรักษ์พันธุกรรม พืช
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
z พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และมีข้อมูลเชิงวิชาการ
ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนวิชาต่างๆ
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การพั ฒ นานวั ต กรรม
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งมีเนื้อที่กว้างขวางมีพรรณไม้หลากหลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ
สามารถตอบสนองสาระการเรียนรู้ได้ทั้ง ๘ กลุ่มและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
คณะครูได้ร่วมกันกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ในหลากหลายลักษณะตามความ
เหมาะสมและตามความสนใจของผู้เรียน เช่น แบบเส้นทางสู่การเรียนรู้ แบบหลอมรวม แบบคู่ขนาน แบบสห
วิทยาการ และแบบเชือ่ มโยงข้ามวิชา เป็นต้น
ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้นั้น คณะผู้บริหาร
และครูได้ร่วมกันกำหนดแนวทางอย่างเป็นระบบ ดังนี้
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการในปีการศึกษา๒๕๔๘ ผู้บริหารและคณะครูได้กำหนดหัวข้อ
ที่ผู้เรียนจะต้องศึกษา คือ ต้นตะแบกนา ในเรื่อง ธรรมชาติแห่งชีวิตและสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ซึ่งคณะครู
ผู้รับผิดชอบในแต่ละสาระการเรียนรู้นำไปใช้เป็นเนื้อหาการบูรณาการร่วมกัน ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
แบบประเมินสภาพจริงด้วยผลงานบูรณาการร่วมกัน

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
จากความมั่งมั่นในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ก่อให้เกิดความสำเร็จในมิติต่างๆ ดังนี้
ผูเ้ รียน : ผูเ้ รียนสามารถสร้างองค์ความรูแ้ ละเกิดทักษะทีจ่ ำเป็นตามหลักสูตร รูจ้ กั เชือ่ มโยงความรูจ้ าก
ต่างกลุ่มสาระเพื่อสร้างผลงานบูรณาการตามความชอบและความถนัดของตน นำประสบการณ์จากการเรียนรู้
บูรณาการไปประยุกต์ใช้ในด้านการเรียน ชีวิตส่วนตัว และการทำงานในอนาคต ลดภาระงานของนักเรียนด้วย
การส่งผลงานเพียงชิ้นเดียวเพื่อรับประเมินจากหลายวิชา พัฒนาจิตใจให้อ่อนโยน อารมณ์เยือกเย็น เกิดสุนทรีย
ศิลป์ มีความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ในธรรมชาติที่ได้ใกล้ชิดและศึกษา เห็นความสำคัญและคุณค่า
ของธรรมชาติตระหนักในการร่วมมือกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป
ครู : ครูเปลี่ยนบรรยากาศการจัดการเรียนในห้องเรียนเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน และให้
อิสระกับนักเรียนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานบูรณาการ ลดวิธีการสอนแบบบรรยาย ครูเป็นเพียงผู้ช่วยแนะนำ
อำนวยการความสะดวกให้กับผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงมากขึ้น ใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างกลุ่มครูที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ผลที่เกิดกับโรงเรียน : เกิดนวัตกรรมใหม่ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า
โรงเรียนมีภูมิทัศน์งดงาม ร่มรื่น ด้วยพรรณไม้นานาชนิด ครูและผู้เรียนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของโรงเรียน
ชุมชน : ชุมชนมีโอกาสได้ใช้บริหารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับความรู้
จากการเผยแพร่ผลงานบูรณาการของนักเรียนที่จัดแสดงในโอกาสต่างๆ หรือจากเอกสารเผยแพร่ เช่น จุลสาร
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หนังสือนิลบุ ล เป็นต้น ชุมชนเห็นคุณค่าของพรรณไม้และธรรมชาติ พร้อมทีจ่ ะร่วมมือกัน
รักษาสภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนดูแลรักษาพืช และปลูกพืชเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป
บทสรุปคร่าวๆ นี้ เป็นแบบอย่างของการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย
ให้ก้าวสู่ความรุ่งโรจน์ของอนาคต
ที่น่าชื่นชม

64

รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๘

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการ
ตามกลุ่มสาขาวิชาชีพ :
การเตรียมศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สูร่ ะบบการรับนิสติ นักศึกษา (Admission)
ปีการศึกษา ๒๕๔๙
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนราชินีบน
ครูพิรุณ ศิริศักดิ์ ผู้ช่วยงานวิชาการด้านประเมินและพัฒนาหลักสูตร ฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชินีบน
กรุงเทพมหานคร ได้สง่ เสริมให้มกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงาน (Project based) เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้นำระเบียบวิธกี าร
ทางวิทยาศาตร์ในการแสวงหาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามความสนใจและความต้องการของผู้เรียน โดย
มีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแกนนำในการพัฒนารูปแบบการสอนโครงงานแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรูเ้ ป็นครัง้ แรกในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยจัดในรายวิชา ว ๔๐๒๘๑ โครงงานวิทยาศาตร์
รายวิชาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ในทุกแผนการเรียน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จากการประเมินผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานพบว่านักเรียนไม่สามารถกำหนดหัวข้อโครงงานที่
ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงร่างที่ต้องใช้เวลายาวนาน นอกจากนี้นักเรียนยังมีความคิดรวมทั้งปัญหา
หลากหลายด้าน ดังนี้
z การทำโครงงานให้ประโยชน์กับตนเองน้อย
z นักเรียนไม่สามารถปรับตัวทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง เพราะหัวข้อการจัดทำโครงงานไม่ได้มา
จากความสนใจร่วมกันของสมาชิก
z นักเรียนบางคนเบื่อหน่ายกับการเรียนแบบโครงงานไม่ให้ความร่วมมือต่อสมาชิกในกลุ่ม
z การกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกขาดความชัดเจนภาระหน้าที่ไม่เท่าเทียมกัน
ผลจากการประเมินระดับคุณภาพโครงงานพบว่าโครงงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้และต่ำเป็นร้อยละ
๖๖.๖๗ มีโครงงานที่มีระดับคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำร้อยละ ๑๔.๒๘
จากการประมวลสาเหตุของปัญหาพบว่าโครงการดังกล่าวขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจถึง
ความสำคัญของการเรียนรู้แบบโครงงาน ครูที่ปรึกษาร่วมมีจำนวนน้อยเกินไป ครูส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ถึงกระบวนการทำโครงงาน

การพั ฒ นานวั ต กรรม
ข้อค้นพบที่เป็นจุดอ่อนของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานทำให้ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้ประชุมวางแผนเพื่อปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานระยะที่ ๒ โดยมีมติ
ร่วมกันดังนี้
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กำหนดหัวข้อหลักในการทำโครงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนในเรื่องการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา (Admission)
z นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ควรทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพที่ตนเองสนใจและจัดทำเป็นเอกสารวิชาการเพื่อใช้เป็นหลักฐานการสมัครเข้าศึกษาต่อโดยมีกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ ว ิ ท ยาศาสตร์ ร ่ ว มกั บ ฝ่ า ยแนะแนวจั ด ทำโครงการพั ฒ นานวั ต กรรมด้ า นการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบ
โครงงานบูรณาการตามกลุ่มสาระวิชาขึ้น
การพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการตามกลุ่มสาขาวิชาชีพในภาคเรียน
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ มีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน ๑๖๗ คน
กำหนดองค์ประกอบในการประเมินผล ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ สัดส่วนระดับคุณภาพและปริมาณโครงงานบูรณาการ
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชาชีพการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและความพึงพอใจของ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยใช้เครือ่ งมือทีค่ รูปรึกษาหลักสร้างขึน้ สำหรับการประเมิน ดังนี้
z แบบประเมินระดับคุณภาพโครงงาน
z แบบประเมินการรับรู้ตนเองและกระบวนการกลุ่ม
z แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานบูรณาการ
z การสัมภาษณ์แบบ Focus group
ในการจัดกระบวนการเรียนรูไ้ ด้กำหนดออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่
๑. กระบวนการกลุม่
๒. การรับคำปรึกษา : ครูทป่ี รึกษาร่วมจำนวน ๒๖ คน รับคำปรึกษาสัปดาห์ละ ๒ ครัง้ /กลุม่
๓. การพัฒนาโครงร่างของโครงงาน : ใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน
๔. การจัดทำโครงงาน : นักเรียนดำเนินการโครงร่างทีผ่ า่ นการอนุมตั ิ
๕. การนำเสนอผลงาน
๖. การประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
z
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
จากความมุง่ มัน่ ในการจัดทำนวัตกรรม การจัดการเรียนรูแ้ บบโครงงานบูรณาการตามกลุม่ วิชาชีพ :
การเตรียมศักยภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสูร่ ะบบกลางการรับนิสติ นักศึกษา (Admission)
ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ของโรงเรียนราชินบี น ประสบความสำเร็จทีน่ า่ ชืน่ ชมใน ๓ มิติ ดังนี้
ด้านความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำโครงงาน
คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำโครงงานหลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๐.๐๐ และ ๕๓.๒๐ ตามลำดับ
ด้านประสบการณ์วิชาชีพที่ได้รับ
นักเรียนทุกกลุ่มได้รับประสบการณ์วิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การให้คำปรึกษาจากครู
ที่ปรึกษาร่วมเป็นระยะเวลาต่อเนื่องประมาณ ๙ - ๑๐ สัปดาห์ จึงมีผลให้นักเรียนสามารถตอบข้อซักถามจาก
ผู้ร่วมงานได้ตรงประเด็น
ด้านความสามารถในการนำเสนอผลงาน
นักเรียนสามารถสื่อความหมายข้อมูลจากการศึกษาได้ในระดับที่ดีมาก ความสามารถในการนำเสนอ
ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint อยูใ่ นระดับดีมาก ความสามารถนำเสนอด้วยแผงบอร์ดอยูใ่ นระดับดีมาก
พลังของนวัตกรรมดังกล่าวเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่านวัตกรรมการศึกษาที่ผู้บริหารและ
คณะครูที่ร่วมกันคิดค้นพัฒนานั้น เป็นฐานพลังสำคัญของการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
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โครงการผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพจากมู ล ช้ า ง
(Biogas from Elephant Dung)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นบ้ า นรวมมิ ต ร
โรงเรียนบ้านรวมมิตร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงราย เขต ๑ เปิดสอนในระดับช่วงชัน้ ที่ ๑ - ๒ มีนายบุญห่วง ภัทรเชาว์ เป็นผูอ้ ำนวยการ
โรงเรียน
การที่โรงเรียนตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามบริเวณริมน้ำกก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทัวร์ช้างที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางไปเที่ยวชมความงาม
ในทุกฤดูกาล
ทัวร์ช้างแม้จะเป็นทัวร์ธรรมชาติ แต่ช้างที่มีมากถึง ๔๐ เชือก ก็ถ่ายมูลกองโตออกมาในปริมาณวันละ
มากๆ ทำให้เกิดมลภาวะต่อชุมชนและรอบๆ โรงเรียนเป็นอย่างมาก
แต่การพลิกมุมคิดมุมมองใหม่ๆ ทำให้ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนบ้านรวมมิตรได้นำปัญหานั้นเข้าสู่
กระบวนการแก้ไขด้วยการนำสิ่งที่เป็นปัญหาไปแก้ไขด้วยกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลช้าง ซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลที่เป็นมลพิษต่อชุมชนให้แปรเปลี่ยนไป
เป็นพลังงานทดแทนจนประสบความสำเร็จอย่างน่าชื่นชม

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
มูลช้างจากคาราวานช้างทัวร์ธรรมชาติที่ถ่ายมูลออกมาใน
ปริมาณที่มากในแต่ละวันส่งกลิ่นเหม็นทำลายสุขภาพของคนใน
ชุมชน และมีผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เริ่มลดลงจาก
สภาพความสกปรกดังกล่าว คณะผู้บริหารและครูได้ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาในทางสร้างสรรค์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองด้วย
การจั ด การเรี ย นการสอนแบบโครงงาน ผ่ า นโครงการผลิ ต แก๊ ส
ชีวภาพจากมูลช้างในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยฝึกฝน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวทาง ดังนี้
z การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
z การแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง
z สามารถนำความรู้และกระบวนการคิด
ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
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การพั ฒ นานวั ต กรรม
เพื่อให้มูลช้างที่เป็นมลพิษกลายเป็นพลังงานทดแทนที่
ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนบ้านรวมมิตรได้
พั ฒ นานวั ต กรรมโครงการผลิ ต แก๊ ส ชี ว ภาพจากมู ล ช้ า ง โดยได้
ดำเนินการในสองขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ ๑ : จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนของ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ในขัน้ ตอนต่างๆ ได้
z กำหนดหน่วยการเรียนรู้
z ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
z จัดทำสาระการเรียนรู้
z กำหนดกรอบเนื้อหา
z กำหนดจุดประสงค์
z กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
z กำหนดสื่อการสอน
z กำหนดวิธีการวัดผลประเมินผล
ขั้นตอนที่ ๒ : เมือ่ กระบวนการจัดทำหลักสูตรสถาน
ศึ ก ษาเสร็ จ สมบู ร ณ์ แ ล้ ว ก็ จ ั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยโครงงาน
วิ ท ยาศาสตร์ เ รื ่ อ งแก๊ ส มู ล ช้ า ง โดยเริ ่ ม ดำเนิ น การตั ้ ง แต่ เ ดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖ เป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง
ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โ ครงงาน โรงเรี ย นได้
ทดลองใช้ถงั น้ำมัน ๒๐๐ ลิตร และ ๑๒๐ ลิตร หมักมูลช้างต่อเข้า
กับหัวเตาแก๊ส โดยใช้ชุดสายส่งแก๊สและวาวปิด-เปิด การเรียนรู้
ดังกล่าวสามารถนำพลังงานแก๊สชีวภาพจากมูลช้างไปใช้หุงต้มได้
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ต้องการแก้ไขปัญหามลพิษจากมูลช้างโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ณ ปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้าน
รวมมิตรได้กลายเป็นโรงเรียนขวัญใจของประชาคมในท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ในโรงเรียนไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตในวิถีชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม มีนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณูปการอันยิ่งใหญ่
ด้านผูเ้ รียน :
เกิดความรู้จากการปฏิบัติจริง มีทักษะในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เกิดเจตคติ
ที่ดีในเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผ่นดินถิ่นเกิดของตนให้มีความสงบงาม
น่าอยู่ น่าอาศัย
ด้านครู :
ดำเนินบทบาทในฐานะ ‘ผู้จัดการ (ให้เกิด) การเรียนรู้แก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ’
ด้านสถานศึกษา : มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับของสังคม
ด้านชุมชน :
เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาด้ ว ยความสมั ค รใจ
เต็มใจและภาคภูมิใจ
ปัจจุบนั โรงเรียนบ้านรวมมิตรมีบอ่ แก๊สชีวภาพขนาด ๑๖ คิวบิกเมตร แล ๓๐ คิวบิกเมตร แบบโคมคงที่
ตามแบบแปลนของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถนำพลังงานแก๊สชีวภาพไปใช้ใน
กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน จุดตะเกียงเจ้าพายุส่องสว่างในยามค่ำคืน ใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่นได้เป็นอย่างดี
จากต้นแบบของความสำเร็จได้ขยายผลไปสู่ชุมชน โดยกระทรวงพลังงานได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน
๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้ชมุ ชนจัดสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ขนาด ๑๖ คิวบิกเมตร จำนวน ๙ บ่อ และสร้างบ่อขนาด
๓๐ คิวบิกเมตร ให้แก่โรงเรียน จำนวน ๑ บ่อ
นวัตกรรมโครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลช้างนีช้ ว่ ยให้ชมุ ชน จำนวน ๑๐๐ ครอบครัว มีพลังงานทดแทน
สำหรับการหุงต้มได้อย่างเพียงพอ
นี่คือรูปแบบและต้นแบบของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน เป็นแบบ
อย่างของความสำเร็จจากภูมิปัญญาของผู้บริหารและครูไทยของเรา
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การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ด้ ว ยกิ จ กรรมครู บ ้ า น
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นคลองตาจ่ า (คงจี บ อุ ท ิ ศ )
โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น
โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม จัดการเรียนการสอนช่วงชั้นที่
๑ - ๒ โดยมีนางยุพิน พุ่มพิบูลย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่คิดค้นพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
สร้างความใกล้ชิดระหว่างบ้านกับชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยนวัตกรรมกิจกรรมครูบ้านที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจ
และน่าประทับใจ

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เปิดโอกาสให้ชมุ ชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา โดย
เฉพาะอย่างยิ่งแล้วคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ให้นำภูมิปัญญาเข้าสู่การจัด
การศึกษาของชาติด้วยการส่งเสริมให้มีการนำภูมิปัญญาเข้าสู่ระบบการศึกษาทั้งการศึกษาในระดับ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ในทุกชุมชนของประเทศไทยล้วนแต่มีภูมิปัญญาอยู่อย่างหลากหลายที่จะนำไปสู่การจัดการเรียนรู้ได้
ชุมชนที่โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ) ตั้งอยู่ก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ที่จะให้ผู้เรียน
ได้ไปเรียนรู้กับเจ้าของภูมิปัญญาไทยแท้จริงได้
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การพั ฒ นานวั ต กรรม
จากข้อค้นพบดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจทีส่ ำคัญทำให้ผอู้ ำนวยการโรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทศิ ) และ
คณะครูได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมครูบ้านขึ้น ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวนี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เล่าไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
“ครูบา้ น เป็นคำนิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ ช้เรียกพ่อ แม่ ผูป้ กครองของนักเรียนในโรงเรียนคลองตาจ่าที่
เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้เดินทางไปเรียนรูก้ บั ท่านเหล่านัน้ ทีบ่ า้ นใน “กิจกรรมครูบา้ น” กิจกรรมทีใ่ ช้เปิดประตู
โรงเรียนกับบ้านให้มาร่วมมือกันในการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวปฏิรปู การเรียนรู้ โดย
การจัดช่วงเวลาหนึง่ ให้ผเู้ รียนเดินทางย้อนกลับไปเรียนรูก้ บั พ่อแม่ ผูป้ กครอง ทีบ่ า้ นผูป้ กครองแต่ละคน
บ้านแต่ละหลัง คือบทเรียนทีม่ เี นือ้ หาสาระ และความรูท้ แ่ี ตกต่างกันไป รวมไปถึงสรรพสิง่ ทัง้ ปวงทีผ่ เู้ รียนได้
สัมผัสตัง้ แต่กา้ วแรกทีพ่ น้ จากห้องเรียนไปยังบ้านของครูบา้ น ล้วนเป็นประเด็นให้นกั เรียนได้เรียนรูไ้ ด้อย่าง
สนุกสนานและมีคุณค่า กระบวนการในการจัดกิจกรรมครูบ้านนี้ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับ
กิจกรรมการเรียนรูท้ กุ สาระวิชา ทุกช่วงชัน้ เพียงแค่พาผูเ้ รียนออกนอกห้องเรียนไปสูแ่ หล่งเรียนรูอ้ น่ื ๆ และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และค้นพบจากเรื่องจริงมิใช่สถานการณ์
จำลองทีค่ รูจดั ให้ในห้องเรียน
กิจกรรมครูบา้ น จึงเป็นนวัตกรรมด้านเทคนิควิธกี ารสอนทีส่ ามารถพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึง่ โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทศิ ) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง และประสบ
ความสำเร็จ มีผลงานเชิงประจักษ์จนได้รบั รางวัล “เหรียญทอง” โครงการหนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม
ประจำปี ๒๕๔๘ จากคุรสุ ภา สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๔๙ นี้ ทางโรงเรียนมีทศิ ทางในการพัฒนากิจกรรม
นีใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยมีแนวคิดจะจัดเวลาให้ไปเรียนรูก้ บั ครูบา้ นมากขึน้ เฉพาะในขัน้ สานต่อความรู้
เพือ่ ต่อยอดองค์ความรู้ ทีจ่ ะเชือ่ มโยงบูรณาการระหว่างสาระวิชากับการนำไปใช้ในชีวติ จริงให้มากขึน้ เพือ่
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคมท้องถิน่ ต่อไป”

การจัดกิจกรรมครูบ้านได้นำแนวคิดเรื่องทักษะกระบวนการทางปัญญา ๑๐ ขั้นตอนของศาสตราจารย์
นายแพทย์ประเวศ วะสี มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้แสวงหา
ความรู้ได้ตลอดชีวิต
ทักษะดังกล่าวประกอบด้วย
z การฝึ ก สั ง เกต
z การฝึกบันทึก
z การฝึ ก การนำเสนอ
z การฝึ ก ฟั ง
z การฝึกถามตอบ
z การฝึกตั้งสมมติฐานและตั้งคำถาม
z การฝึกค้นหาคำตอบ
z การวิจัยเพื่อสร้างความรู้
z การเชื่อมโยงบูรณาการ
z การฝึกเขียนเรียบเรียง
ในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวนี้ได้นำวิธีการเชิงระบบมาใช้ ดังนี้
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ขั ้นตอนการดำเนินงาน การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ด้ วยกิ จ กรรมครู บ้า น
แนวคิด

>
โรงเรียนจัดทำกรอบของกิจกรรม

>

ผูบ้ ริหาร

>

ครู

> กำหนดบทบาท

> ผูป้ กครอง

นิเทศติดตาม ประเมินผล และพัฒนา

>

ผูเ้ รียน

ความคาดหวัง...ผลสำเร็จ

สำหรับรูปแบบ วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้กำหนดแนวคิดและรูปแบบไว้ดังนี้
รูปแบบ/วิธีการสอนแบบครูบ้าน
แนวคิด การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น-ภารกิจของทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันทั้งโรงเรียน บ้าน ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
และการเรียนรูม้ ไิ ด้เกิดขึน้ เฉพาะในโรงเรียนเท่านัน้ แต่เกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา..ทุกสถานที.่ .และตลอดชีวติ
รูปแบบ/วิธีสอนแบบ..ครูบ้าน
วางแผน/เขียนบท

กำหนดวิธีการ

สานต่อความรู้

ชื่นชูผลงาน

- กำหนดแหล่งเรียนรู้
(ครูบ้าน)
- ตั้งเป้าหมาย/ศึกษาข้อมูล/
ประสานงาน
- กำหนดแผน/วิธีการ
เดินทาง
- วางแผนการดำเนิน
กิจกรรม
- กำหนดจัดประสงค์/วิธีการ
และการประเมินผล

- ดำเนินกิจกรรมตามแผน
- สร้างกระบวนการเรียนรู้
ที่มีลักษณะดังนี้
๑. สร้างองค์ความรู้
๒. มีปฏิสัมพันธ์กันใน
การเรียนรู้
๓. มีสว่ นร่วมในการเรียนรู้
๔. เรียนรูก้ ระบวนการ/
ผลงาน/ข้อความรู้
๕. การนำไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจำวัน
- เน้นทักษะกระบวนการ
ทางปัญญาเป็นลีลา
การเรียนรู้
- วัดผลประเมินตาม
สภาพจริง

- ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
เป็นรายกลุม่ /รายบุคคล
- วิเคราะห์/อภิปรายผลงาน/
ข้อความรู้ที่ได้จาก
กิจกรรม
- วิเคราะห์/อภิปราย
กระบวนการเรียนรู้
- สร้างผลงานทางวิชาการ
ตามอิสระจากองค์ความรู้
- แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั

- วิจารณ์/ประเมินผลจาก
- พฤติกรรม
- ผลงาน
- กระบวนการเรียนรู้
- ปรับปรุงพัฒนางาน
- ประเมินผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง
- นำเสนอผลงาน
- แสดงนิทรรศการ
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การเปิดมิติใหม่ของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
ครูบา้ นดังกล่าวได้เปิดมิตใิ หม่ๆ ทีเ่ ป็นผลดี ดังนี้
โรงเรียน : มีนวัตกรรมการศึกษาที่มีรูปแบบเฉพาะที่เรียกว่า
รูปแบบ วิธสี อนแบบครูบา้ นทีส่ ามารถนำไปจัด
กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ครู :
เกิดมิติสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายความรู้
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมีครูบ้านซึ่งเป็น
ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านต่างๆ เข้ามาเป็นพลัง
สำคัญในการถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญการ
และความเชี่ยวชาญให้บุตรหลานของตนเอง
ด้วยความภาคภูมิใจ
ผูเ้ รียน :
ได้เรียนรู้จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรง
เป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาสำคัญของท้องถิ่น
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการอนุรักษ์ สืบสานและ
พัฒนาภูมิปัญญาของชาติให้คงดำรงอยู่
ชุมชน :
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยความ
เต็มใจและมีเกียรติภูมิ
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ความสำเร็จของการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
ครูบา้ น จึงเป็นการเปิดมิตใิ หม่อกี
มิติหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ด้วย
พื้นฐานภูมิปัญญาไทยที่พร้อมจะ
เป็นพื้นฐานอันเข้มแข็งของการ
ก้าวสู่สากลบนพื้นฐานอันเข้มแข็ง
ของภูมิปัญญาไทย

รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๘

เพลงอานาเซต
(Anaset)
นวัตกรรมด้านสือ่ และเทคโนโลยีการศึกษา
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ)
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ตัง้ อยูท่ ต่ี ำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สังกัดกองการ
ศึกษาเทศบาลเมืองเบตง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จัดการศึกษาในระดับช่วงชัน้ ที่ ๑-๒ มีนายอาบชัย บือนา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นโรงเรียนที่นำวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิม มา
เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จนประสบ
ความสำเร็จ

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จากการทีโ่ รงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ตัง้ อยูใ่ นชุมชนชาวไทยมุสลิม นักเรียนร้อยละ ๙๙.๕๐
นับถือศาสนาอิสลามใช้ภาษามาลายูท้องถิ่นในการติดต่อสื่อสารใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองเมื่อเริ่มเข้ารับการศึกษา
ในระบบโรงเรียน
ในการจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนมีข้อค้นพบที่สำคัญก็คือ นักเรียนใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
น้อยเมื่อเทียบกับการใช้ภาษามาลายู ซึ่งเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารในวิถีชีวิตจริง
การใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารที่น้อยเช่นนี้ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการพูดที่ชัดเจน แต่
เมื่อนักเรียนมีโอกาสร้องเพลงอานาเซต ซึ่งเป็นเพลงท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมดั้งเดิมกลับพบว่านักเรียนสามารถ
ออกเสียงได้อย่างชัดเจน

การพั ฒ นานวั ต กรรม
เพลงอานาเซต เป็นการขับร้องโดยไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ ผู้ร้องสามารถออกท่าทางได้เพียงเล็กน้อย
เนื้อเพลงแต่งเป็นภาษายาวี หรือภาษาอื่น
สำหรับในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งใช้ภาษามาลายู
เป็นภาษาท้องถิ่น ทำให้เนื้อร้องของเพลงอานาเซต เขียนเป็นภาษามาลายูแบบดั้งเดิม แต่ถ้าท้องถิ่นไหนที่ใช้ภาษา
พื้นบ้านในการติดต่อสื่อสาร เช่น ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเนื้อเพลงอานาเซตก็จะใช้ภาษานั้นๆ เขียนเนื้อเพลง
เสียงเพลงเป็นภาษาสากลที่เข้าถึงชีวิตจิตใจของคนได้ง่ายเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีทำให้การเรียนรู้ได้ทั้ง
สาระและความบันเทิง
เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนชาวไทยมุสลิมอ่านออกเสียงภาษาไทยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผู้บริหารและคณะครู
ของโรงเรียนจึงได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้วยการปรับประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมการขับร้องเพลงอานาเซตมาเขียน
เนื้อร้องเป็นภาษาไทย
วิธีการในการดำเนินงานดังกล่าว เริ่มต้นตามกระบวนการและขั้นตอนดังนี้
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z

z
z

คัดสรรทำนองเพลงอานาเซตของประเทศมาเลเซียหรือจากประสบการณ์ตรงของครู วิทยากร
สอนศาสนาอิสลาม
ปรับปรุงพัฒนาให้การขับร้องเพลงอานาเซตให้ไพเราะยิ่งขึ้น
พัฒนาและส่งเสริมให้แต่งเนื้อร้องและทำนองใหม่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย อาทิ
- ทำนองใหม่ๆ
- เนื้อร้องที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย
- มีความไพเราะชวนฟัง

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ แล้ว โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) ได้จัด
กระบวนการเรียนรู้บูรณาการเพลงอานาเซต ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านชุมนุมเพลงอานาเซตและกิจกรรมหน้า
เสาธง โดยจัดทำเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูพ้ ร้อมกับเผยแพร่กจิ กรรมดังกล่าวใน ๓ ระดับ ได้แก่
ระดับโรงเรียน : ได้แก่
z การจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมชน) และวิชาอิสลามศึกษา
z การจัดกิจกรรมหน้าเสาธงและพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามของโรงเรียน
z การจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน
z การขับร้องเพลงอานาเซต เมื่อมีบุคคลสำคัญมาเยี่ยมเยือนอำเภอเบตง
z การจัดทำแผ่นซีดีเพลงอานาเซต เพื่อจำหน่ายในการจัดทำนิทรรศการต่างๆ
z การจัดทำแผ่นพับเผยแพร่กิจกรรมการร้องเพลงอานาเซต
ระดับเทศบาลเมืองเบตง : ได้แก่
z เทศบาลเมืองเบตง นำนวัตกรรมเพลงอานาเซตลงในเอกสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ “ใต้สด
ุ
สยามสาร”
z นำนักเรียนไปแสดงเมื่อมีบุคคลสำคัญมาเยี่ยมเยือน อำเภอเบตง และมอบแผ่นซีดีเพลงอานาเซต
สือ่ มวลชน : เผยแพร่ผา่ นสือ่ มวลชน ดังนี้
z สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตง
z สารคดีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑
z เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
- ครัง้ ที่ ๑ จังหวัดกระบี่
- ครัง้ ที่ ๒ จังหวัดสตูล
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นัน้ ทำให้โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะกอตอ) นัน้ เป็นนวัตกรรมหนึง่ ของการนำภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมมา
พัฒนาการศึกษาของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นแนวคิดริเริ่มและพัฒนาที่เป็นกรณี
ศึกษาถึงความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
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อุ ป กรณ์ ช ่ ว ยพยุ ง หลั ง สำหรั บ การฝึ ก ม้ ว นตั ว
(The Back Support)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นบางมดวิ ท ยา “สี ส ุ ก หวาดจวนอุ ป ถั ม ภ์ ”
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสกุ หวาดจวนอุปถัมภ์” ตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ ๑๒/๔ ถนนพระราม ๒ แขวงบางมด เขต
จอมทอง กรุงเทพฯ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ จัดการศึกษาในระดับช่วงชัน้ ที่ ๓ - ๔
มีนายราชวัตร สว่างรักษ์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรม อุปกรณ์ช่วย
พยุงหลังสำหรับการฝึกม้วนตัวในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อใช้พัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน
จนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของคนต้นคิดที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาไทย

การพั ฒ นานวั ต กรรม
นายบรรเทิง จันทร์นเิ วศน์ ครูผสู้ อนพลศึกษามากกว่า ๒๕ ปี ได้รบั มอบหมายให้จดั การเรียนรูพ้ ลศึกษา
ในรายวิชา พ ๑๐๑ หรือ พ ๑๐ ซึง่ เป็นวิชาทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางกายของผูเ้ รียน
ปัญหาที่ต้องเผชิญในทุกปีการศึกษา ก็คือ ในแต่ละปีจะมีผู้เรียนที่เป็นโรคอ้วนมีน้ำหนักเกินเกณฑ์
มาตรฐานปีละเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งของครูและของผู้เรียนเอง
โดยเฉพาะในเรื่องของการทดสอบทักษะเบื้องต้นของการม้วนตัวทั้งม้วนหน้าและม้วนหลังจะมีผู้เรียนที่มีน้ำหนัก
เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่สามารถผ่านทักษะเบื้องต้นการม้วนหน้าและม้วนหลังได้ โดยเฉพาะการม้วนหลังนั้น
ผู้เรียนไม่สามารถผ่านการทดสอบมากที่สุด

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
เนื่องจากการทดสอบทักษะการม้วนหน้า ม้วนหลังเป็นเรื่องที่ครูจะต้องดูแล กำกับและคอยช่วยเหลือ
ผู้เรียนในการฝึกทักษะอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากการฝึกเกิดความผิดพลาดจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เรียนได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้เรียนที่มีน้ำหนักเกินมากๆ
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ครูบรรเทิงจันทร์นิเวศน์ จึงได้ทำการ
วิจัยถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้ค้นพบสาเหตุสำคัญหลายประการที่ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถม้วนหน้า
ม้วนหลังได้ เช่น
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ไม่เก็บคอขณะม้วนหน้าม้วนหลังทำให้ศีรษะฟาดฟื้น
z ก้มงอตัวไม่ได้เนื่องจากมีไขมันที่หน้าท้องมาก
z ไม่ใช้มือรองรับการม้วนหลัง เพื่อส่งแรงดันให้กลับมานั่ง
z ไม่เตะเท้าส่งแรงให้ม้วนหลัง
z กลัวอันตรายหรือกลัวบาดเจ็บ
ผลจากการวิจัยนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ ทั้งนี้ เพราะปัญหาโดยรวมของการม้วน
ตัวมาจากลำตัวและหลังที่ไม่สามารถงอตัวได้จนเป็นแรงส่งให้ลำตัวม้วนกลับมาครบรอบคืนกลับมาอยู่ใน
ท่านั่ง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเป็นอุปกรณ์ช่วยพยุงสำหรับการฝึกม้วนตัวทำให้ผู้เรียนที่มี
รูปร่างอ้วน น้ำหนักเกินซึ่งเวลาฝึกจึงเป็นที่หัวเราะขบขันของเพื่อนๆ ทำให้เกิดปมด้อย และไม่มีความสุขในการฝึก
ทักษะให้สามารถที่จะม้วนตัวได้ส่งผลให้การฝึกทักษะเต็มไปด้วยความสุข โดยมีโครงสร้างของอุปกรณ์ ดังนี้
z เป็ น โครงเหล็ ก มี เ บาะฟองน้ ำ รองรั บ น้ ำ หนั ก ช่ ว ยให้ ผ ู ้ ฝ ึ ก มี ค วามรู ้ ส ึ ก ที ่ ด ี ส ะดวกสบายตลอดเวลา
ของการใช้งาน ทำให้ผู้ฝึกรู้สึกปลอดภัยตลอดเวลาที่ใช้
z โครงเหล็กมีการปรับแต่งให้เบาะฟองน้ำรองรับบริเวณหลังและลำตัว มีน้ำหนักถ่วงไปด้านหลัง
ทำให้เกิดแรงส่งขณะม้วน ส่งผลให้การม้วนตัวง่ายขึ้น
z โครงเหล็กมั่นคงแข็งแรงรองรับน้ำหนักของเด็กที่มีน้ำหนักเกิน (อ้วน) ได้ทั้งเด็กเล็ก และเด็กโต
ทั้งนักเรียนชายและหญิง
z โครงเหล็กได้รับการออกแบบมาให้มีความโค้งสม่ำเสมอ มีขนาดเหมาะสมกับนักเรียนทุกรูปร่าง
ขณะใช้งานช่วยผ่อนแรงผู้ฝึกสอนได้เป็นอย่างดี
z วัสดุตา
่ งๆ ทีใ่ ช้ประกอบมีความแข็งแรง ทนทาน มีความปลอดภัยสูงขณะใช้งาน
z ช่ ว ยให้ น ั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู ้ แ ละปฏิ บ ั ต ิ ท ั ก ษะการม้ ว นตั ว ได้ ด ้ ว ยตนเอง โดยที ่ น ั ก เรี ย นจะเห็ น ภาพ
การม้วนตัวของตนเองหรือเพื่อนได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
z

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพยุงหลังสำหรับการฝึกม้วนตัวสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ การฝึกทักษะ
การม้วนตัวให้แก่นกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั เกิดประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษา ดังนี้
ด้านผูเ้ รียน : มีนวัตกรรมการฝึกทักษะการม้วนตัวทีท่ นั สมัยปลอดภัย ช่วยแก้ปญ
ั หาการม้วนตัวของผูเ้ รียน
ที่มีน้ำหนักเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ด้านครู : เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน มี
สื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร : ส่งเสริมให้ครูได้คิดค้นนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ชุมชน : สามารถเข้ามาใช้บริหารในการฝึกทักษะการม้วนตัวซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของพลศึกษา
ที่จะส่งเสริมให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
ความสำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ทีโ่ รงเรียนบางมดวิทยา “สีสกุ หวาดจวนอุปถัมภ์” เป็นอีกหนึง่ ความสำเร็จทีเ่ ป็นคุณปู การ
ยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย
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ข่ า วสารผ่ า นจอ
(E-news School)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ ๕๔๔ ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดสอนในช่วงชัน้ ที่ ๓ - ๔ มีนายปรีชา พัวนุกลุ นนท์ เป็นผูอ้ ำนวยการโรงเรียน นำเทคโนโลยี
เข้ามาปรับประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารบทความต่างๆ ภายในโรงเรียนให้แก่นักเรียน ครู บุคลากร และผู้มา
เยี่ยมชมโรงเรียนได้รับรู้ข่าวสารได้ทันเหตุการณ์ ผ่านโครงการข่าวสารผ่านจอ (E-news School) จนประสบ
ความสำเร็จ

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ในปีการศึกษา ๒๕๔๖ พบประเด็น
ปัญหาที่น่าสนใจ โรงเรียนประสบปัญหาในเรื่องการแจ้งข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ไม่ทว่ั ถึง ทำให้นกั เรียนและบุคลากรของโรงเรียนขาดการรับรูข้ า่ วสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ตนเอง ต่อโรงเรียน ต่อชุมชน
และต่อการใช้ข้อมูลในการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน
แต่เดิมการแจ้งข่าวสารต่างๆ ในช่วงเวลาเช้าด้วยประกาศแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง เพื่อให้เกิดการรับรู้
ข่าวสารร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู และบุคลากรถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขต่างๆ อาทิ
z เวลาที่มีอยู่น้อย
z อุปสรรคทีเ่ กิดจากฤดูกาล เช่น ฝนตก เกิดลมพายุ แดดร้อน ความหนาวเย็น
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ครู นักเรียน และบุคลากรมิได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการ
ดำรงชีวิตอย่างทันท่วงที

การพั ฒ นานวั ต กรรม
จุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ มักเกิดขึ้นจากการมีมนุษย์ต้องเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคและ
การที่จะเอาชนะอุปสรรคได้ก็ด้วยการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไป
จากการที่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์พยายามจะพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีตัวอักษรวิ่ง ปรากฏ
ว่าต้องพบกับอุปสรรคสำคัญ ได้แก่ ข้อความไม่สามารถขึ้นครั้งละหลายบรรทัด เมื่อต้องการนำเสนอภาพประกอบ
การสื่อสารก็ไม่สามารถนำเสนอได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ด้วยการนำโทรทัศน์เป็นเครื่องรับสัญญาณตามจุด
ต่างๆ ด้วยการแปลงสัญญาณคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสัญญาณดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อค แต่ก็ส่งสัญญาณได้
ไม่เกินรัศมี ๑๐ เมตร จึงได้นำ Booter มาเป็นตัวเพิม่ แรงของสัญญาณโทรทัศน์จงึ ประสบความสำเร็จ
ในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวเพื่อส่งข่าวสารภาพพร้อมเสียงได้อย่างทั่วถึงชัดเจนเกิดปัญหาทางด้าน
เทคนิคที่ซับซ้อนจนผลสุดท้ายได้พัฒนานวัตกรรมข่าวสารผ่านจอจนประสบความสำเร็จด้วยการทำงานเป็นทีมงาน
ที่มีครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ครูโสตฯ นักการภารโรง และช่างเทคนิคจากภาคเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือสามารถ
ส่งข่าวสารผ่านจอได้ทง้ั ภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหวไปตามจุดทีก่ ำหนดต่างๆ อย่างทัว่ ถึง ดังนี้
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ผังรูปแบบการจัดติดตั้ง โครงการข่าวสารผ่านจอ (E-news School)
วิ ธ ี ต ิ ด ตั ้ ง ที ่ ผ ิ ด

วิ ธ ี ต ิ ด ตั ้ ง ที ่ ถ ู ก

แผนผังของ TV Online

ผังจุดติดตัง้ TV Online ในโรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การติดต่อสื่อสารที่ฉับไวมีส่วนอย่างสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ มีบทบาท
สำคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ได้แก่
ผู้เรียน : ผู้เรียนรับรู้ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันหรือข่าวสารล่วงหน้าผ่านสื่อเทคโนโลยีที่มี
ความฉับไวประหยัดทรัพยากรกระดาษ หมึก และกระบวนการพิมพ์ทั้งภาพข่าวกิจกรรมภายในและภายนอก
โรงเรียน
ครู : ครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สามารถแจ้งข่าวสาร แลกเปลี่ยนข่าวสารและส่งข่าวสารได้
อย่างรวดเร็วฉับไว
ผูบ้ ริหาร : ผูบ้ ริหารมีนวัตกรรมทีท่ นั สมัยในการติดต่อสือ่ สารกับครู นักเรียน ผูป้ กครอง ประชาชนทีม่ า
ติดต่อกับทางโรงเรียน โดยข่าวสารผ่านจอที่ประหยัด รวดเร็วทันการณ์
ชุมชน : เกิดการรับรูข้ า่ วสาร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนทีบ่ ตุ รหลานของตนเองศึกษาอยู่
ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทันสมัยฉับไว
โครงการข่าวสารผ่านจอ (E-news School) เป็นความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมสำหรับการ
สื่อสารของการพัฒนานวัตกรรมสำหรับการสื่อสารการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ ทันสมัย แต่ประหยัด
ซึ่งเป็นต้นแบบของการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
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การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาระบบการเรียนการสอนทางไกล

ผ่านระบบ VDO Conference
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครนทร์พะเยา
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ จัดการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๓ - ๔ โดยมีนายธวัช
ชุมชอบ เป็นผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สามารถจัด
การเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นแบบอย่างการมีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนเองตามรอย
พระจริยวัตรของสมเด็จย่า เปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษาในระบบนักเรียนประจำมีหอ้ งเรียน ๒๑ ห้อง นักเรียน ๖๘๘
คน เปิดรับนักเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ ๘ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำพูน
ลำปาง แม่ฮ่องสอน และจังหวัดพะเยา เป็นโรงเรียนผู้นำในการใช้ ICT เข้ามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้จนประสบ
ความสำเร็จ

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
แม้ว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติได้กำหนดวัตถุประสงค์ให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบมีแหล่งเรียนรู้ สื่อ
นวัตกรรมที่ทันสมัยครบครัน รับนักเรียนในระบบโควต้าประเภทต่างๆ โดยนักเรียนทุกคนจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำ
กว่า ๓.๐๐ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีทักษะความรู้ความสามารถในระดับสูงก็ตามที แต่ด้วยสภาพภูมิศาสตร์
สถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ไกลจากแหล่งวิทยาการต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่อยู่ห่างไกล จากโรงเรียนถึง
๑๕๐ กิโลเมตร เส้นทางการคมนาคมคดเคี้ยวต้องใช้เวลาในการเดินทางอย่างยาวนานทำให้การเดินทางไปศึกษา
ยังแหล่งเรียนรู้และแหล่งวิทยาการที่สำคัญมีความยากลำบากและไม่ปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของนักเรียน
สภาพในปัจจุบันโรงเรียนเองยังขาดแคลนวิทยาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการช่วยถ่ายทอดทักษะ
ทางวิชาการ และทักษะการดำเนินชีวิตให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความรู้
ทักษะและเจตคติให้แก่นักเรียนเพื่อก้าวไปสู่ความสมบูรณ์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การพั ฒ นานวั ต กรรม
ด้วยข้อจำกัดในเรื่องเส้นทางการคมนาคม วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ผู้บริหารและคณะครูได้ร่วมกัน
คิดค้นนวัตกรรมของยุคสมัยที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนเต็มศักยภาพด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ
บทสรุปที่ผู้บริหารและคณะครูได้เลือกสรรก็คือ การนำ ICT เข้ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน
โดยมีกรอบแนวคิดคุณลักษณะของนวัตกรรมไว้ดังนี้
z จัดการเรียนรู้ผ่านระบบการสื่อสารในแบบการประชุมทางไกล
z ให้ ผ ู ้ ส อนหรื อ วิ ท ยากรเสริ ม ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ส ามารถมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธ์ ส ื ่ อ สารและสนทนากั บ
กับผู้เรียนได้
z นวัตกรรมดังกล่าวต้องเป็นระบบประหยัดงบประมาณได้มากที่สุด โดยอุปกรณ์ที่มีอยู่ในโรงเรียน
มาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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จากกรอบแนวคิดดังกล่าวคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมได้ศึกษาถึงรูปแบบการประชุม
ทางไกลรูปแบบต่างๆ ผลของการศึกษาพบว่าการประชุมทางไกลมีปัญหาด้านความเร็วของการสื่อสารโรงเรียนจึง
ดำเนินงานร่วมกับบริษัททีทีแอนด์ที จำกัด ทดลองจัดการประชุมทางไกลผ่านระบบเน็ตเวิร์คของบริษัทดังกล่าว
ผลจากการทดลองทั้งการส่งสัญญาณภาพและเสียงอยู่ในระดับดี จึงเริ่มจัดการเรียนการสอนเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนผ่านระบบ Vido Conference โดยใช้กล้องดีลิ้งค์กับโทรทัศน์ผ่านเครือข่าย
ของบริษทั ทีทแี อนด์ที ทีค่ วามเร็ว ๓๘๔ Kbps
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่โรงเรียนเชิญให้เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน
นั้นเป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รวม
ไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน แหล่งเรียนรู้ และบุคลากรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมมา
ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบนั

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม Video Conference นับเป็นนวัตกรรมของศตวรรษที่ ๒๑
ซึ่งผิดแปลกแตกต่างจากการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมๆ ที่ผ่านมา แต่นี่คือการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่ทำให้
โรงเรียนมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นที่จะจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายบนมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนดไว้ ความ
สำเร็จที่เกิดขึ้นมีหลากหลายด้าน
ด้านผู้เรียน : จากการจัดประสบการณ์เสริมจากวิทยากรผู้มาประสบการณ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เช่น
z ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ผลสัมฤทธิ์การประเมิน NT ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๕ ของเขตตรวจ
ราชการที่ ๑
z ปีการศึกษา ๒๕๔๘ นักเรียนมีผลสัมฤทธิข
์ องการสอบ O-NET คะแนนเฉลีย่ สูงสุดเป็นอันดับ ๑
ของจังหวัดพะเยา และมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ ๑ ของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ทง้ั ๑๒ โรงเรียนทัว่ ประเทศ
z ปีการศึกษา ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘ นักเรียนในระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ สามารถสอบเข้าศึกษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รอ้ ยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖
ด้านครู : ได้พัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้โดยสื่อเทคโนโลยีผ่านระบบ
Video Conference เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ร่วมกับวิทยากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดการจัดการเรียนรู้ในเวลาปกติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ด้านผูบ้ ริหารสถานศึกษา : มีรปู แบบการจัดการเรียนรูท้ ท่ี นั สมัย สะดวก ประหยัด มีคณ
ุ ภาพ
ความสำเร็จที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ
Video Conference เป็นทางเลือกใหม่ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง เป็นการเปิดโลกกว้างของการเรียนรู้ที่
ผู้บริหารและครูสามารถจะจัดการให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้ตามศักยภาพด้วย
ระบบการจัดการที่ดี
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การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้น
The Computer Assisted Instruction in Basic Network System
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)
โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วทิ ยาคาร) ตัง้ อยูท่ ่ี ๑๗๗ ม. ๓ แขวงบางมด สำนักงานเขตทุง่ ครุ กรุงเทพ
มหานคร สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาระหว่างชั้นที่ ๑ - ๒ นางสาวบังอร ทองมอญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในเรื่องการใช้เทคโนโลยีด้วยการจัดตั้งโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เพือ่ จัดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการพัฒนาผูเ้ รียน บุคลากร และ
ชุมชนให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น จนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการศึกษาเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้น ซึ่งในความเป็นจริงนักเรียนแต่ละคนมาจากสภาพสถานะ และมีความแตกต่างระหว่างบุคคล
อย่างหลากหลาย ซึ่งพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ค่อนข้างสูง

การพั ฒ นานวั ต กรรม
การเผชิญกับปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร) ได้ร่วมกันพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับใช้เพื่อการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร์หน่วยสู่โลกกว้าง เรื่อง การสื่อสารและเครือข่ายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาดังกล่าว
ในการพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการในรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ การสอนวิชาคอมพิวเตอร์หน่วยสู่โลกกว้าง เรื่องการสื่อสารและเครือข่ายเพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป
โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ซึ่งมีรูปแบบเป็นการสอน (Instruction) โดยมีวัตถุประสงค์
สำคัญ ได้แก่
z เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ก่อนและหลังการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มที่เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มที่เรียนโดยครูสอนปกติ
z เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนระบบเครือข่ายเบื้องต้น ภายหลังการทดลอง ระหว่างกลุ่มที่เรียน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับกลุ่มที่เรียนโดยครูสอนปกติ
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ มีขน้ั ตอนการดำเนินงาน ดังนี้
z ศึกษาเนื้อหาระบบเครือข่ายเบื้องต้น เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละตอน รวมทั้งจุด
ประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจน
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รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๘
z

z

z
z

z
z
z
z

z
z

z

กำหนดโปรแกรมสำหรับใช้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือก
โปรแกรม Authorware Version ๖.๕ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่สะดวกต่อการสร้างบทเรียนและ
ทำความเข้าใจ
ศึกษารูปแบบและการใช้โปรแกรม Authorware สำหรับสร้างบทเรียน เพือ่ ให้เข้าใจถึงองค์ประกอบ
และความสามารถในการทำงานของโปรแกรม
ศึกษาหาทฤษฎี และหลักการเขียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนโดยให้นักเรียน
ได้มีโอกาสเลือกศึกษาตามความสนใจของนักเรียน และเมื่อศึกษาจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็สามารถ
ยุติการเรียนได้โดยการออกจากบทเรียนโปรแกรม
กำหนดรูปแบบสคริปท์ และเขียนแผ่นเรือ่ งราวกรอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (story board)
นำบทเรียนที่ได้เขียนเสร็จแล้ว นำเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
สร้างบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นำบทเรียนที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พิจารณาความถูกต้องและความ
เหมาะสมของเนื้อหา
ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ อีกกลุ่มหนึ่งที่
ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งเพื่อให้ได้เครื่องมือในการ
วิจัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
นำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้กับกลุ่มทดลอง

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ผลการวิ จ ั ย ในชั ้ น เรี ย นได้ บ ่ ง ชี ้ ถ ึ ง ความสำเร็ จ ออกมาชั ด เจนว่ า ผลสั ม ฤทธิ ์ ท างการเรี ย นเรื ่ อ งระบบ
เครือข่ายเบื้องต้นก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ปรากฏว่านักเรียนทั้งสองกลุ่ม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนและพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องระบบเครือข่ายเบื้องต้นสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยครูสอนปกติ ทั้งนี้ เพราะบทเรียนสำเร็จรูปช่วย
สอนมีความน่าสนใจ มีโปรแกรมคำถาม คำตอบให้ในบทเรียน ทำให้นกั เรียนเข้าใจเนือ้ หาสาระอย่างถูกต้อง สามารถ
ทราบผลการประเมินได้ด้วยตนเองในเวลาที่รวดเร็ว
จุดเด่นของบทเรียนสำเร็จรูปช่วยสอนก็คือ ช่วยให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านสื่อเทคโนโลยีผู้เรียน เรียนรู้ผ่าน
นวัตกรรมที่มีความน่าสนใจ ช่วยให้เข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาสาระการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น สามารถนำสื่อดังกล่าว
ไปศึกษาทบทวนได้ด้วยตนเอง
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บทเรียนเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ
WEBSITE : Conic Section
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๑๙ ถนนมหา
พฤฒาราม ตำบลมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สังกัดเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
จัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ ๓ และ ๔ มีนางรัตนา เชาว์ปรีชา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนได้นำเทคโนโลยี
เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในรูปของบทเรียนเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ จนประสบ
ความสำเร็จเป็นต้นแบบของการศึกษาเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จากการจัดการเรียนการสอนเรขาคณิตให้แก่นักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ พบว่าผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเนื่องจากผู้เรียนไม่เข้าใจที่มาของบทนิยาม จึงมักใช้วิธีการ
ท่องจำ ทำให้เมื่อต้องแก้ปัญหาโจทย์จะทำไม่ได้เพราะไม่เข้าใจวิธีการในการนำบทนิยามหรือทฤษฎีบทมาใช้
นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วผู้เรียนยังมีขีดจำกัดในเรื่องความสามารถด้านมิติสัมพันธ์โครงสร้างหรือรูป
สำคัญทีซ่ บั ซ้อน การจินตนาการในเรือ่ งของการสมมาตรแบบต่างๆ ได้แก่
z การเลื่อนขนาน
z การสะท้อน
z การหมุน
z การตัดของระนาบ
ทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นความรู้พื้นฐานสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับบทนิยามต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องภาคตัดกรวย
นัน้ นักเรียนยังมีทกั ษะน้อย

การพั ฒ นานวั ต กรรม
ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญยิ่งในทุกวงการ ทั้งนี้ เพราะสื่อเทคโนโลยีมีโปรแกรมที่หลาก
หลายที่จะช่วยให้การเรียนรู้เข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆ ได้สะดวกง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่ยาก
เป็นนามธรรม ให้กลายเป็นเนื้อหาสาระที่ง่ายมีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ประเด็นข้อค้นพบดังกล่าวทำให้ผู้บริหารและครูผู้สอน ได้แก่ อาจารย์รัศมี มณีรอด พัฒนานวัตกรรม
บทเรียนเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บขึ้น โดยพิจารณาเห็นว่าการใช้สื่อเทคโนโลยีจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้
ปัญหาการจัดการเรียนรู้เรขาคณิตได้ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
z ศึกษาสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ผ่านมา
z ศึกษาและวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
z สร้างแบบสอบถามปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาภาคตัดกรวย ตามการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๔
z นำแบบสอบถามไปใช้กบ
ั นักเรียนชัน้ ม.๔ โรงเรียนสตรีวดั มหาพฤฒาราม จำนวน ๑๐๐ คน
ได้รบั แบบสอบถามกลับมา จำนวน ๑๐๐ ฉบับ
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z

z
z

z

z

z

z

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า นักเรียนมีปัญหามากที่สุดร้อยละ ๗.๙๒ และมีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็น ร้อยละ ๒๒.๕๒
นำผลการวิเคราะห์ปญ
ั หาในข้อ ๔ และ ๕ มาจัดทำแผนโครงเรือ่ ง (story board)
นำแผนโครงเรือ่ ง (story board) ในข้อ ๓ ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒทิ างด้านเนือ้ หา จำนวน ๓ ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และความสามารถในการนำเสนอบทเรียนโดย
โดยการผ่านเว็บ
นำแผนโครงเรือ่ ง (story board) ในข้อ ๗ ไปทดลองใช้ ๑ ต่อ ๑ ผลการศึกษา นักเรียนเข้าใจ
ทีม่ าของบทนิยาม แต่ยงั ไม่เกิดทักษะเพราะแบบฝึกหัดน้อยไป
นำแผนโครงเรือ่ ง (story board) ไปทดลองใช้กลุม่ เล็ก ผลการทดลองพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจ
ดีขน้ึ เกิดทักษะมากขึน้ เป็นทีพ่ อใจของครูผสู้ อน
นำไปใช้จริงกับนักเรียนกลุม่ ใหญ่จำนวน ๑๐๒ คน เป็นการสุม่ แบบเจาะจง พบว่านักเรียนพอใจ
กับบทเรียนและสนุกกับบทเรียน มีความรู้ความเข้าใจในบทนิยาม รู้ที่มาของบทนิยามทำให้บท
เรียนง่ายขึ้นมาก ทำให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้น พบว่านักเรียนสามารถทำแบบทดสอบผ่านตาม
ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐
ได้ขยายผลแก่ครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกัน และต่อโรงเรียนอื่นที่เยี่ยมชมโรงเรียน หรือนำเสนอ
ผลงานในงานสัปดาห์วิชาการของโรงเรียนอื่นๆ ขึ้นเว็บไซต์ของทางโรงเรียน

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การใช้บทเรียนเพื่อการสอนผ่านเว็บ นับเป็นนวัต
กรรมที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเป็ น อย่ า งยิ ่ ง
ความสำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ในมิตติ า่ งๆ สรุปได้ ดังนี้
ผู้เรียน : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ รายวิชา ค ๑๒๐๒ เรือ่ งภาคตัดกรวย
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ ๙๘.๒
ครู : มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท้ ท่ี นั สมัย น่า
สนใจทำให้ ก ารเรี ย นรู้ เป็นการเรีย นรู้ ที่ ส นุ ก เพลิด เพลิ น
เข้ า ใจความเป็ น มาของบทนิ ย าม ประหยั ด เวลาเป็ น
นวัตกรรมที่ใช้สอนแทนครูได้ในกรณีที่ขาดครู
ผู้บริหาร : มีบทเรียนเพื่อการสอนผ่านเว็บเป็น
การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร โดยนำสื ่ อ เทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ย
พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้เต็มศักยภาพ
ในความเป็นจริงแล้วผู้บริหารและครูไทยของเรา
นั้นมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบ
ที่หลากหลาย ภูมิปัญญาดังกล่าวนี้ นับเป็นภูมิปัญญา
สำคัญของวงการศึกษาไทยที่มีคุณูปการยิ่งสำหรับการ
ปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต
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หนังสือเล่มเล็ก
The Little Book
(บทเรียนสำเร็จรูป)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นเทศบาล ๒ วั ด กวิ ศ ราราม
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกวิศราราม (ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา โดยในปี
การศึกษา ๒๕๔๖ ได้ขยายการศึกษาด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็น
โรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาในการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
(The little book บทเรียนสำเร็จรูป) จนประสบความสำเร็จ

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกวิศราราม ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ แต่ปรากฏว่านักเรียนให้ความสนใจกับการอ่าน
หนังสือน้อย ขาดความกระตือรืนร้นในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น มุมหนังสือ ห้องสมุด ป้าย
นิเทศ และศูนย์การเรียนรู้
สภาพการณ์ดังกล่าวนี้เป็นข้อบ่งชี้ถึงอันตรายต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ เพราะการขาด
นิสัยรักการอ่านจะส่งผลอย่างสำคัญในการอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของการแสวงหา
ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ของผู้เรียน
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันแสวงหาแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้าด้วยการจัด
ทำหนังสือเล่มเล็กทีม่ รี ปู แบบสวยงาม กะทัดรัด เนือ้ หาและภาพประกอบเหมาะสมกับความสนใจของผูเ้ รียนขึน้

การพั ฒ นานวั ต กรรม
ในการจัดทำหนังสือเล่มเล็กดังกล่าวนี้คณะผู้จัดทำได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาด้วยการ
ศึกษาหลักสูตร ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับบทเรียนสำเร็จรูป หลักการ ทฤษฎีจติ วิทยา เทคนิค กระบวนการผลิต
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จากนั้นดำเนินการสร้างหนังสือเล่มเล็กตามขั้นตอนดังนี้
z เลือก และวิเคราะห์เนือ
้ หาทีจ่ ะนำมาจัดทำหนังสือเล่มเล็ก (บทเรียนสำเร็จรูป)
z กำหนดแนวคิด และจุดมุง
่ หมายของบทเรียน แนวคิดบทเรียนจะต้องชีช้ ดั ว่า สิง่ สำคัญของเรือ่ งที่
เรียนนั่นมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้เรื่องใด
z กำหนดรูปแบบของบทเรียนว่าจะเป็นแบบเส้นตรง หรือแบบสาขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้
ของผู้เรียน
z เขียนตัวบทเรียนจะต้องแยกเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยๆ ที่เรียกว่ากรอบ โดยเรียงลำดับจากความ
ยากง่าย จัดเนือ้ หาแต่ละกรอบให้เหมาะสมไม่มาก หรือน้อยเกินไปฯ
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จัดทำคู่มือการใช้และแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน
z ทดลองใช้แก้ไขปรับปรุงหนังสือเล่มเล็ก (บทเรียนสำเร็จรูป) ทีท
่ ำขึน้ เรียบร้อยแล้วนำไปทดสอบกับ
นักเรียน เพือ่ หาข้อผิดพลาด บกพร่อง และทำการแก้ไขปรับปรุงก่อนนำไปใช้จริง
z นำไปเผยแพร่ บ ทเรี ย นที ่ ท ำการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง จนสมบู ร ณ์ แ ล้ ว นำไปใช้ ส อนได้ และเผยแพร่ เ ป็ น
ต้นแบบ เพือ่ ให้ครูในโรงเรียนหรือโรงเรียนอืน่ ได้นำไปใช้ตอ่ ไป
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข โดยเน้นความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล จัดเนื้อหาจากความยากง่ายให้เนื้อหาทีละน้อยไปสู่เนื้อหาที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีนักเรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองด้วยการคำนึงถึงหลักการสำคัญ ดังนี้
z

>

>

๒. ผูเ้ รียนประเมิน
ผลงานเอง

๓. มีแรงเสริม
มีความภูมใิ จ

๑. ผูเ้ รียน เรียนโดย
วิธีการปฏิบัติ
๔. เริม่ บทเรียนระยะแรก
เพื่อสร้างความมั่นใจ

>
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แนวทางในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ โดยเน้นทักษะ
สัมพันธ์ และธรรมชาติของกลุ่มประสบการณ์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามลำดับความยากง่ายแบ่งเป็น
กรอบในแผนผัง ดังนี้

ศึกษาย้อนกลับ

>
ผลการเรียนรู้
ประเมินผล
>
ที่คาดหวัง
ก่อนเรียน

> เนื้อหา >

>

เสริมแรงเร่งรัด
ให้ผเู้ รียน
อยากเรียนรู้

ผลไม่น่า
กิจกรรม
บทเรียนเริ่มแรก
>
> พอใจ
ทบทวนความรู้เสริมแรง ประเมินตนเอง
น่าพอใจ
ศึกษาต่อไป
กิจกรรม
ประเมินผลตนเอง

>

ไม่นา่ พอใจ
น่าพอใจศึกษาต่อไป

กิจกรรม
ประเมินผลตนเอง

>

>

สรุป

เพิม่ เนือ้ หา

>

>

ประเมินผล
หลังเรียน

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
นางสาวดวงนภา สุขคุ้ม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำหนังสือเล่มเล็กกับคณะและเป็นผู้ทำการ
วิจัย เรื่องผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาหนังสือเล่มเล็ก (บทเรียนสำเร็จรูป) ที่มีผลต่อนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล วัดกวิศราราม ได้ผลสรุปจากการวิจัยภายหลังจากการนำหนังสือเล่มเล็กไปใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอนแล้ว พบความสำเร็จที่น่าชื่นชม นักเรียนให้ความสนใจอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอ่านเพิม่ เติมอีกหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมนิทานหุน่ คุณธรรม กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน กิจกรรม
ป้ายนิเทศเพื่อพัฒนาการอ่านและจัดศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียน
หนังสือเล่มเล็ก (บทเรียนสำเร็จรูป) ดังกล่าวนี้ จึงมิใช่หนังสือเล่มเล็กๆ ทีไ่ ร้พลังหากแต่เป็นหนังสือเล่มเล็ก
ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งการเรียนรู้ พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้บริหารและครูได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นมรดกสำคัญ
ในวงการศึกษาของประเทศไทย
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การผูกเสี่ยวเกี่ยวก้อยทำความดี
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบ้านดอนละนาม
โรงเรียนบ้านดอนละนาม ตั้งอยู่ที่หมู่ ๑๑ ถนนสี่คิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเปิดสอนในช่วงชั้นที่ ๑ - ๒
มีนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดการศึกษาโดยนำวัฒนธรรม ประเพณีการผูกเสี่ยวที่ทำให้
เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างเพื่อนต่อเพื่อน สังคมต่อสังคม มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความเอือ้ อาทรต่อกันจนประสบความสำเร็จ

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
การพัฒนาในปัจจุบันเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาด้านวัตถุมากกว่า
การพัฒนาในด้านจิตใจ ส่งผลให้สงั คมกลายเป็นสังคมของการแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ แก่งแย่งชิงดี ขาดน้ำใจ และ
ขาดความเอื้ออาทรที่พึงมีต่อกัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมส่งผลกระทบต่อครอบครัวและตัวนักเรียนของโรงเรียนบ้านดอนละนามด้วย
เช่นกัน การประกอบอาชีพรับจ้างในภาคการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมทำให้พอ่ แม่ ผูป้ กครอง นักเรียน มีเวลา
ในการอบรมดูแลบุตรหลานของตนน้อย ความสัมพันธ์ในครอบครัวขาดความใกล้ชดิ ความคิดของนักเรียนเปลีย่ นแปลง
ไป ความรักความผูกพันระหว่างกันมีนอ้ ย ระดับคุณธรรม จริยธรรมมีนอ้ ยลง
ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวัฒนธรรมประเพณีที่ดีต่อกัน เช่น
ประเพณีการผูกเสี่ยวที่มีความสำคัญยิ่งในการส่งเสริมให้คนในสังคมมีความรักความผูกพันและมีความเอื้ออาทรต่อกัน

การพั ฒ นานวั ต กรรม
กิจกรรมในวิถีชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งเสริมความรักความผูกพันนั้นมีมากมาย
หลากหลายกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมการผูกเสี่ยวเป็นกิจกรรมด้านความรัก คุณธรรม จริยธรรมการช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งเป็นประเพณีสำคัญยิ่งประเพณีหนึ่งของประชาชนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนาประเพณีที่มีคุณค่าต่อชีวิต สังคมและประเทศชาติ
ให้คืนความดีงามกลับมาสู่สังคมทางผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนจึงได้นำประเพณีการผูกเสี่ยวมาปรับประยุกต์
พัฒนาเป็นนวัตกรรมการผูกเสี่ยวเกี่ยวก้อยทำความดี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อนำกิจกรรมผูกเสี่ยวเกี่ยวก้อย
ทำความดีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารคณะครู นักเรียน
และผูป้ กครองเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาด้วยการร่วมอนุรกั ษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิน่ อิสาน
ผ่านประเพณีการผูกเสี่ยว โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนา โดยกำหนดขั้นตอนการพัฒนาด้วยการให้ครู
ประจำชัน้ ผูป้ กครอง และนักเรียนเพือ่ จัดคูเ่ สีย่ วให้แก่ผเู้ รียนทุกคน จากนัน้ ได้จดั พิธผี เู้ สี่ยวตามแบบประเพณีดง้ั เดิม
ของพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ในปัจจุบันความสำเร็จที่แท้มีตัวชี้วัดหลากหลายด้านสุดแท้แต่วัตถุประสงค์ของการนำนวัตกรรมมาใช้ว่า
ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นจากการใช้นวัตกรรมดังกล่าว
ความสำเร็จของนวัตกรรมการผูกเสี่ยวเกี่ยวก้อยทำความดี โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรม
ปฏิบตั ิ จำนวน ๒๐ กิจกรรมส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดการปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ธรรม จริยธรรมทีส่ งู เด่นขึน้
ซึ่งผลจากการประเมินมาตรฐานของสำนักงานและประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ มีผล
แห่งความสำเร็จดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ ผูเ้ รียนมีวนิ ยั มีความรับผิดชอบร่วมกัน ระดับคุณภาพดี (๗๗%)
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ ผูเ้ รียนมีความประหยัด ระดับคุณภาพพอใช้ (๗๒%)
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓ ผูเ้ รียนมีความเกรงใจผูอ้ น่ื เมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ และเสียสละเพือ่ ส่วน
รวม ระดับคุณภาพดี (๘๐%)
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔ ผูเ้ รียนมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระดับคุณภาพที่ (๗๗%)
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และวิสยั ทัศน์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ ระดับพอใช้ (๗๓%)
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการคิดสังเคราะห์ ระดับคุณภาพดี (๗๕%)
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓ ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดไตร่ตรอง ระดับคุณภาพพอใช้ (๗๒%)
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔ ผูเ้ รียนมีทกั ษะการคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ ระดับคุณภาพพอใช้ (๗๓%)
มาตรฐานที่ ๙ ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑ ผู้เรียนมีความสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนและผลงานมีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ
ดี (๗๗%)
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒ ผูเ้ รียนมีความสามารถทำงานเป็นทีมได้ ระดับคุณภาพพอใช้ (๗๓%)
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓ ผูเ้ รียนมีรกั การทำงาน และเจตคติทด่ี ตี อ่ อาชีพสุจริต ระดับคุณภาพดี (๗๘%)
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๔ ผูเ้ รียนมีความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระดับคุณภาพดี (๗๗%)
ผลจากการประเมิ น ดั ง กล่ า วเป็ น ภาพสะท้ อ นที ่ เ ป็ น วิ ท ยาศาสตร์ ถ ึ ง ผลลั พ ธ์ ข องการนำนวั ต กรรมการผู ก
เสี่ยวเกี่ยวก้อยทำความดีว่า ภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นนับเป็นนวัตกรรมการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่ดี
ที่สุดอีกนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้ในวิถีการเรียนรู้ในปัจจุบัน
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การใช้นิทานคุณธรรม
เสริมสร้างจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
The Use of Moral Tales to Develop Right
Beliefs and Values for Early Childhood
ปรากฏการณ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาด (สวัสดิ์ - สุเทพ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาด (สวัสดิ์-สุเทพ) ตั้งอยู่เลขที่ ๔๑ ถนนราชมรรคาใน ตำบลสนามจันทร์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดเทศบาลนครปฐม มีนางสาวศศิธร สวัสดิก์ จิ เป็นหัวหน้าศูนย์รเิ ริม่ การใช้นทิ าน
คุณธรรมเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยจนประสบความสำเร็จในการบ่มเพาะพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตไว้
แต่วัยเยาว์

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ต้องแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในการดำรงชีวิตทำให้สถาบันครอบครัวขาด
การดูแลเอาใจใส่ในการอบรมเลี้ยงดูลูกๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่สำคัญในการปลูกฝังคุณงานความดีและ
พัฒนาการในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ
พ่อ แม่ ผูป้ กครอง ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ถือว่าสิง่ เหล่านีเ้ ป็นหน้าทีโ่ ดยตรงของครูทจ่ี ะช่วยทำหน้าทีแ่ ทนพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วครูเองก็ไม่สามารถเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพราะพฤติ
กรรมการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดมีผลอย่างสำคัญต่อพฤติกรรมของเด็กๆ ที่จะเติบโตขึ้นมามีบุคลิก ลักษณะ นิสัย
อย่างไร
จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาด (สวัสดิ์-สุเทพฯ) ในแต่ละปีการศึกษา
พบว่าเด็กปฐมวัย ซึ่งมีอายุระหว่าง ๓ - ๔ ขวบ ที่เริ่มเข้าไปเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาเรียนรู้ต่อไปใน
อนาคตมีพฤติกรรมการแสดงออกที่คล้ายคลึงกัน เช่น
z ร้องไห้
z ไม่สวัสดีทักทายคุณครู
z ไม่สวัสดีพอ
่ แม่ ผูป้ กครอง z พูดจาไม่สุภาพ
z ไม่เข้าสังคม
z หวงของเล่น
z ไม่รู้จักการแบ่งปัน
z ไม่มีระเบียบวินัยในตนเอง
พฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวที่ไม่มีเวลาในการอบรม
สั่งสอนลูก-หลาน ซึ่งต่างไปจากสังคมไทยในอดีตที่ให้ความสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูลูกหลานมากเป็นพิเศษ

การพั ฒ นานวั ต กรรม
พฤติกรรมของเด็กๆ ที่เอนเอียงไปในทางลบมิใช่ความผิดหากแต่เกิดจากปัจจัยหลายอย่างหลายประการ
ซึ่งนอกจากการอบรมเลี้ยงดูแลแล้วก็มาจากการที่เด็กๆ ต้องเข้ามาอยู่รวมกันในบรรยากาศใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่
และคนแปลกหน้าทีไ่ ม่เคยคุน้ เคยมาก่อนทำให้เด็กๆ เกิดความไม่ไว้วางใจ กังวลใจ
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ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กฯ และคณะครูได้ประมวลปัญหาดังกล่าวแล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมสำหรับปรับพฤติกรรมตามหลักจิตวิทยาการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ
นวัตกรรมที่ผู้บริหารและคณะครูนำมาใช้ได้แก่ การใช้นิทานคุณธรรมเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ทั้งนี้ เพราะธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ชอบฟังนิทาน ชอบใช้จินตนาการและมีความสุขกับการฟัง
เรื่องเล่าที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ผู้บริหารและคณะครู จึงเริ่มเขียนนิทานคุณธรรมใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงรวบรวมเรียบเรียบนิทาน
อมตะที่มีมาแต่เดิมมาปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย เพื่อให้เป็นนิทานคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้
z เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย
z เพื่อให้เด็กสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
z เพือ
่ ให้เด็กได้รบั การพัฒนาครบทุกด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญา
z เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้านจิตวิทยา และด้านอื่นๆ
z เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยชั้นเรียนให้มีคุณภาพต่อไป
คณะครูได้นำนิทานคุณธรรมจริยธรรมไปเล่าให้เด็กๆ ได้ฟงั ในกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น
z กิจกรรมเสริมประสบการณ์
z กิจกรรมเสรีก่อนนอนกลางวัน
z โอกาสต่ า งๆ ที ่ ม ี ค วามเหมาะสมและอยู ่ ใ นบรรยากาศของความสนใจโดยสอดแทรกพฤติ ก รรม
ทีด่ งี ามทีค่ รูตอ้ งการให้เด็กๆ เปลีย่ นพฤติกรรมไว้ในตัวละครของนิทานเป็นเวลา ๘ สัปดาห์ตดิ ต่อ
กัน โดยกำหนดคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ให้เกิดขึน้ ใน ๑๒ ประการ ได้แก่
z ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี
z กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
z มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
z มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมีจติ ใจทีด่ งี าม
z ชืน
่ ชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลือ่ นไหว และรักการออกกำลังกาย
z ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
z รักธรรมชาติ สิง
่ แวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
z อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
z ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
z มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
z มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
z มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
นิทานก็ยังคงเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่แสนวิเศษ
เสมอสำหรับเด็กๆ ปฐมวัย ทัง้ นี้ เพราะในความสนุกสนาน
นั้นเด็กๆ ได้รับความรู้ไปโดยไม่รู้ตัวและการเลียนแบบ
ความดี ต ามตั ว ละครในนิ ท านที ่ ค รู ไ ด้ ส อดแทรกไว้ น ั ้ น
ปรากฏว่าเด็กๆ ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองอย่าง
เด่นชัด ดังนี้
z สวัสดีคณ
ุ พ่อ คุณแม่ ผูป้ กครอง ในตอน
เช้าและตอนเย็น
z สวัสดีคุณครูทั้งเช้าและเย็น
z พูดจาสุภาพไพเราะ
z มีระเบียบวินัยในตนเอง
z ปฏิบต
ั กิ จิ กรรมต่างๆ ร่วมกับเพือ่ นได้
z เอือ
้ เฟือ้ แบ่งปัน
z สามารถมาโรงเรียนโดยความสมัครใจ
การใช้นิทานคุณธรรมส่งเสริมจริยธรรมสำหรับ
เด็กปฐมวัยนับเป็นความสำเร็จในการพัฒนาทักษะทั้ง ๔
ด้าน ซึง่ เป็นทักษะสำคัญของมนุษย์ ได้แก่ ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาได้ครบถ้วน
สมบูรณ์
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หลักสูตรท้องถิ่นลายสือไทย
A Local Curriculum Laiser Thai of Watthai Chumpol School
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๔๐๐ ถนนจรกวิถถี อ่ ง ตำบลธานี อำเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักกองการศึกษาเทศบาลเมืองสุโขทัย มีนายปรีชา แก้วกอ เป็นผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
จัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ ๑ - ๓ จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นลายสือไทย จนประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างของ
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ บนพืน้ ฐานของการอนุรกั ษ์ สืบสาน มรดกภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ ไทยไว้อย่างน่าชืน่ ชม

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นเมืองหลวงในอดีตของไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทั้ง
ด้านศาสนา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีฯ โดยเฉพาะเป็นเมืองต้นกำเนิดของลายสือไทยที่
สืบสานและพัฒนามาเป็นอักษรไทยที่บ่งบอกถึงความเป็นอารยประเทศสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ลายสือไทยที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์คิดค้นขึ้นนั้น ได้มีการสืบสานพัฒนาและปรับประยุกต์
รูปแบบไปเป็นอย่างมากจนในปัจจุบันน้อยคนนักที่จะอ่านศิลาจารึกหรืออ่านลายสือไทยดั้งเดิมของชาติได้ ทำให้ขาด
การเรียนรู้ในรากเหง้าภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย
โดยเฉพาะในเรื่องของการเขียนลายสือไทยด้วยแล้ว ปัจจุบันเยาวชนไทยรุ่นใหม่ขาดการเรียนรู้ฝึกฝนที่
จะสืบสานลายสือไทยจนเกือบจะสิ้นเชิง

การพั ฒ นานวั ต กรรม
การเรียนรู้ในเรื่องทฤษฎีเป็นการเรียนรู้ในระดับของ
การรับรูก้ ว้างๆ ถึงหลักการ วิธกี าร การฝึกปฏิบตั เิ ป็นการเรียน
รู้ในระดับลึกที่จะทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในระดับชำนาญการ
เชีย่ วชาญ เชีย่ วชาญพิเศษได้
การที่จะให้ผู้เรียนเกิดทักษะการอ่านเขียนลายสือ
ไทยได้อย่างคล่องแคล่วจะต้องมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน และจัดทำอย่างเป็นระบบ
ด้วยเหตุนี้เองคณะผู้บริหารและคณะครูจึงได้ร่วมกัน
จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นลายสือไทยเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ด้วยการจัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ ๑
ถึงช่วงชัน้ ที่ ๓
เรียกว่า เริ่มจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เลยทีเดียว
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ในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นลายสือไทยดังกล่าวฟังแล้วดูเหมือนกำลังจะย้อนกลับไปเรียนรู้เรื่องที่พ้นยุค
พ้นสมัยไปแล้ว แต่ในความเป็นจริงในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทยในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ได้สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อวางรากฐาน
การกระทำความดีจนเป็นลักษณะนิสยั ได้แบ่งการเรียนเป็น ๓ หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ๑ เอกลักษณ์ลายสือไทย
เป็นการเรียนรูถ้ งึ กำเนิดอักษรลายสือไทย, พระราชประวัตพิ อ่ ขุนรามคำแหงมหาราช, ศิลาจารึกหลักที่ ๑
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, ผูค้ น้ พบศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ลายสือ
ไทย จากศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, ตัวเลขลายสือไทยจากการประสมกับศิลาจารึกหลักอื่น,
การอ่าน เขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวเลขลายสือไทย, การเขียนประสมคำลายสือไทย, การเขียนลายสือไทย
จากจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, การเขียนคำและประโยคลายสือไทย, การแยกคำลายสือไทย ใส่ใน
ช่องพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ลายสือไทยเพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่าง
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ๒ การใช้ภาษางดงาม
เรียนรู้ถึงเพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว, ความอุดมสมบูรณ์ของสุโขทัย, สุโขทัยในอดีต, ความสำคัญของ
ศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, การจารึกตัวอักษรลายสือไทย, หลักการประสมคำลายสือไทย
ระหว่างพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ลายสือไทย จากศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, การประสมคำ
อักษรควบของลายสือไทย, ความสำคัญของการใช้ภาษา, คำพื้นฐานที่ควรอ่านและเขียนได้, การเขียนชื่อ ชื่อสุกล
ตนเองและผู้อื่น, เขียนคำจากรูปภาพเป็นลายสือไทย, ลักษณะของศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
และวิธีเขียน, คุณวิเศษของอักษรลายสือไทย, เขียนข้อมูลของตนเองเป็นลายสือไทย, เขียนนิทานเกี่ยวกับคุณธรรม
และจริยธรรม เรื่องที่ชอบมากที่สุดเป็นลายสือไทย พร้อมทั้งวาดภาพระบายสี, เขียนโครงงานเรื่อง “โรงเรียนใน
จินตนาการของฉัน”, เขียนชื่อถนนชื่อซอยในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยเป็นลายสือไทย, จัดทำโครงงาน รายงานเรื่อง
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เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม, เขียนนิทานสมัยโบราณจากคำบอกเล่าของผู้อื่นในเนื้อเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความดีเป็นภาษาไทยปัจจุบันและลายสือไทย, บรรยายแสดงความคิดเห็นเรื่อง “คุณครู ที่หนู ไม่อยากได้”, เรื่อง
คุณครูที่หนูอยากได้เป็นภาษาไทยปัจจุบันและลายสือไทย, ชื่ออำเภอของจังหวัดสุโขทัยมี ๙ อำเภอ, ชื่อจังหวัดใน
ประเทศไทย ๗๖ จังหวัด, จัดทำโครงงานเรือ่ ง “จังหวัด สนใจมากทีส่ ดุ ”, ค้นคว้า เขียน ของดีของอำเภอต่างๆ ของ
งั หวัดสุโขทัย, เขียนบทกลอนเป็นลายสือไทย, เขียนสำนวนคำคล้องจอง จากจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เป็นภาษาไทยปัจจุบันและลายสือไทย, เขียนลายสือไทยใส่ในกลุ่มคำที่มีตัวสะกดเหมอนกัน, เขียนบอกลักษณะ
ท่าทางจากรูปภาพทีก่ ำหนดให้เป็นลายสือไทย, ข้อมูลทัว่ ไป, แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับลายสือไทย
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี ๓ เปรียบเทียบตามหลักฐาน
ฝึกลีลามือเส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคด, เขียนพยัญชนะภาษาไทยปัจจุบนั ๔๔ ตัว เปรียบเทียบกับพยัญชนะ
ลายสือไทยจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๓๙ ตัว, อ่านเขียนเปรียบเทียบพยัญชนะ สระ
วรรณยุกต์ ภาษาไทยปัจจุบนั กับลายสือไทยจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, อ่านเขียนเปรียบเทียบ
ตัวเลขไทยปัจจุบนั กับตัวเลขลายสือไทยจากการประสมของจารึกหลักอืน่ ๆ อ่าน เขียน เปรียบเทียบชือ่ ผูอ้ น่ื เป็นภาษา
ไทยปัจจุบันและลายสือไทย, เขียนประวัติตนเอง, เขียนคำจากรูปภาพเป็นภาษาไทยปัจจุบันและลายสือไทย, การ
อ่านเขียนคำและข้อความจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นภาษาไทยปัจจุบัน ทั้ง ๔ ด้าน,
เขียนกิจกรรมทีน่ กั เรียนกระทำเป็นประจำจนเป็นลักษณะนิสยั ในหัวข้อเรือ่ ง “ความดีทห่ี นูทำได้” เป็นภาษาไทยปัจจุบนั
ลายสือไทย, เขียนบรรยายหัวข้อเรือ่ ง “ถ้าไปตลาดจะไปซือ้ ...” สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์, คำขวัญจังหวัดสุโขทัย, เพลงสุโขทัย
ราชธานีและเพลงประจำจังหวัดสุโขทัย, เพลงในน้ำมีปลาในนามีข้าว, อ่านเขียนชื่อตนเอง ชื่อผู้อื่นชื่อครูในโรงเรียน
เป็นภาไทยปัจจุบันเปรียบเทียบกับลายสือไทย, คำขวัญจังหวัดสุโขทัย, การอ่านเขียนเปรียบเทียบคำภาษาไทยใน
ปัจจุบันกับลายสือไทย, การแปลคำศัพท์และความหมายจากคำจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหมหาราช, เขียนคำ
กลอนเป็นลายสือไทย, เขียนภาษาไทย ปัจจุบันเป็นลายสือไทยและเขียนลายสือไทยเป็นภาษาไทยปัจจุบัน, อ่าน
เขียนหน้าที่ของเด็กไทยเป็นลายสือไทย, เขียนสำนวนคำคล้องจองจากจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
เป็นภาษาไทยปัจจุบันและลายสือไทย, เขียนบรรยายการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นภาษาไทยปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
ลายสือไทย, เขียนแสงความคิดเห็นเรื่อง “เพื่อนที่ดีที่ฉันอยากได้เป็นเพื่อนสนิท” เป็นภาษาไทยปัจจุบันและลายสือ
ไทย, เขียนหัวข้อเรือ่ ง “เพือ่ นทีฉ่ นั อยากพูดคุยด้วย”, จัดทำโครงงานเรือ่ งทีน่ กั เรียนสนใจในจารึกหลักที่ ๑ พ่อขุนราม
คำแหงมหาราช, เขียนเพลงชาติ เพลงสดุดมี หาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นภาษาไทยปัจจุบนั และลายสือไทย,
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากศิลาจารึกหลักอื่นๆ
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ความสำเร็จจากการนำหลักสูตรท้องถิ่นลายสือไทยไปสู่การปฏิบัติทำให้เกิดการจัดทำแบบฝึกเขียน
ลายสือไทย แบบฝึกทักษะหลักสูตรท้องถิ่นลายสือไทย สาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลายสือไทย สำหรับ
การจัดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการศึกษา ดังนี้
ด้านครู :
มีนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้สิ่งพิมพ์แบบฝึกสำหรับการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ด้านผูเ้ รียน : สามารถอ่านและเขียนลายสือไทยได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
ด้านผูบ้ ริหาร : มีหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ปลูกฝัง
ความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียนได้มีจิตสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิดของตน
ด้านชุมชน : มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนให้นำภูมิปัญญาของชาติเข้าสู่การจัดการศึกษา
ด้วยความภาคภูมิใจ
ความสำเร็จในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นลายสือไทยผู้เรียนบรรลุการประเมินผลทั้ง ๓ ด้าน ทั้งด้าน
พุทธพิสัย ทักษะพิสัย และเจตคติ มีผลงานเชิงประจักษ์เพื่อเป็นแบบอย่างของการจัดการศึกษาให้แก่สถานศึกษา
อืน่ ๆ ได้เป็นอย่างดี
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ร้านดอกไม้วัดธาตุทอง
Wad That Thong Florist
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นวั ด ธาตุ ท อง

การพั ฒ นานวั ต กรรม

โรงเรียนวัดธาตุทองตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒๕ ถนน
สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ
มหานคร เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ จัดการ
ศึกษาช่วงชั้นที่ ๑-๒ สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพ
มหานคร มีนางยุพา หลิมเจริญ เป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียนริเริ่มให้มีการนำผลผลิตจากการเรียนการสอน
ในกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ก ลุ ่ ม การงานและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดดอกไม้มาเปิดเป็นร้าน
ดอกไม้โรงเรียนวัดธาตุทองจนประสบความสำเร็จใน
การเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

คณะครู แ ละผู ้ บ ริ ห ารได้ ม องเห็ น ศั ก ยภาพของ
ผูเ้ รียนทีส่ ร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ออกมาได้อย่างประณีต
สวยงามและมีคุณภาพ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่
ทำให้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งร้านดอกไม้ของโรงเรียน
ขึ้นสำหรับใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาและ
การฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียน
ในร้านดอกไม้ดังกล่าวเป็นเสมือนศูนย์การเรียน
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเมื่อเรียนเสร็จ
แล้วจะมีผลผลิตออกมาในรูปแบบต่างๆ อาทิ
z แจกันดอกไม้
z กระเช้าดอกไม้
z พวงหรีด
z สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จ ากวั ส ดุ แ ละเศษวั ส ดุ ท ี ่ ม ี ก าร
ออกแบบการจัดทำที่สวยงาม
ความสำเร็ จ ดั ง กล่ า วนี ้ เ กิ ด มาจากกระบวนการ
ออกแบบในการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอนที่ปรากฎในด้านขวามือของหน้าถัดไป

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
วัดธาตุทอง เป็นวัดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและเป็นศูนย์
รวมศรัทธาของประชาชนในการประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั้งงานมงคลงานอวมงคล โดยเฉพาะ
งานฌาปนกิจศพเพราะที่นี่มีจำนวนศาลาที่ใช้ในการ
สวดอภิธรรมมากถึง ๕๒ ศาลา แต่ละศาลามีแขก
ผู้มีเกียรติจำนวนมากที่ต้องใช้พวงหรีดดอกไม้วันละ
เป็นจำนวนมาก
ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
รู ้ ก ลุ ่ ม การงานและเทคโนโลยี ม ี ก ารจั ด การเรี ย นการ
สอนในเรื ่ อ งงานประดิ ษ ฐ์ โ ดยตรงผลผลิ ต ที ่ เ ด็ ก ได้
สร้ า งสรรค์ อ อกมาล้ ว นมี ร ู ป แบบที ่ ส วยงามนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
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วิเคราะห์ผู้เรียน

>
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพชุมชน

>
กำหนดขอบข่ายของกิจกรรม

>
จัดกลุม่ ผูเ้ รียนตามความสนใจ
และความถนัด
ออกแบบวิธกี ารสอนเพือ่ ให้สอดคล้อง
กับความสามารถของผูเ้ รียน
และความต้องการของชุมชน

>
จัดการเรียนรูโ้ ดยการสอน
ในเวลาเรียนและสอนเสริม
นอกเวลาเรียน

>
ประเมินผลตามสภาพจริง

>
ต้องปรับปรุง
หรือไม่

>
พัฒนาผูเ้ รียนอย่างต่อเนือ่ ง

>

วิธีการ
ปรับปรุง

>

ร้านดอกไม้โรงเรียนวัดธาตุทอง เปิดดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งจาก
การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ผ ู ้ เ รี ย นและการพั ฒ นาอาชี พ ให้
แก่ผู้เรียนมีมากมายเหลือคณานับ โดยสรุปดังนี้
ด้านผู้เรียน : มีความรู้ มีทักษะเชิงวิชาชีพที่
สามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนจนเกิดผลงานที่สวยม
งามมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน มีความ
คิดสร้างสรรค์แปลกใหม่
ด้านครู : บุคลากรในโรงเรียนเกิดการทำงาน
เชิงบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาเทคนิค
การสอนใหม่ๆ เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้สู่อาชีพให้แก่ผู้เรียนด้วยความเต็มใจ
ผู้บริหาร : มีนวัตกรรมการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ ท ี ่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การศึ ก ษาและอาชี พ ที ่ ม ี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ชุ ม ชน : เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาด้ ว ยการสนั บ สนุ น ทุ น การ
ศึกษา อุปกรณ์
พลังความสำเร็จดังกล่าวนี้เป็นพลังสำคัญที่เกิด
จากการอุ ท ิ ศ ความรู ้ ความคิ ด ประสบการณ์ ค วาม
ชำนาญ ความเชี่ยวชาญ จากบุคลากรในทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในโรงเรียน
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ประชาชน และพระคุณเจ้า
จากวั ด ธาตุ ท องที ่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การ
ศึกษาของชาติที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่วิถีชีวิตจริง

>

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
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การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามรูปแบบพหุปัญญา
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นบางพลี ศ ึ ก ษาลั ย
โรงเรียนบางพลีศึกษาลัย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับอนุบาล
และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เป็นโรงเรียนทีม่ คี วามมุง่ มัน่
ที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามพระราช
บัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
นอกจากจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ แล้ว ยังมุ่งมั่นที่จะ
ดำเนินการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
๒๕๔๙ ไปพร้อมๆ กัน
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ตามแนวคิดดังกล่าวทำให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ต้องเริ่มสำรวจ
สถานภาพปัจจุบันของผู้บริหาร ครู ผู้เรียน และผู้ปกครองอย่างรอบด้านว่าสถานการณ์การจัดการศึกษาในปัจจุบัน
มีจดุ เด่น จุดด้อย จุดอ่อน จุดแข็งอยูต่ รงไหน อย่างไร ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ร่วมกันกำหนดทิศทางใหม่ของการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงที่สุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนที่จะเริ่มต้นค้นหานวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อคัดสรรให้เป็นหนึ่ง
โรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
ข้อค้นพบที่สำคัญของการจัดกระบวนการเรียน
การสอนของโรงเรียนบางพลีศกึ ษาลัย มีรายละเอียด
ปลีกย่อยในหลายมิติ สรุปเป็นมิตใิ หญ่ๆ ได้ ดังนี้
มิติด้าน
พฤติ ก รรมของครู
๑. ขาดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
๒. ขาดการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
๓. ขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
๔. การจัดการเรียนรู้เน้นการบรรยาย
การสาธิต โดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้
ฯลฯ
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มิติด้าน
พฤติ ก รรมของผู ้ เ รี ย น
๑. ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้
๒. ผูเ้ รียนส่วนน้อยได้ลงมือปฎิบตั จิ ริงกับ
สือ่ ทีเ่ ป็นรูปแบบ
๓. ผูเ้ รียนมีโอกาสน้อย
ฯลฯ

มิติด้าน
พฤติ ก รรมของผู ้ ป กครอง
๑. ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
เพราะต้องประกอบอาชีพ
๒. ผู้ปกครองขาดการทำกิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว
๓. ผูป้ กครองติดยึดกับรูปแบบการสอนที่
เน้นการท่องจำ
ฯลฯ

รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๙

การพั ฒ นานวั ต กรรม
ปัญหาที่โรงเรียนบางพลีศึกษาลัยเผชิญอยู่เป็นปัญหา
สำคัญของการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีความ
ขัดแย้งกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทำให้ผู้บริหารและครู
ร่วมกันถอดบทเรียนจากทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องกับเชาวน์ปัญญา
ที ่ ห ลากหลายมาวิ เ คราะห์ เพื ่ อ นำมาพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนในโรงเรียน ซึ่งก็ได้
ทฤษฏีทห่ี ลากหลาย อาทิ
ทฤษฎีปญ
ั ญาของสเปียร์แมน
ทฤษฎีโครงสร้างปัญญา ๑๕๐ ชนิดของกิลฟอร์ด
ทฤษฎีพหุปญ
ั ญา
ฯลฯ
หลังการวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้ว คณะผูบ้ ริหารและ
ครูก็ได้เลือกทฤษฎีพหุปัญญามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
รู ป แบบการจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ เ พื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผู้เรียน ทั้งนี้เพราะทฤษฎีดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยผู้เรียนจะมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่ง
ทฤษฎีดังกล่าวจะมีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาปัญญาทั้ง
๙ ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านตรรกะ ด้านคณิตศาสตร์
ด้านมิติสัมพันธ์ ศิลปะ ด้านความถนัดทางกาย ด้านดนตรี
ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความเข้าใจตนเอง ด้านธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม

๕ ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้พหุปัญญา
การจั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบของพหุ
ปัญญา คณะผู้บริหารและครูได้จัดลำดับการพัฒนาใน
ส่วนของครูและผูเ้ รียนไว้ ดังนี้
๑. ครูผสู้ อนดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร โดยเลือก
สาระการเรียนรู้ที่จะสอน
๒. จัดทำหน่วยการเรียนรู้ในรูปของหน่วยบูรณาการ
๓. จัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของ
ผูเ้ รียนทัง้ ๙ ด้าน โดยมีการจัดกิจกรรมตามหลักการ ๕
ขัน้ ทีใ่ ช้อกั ษรย่อว่า ACACA ได้แก่
ขัน้ ที่ ๑ ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Active Learning)
ขัน้ ที่ ๒ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

(Cooperative)
ขัน้ ที่ ๓ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การเรียนรู้
(Analysis)
ขัน้ ที่ ๔ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง (Constructivism)
ขัน้ ที่ ๕ ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง (Application) จากทฤษฎีสู่
การปฏิบัติ
เพื่อให้เห็นกระบวนการและตัวอย่างของการนำ
ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติขอนำแผนการจัดประสบการณ์
การเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบพหุ ป ั ญ ญาเพื ่ อ การเรี ย นรู ้
อนุบาลปีท่ี ๓ มาเป็นกรณีตวั อย่าง ดังนี้
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วันที่ ๑

แผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ามรู ป แบบพหุ ป ั ญ ญาเพื ่ อ การเรี ย นรู ้
บูรณาการในกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม เรื่อง โรงเรียนของเราน่าอยู่
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ปีการศึกษา ๒๕๔๘

กิ จ กรรม
ประจำวัน
* เสริมประสบการณ์
* เกมการศึกษา

* สร้างสรรค์
* เคลือ่ นไหวและ
จังหวะ

* เล่นเสรีตามมุม

เนื้อหา/สาระ

ขั ้ น ตอนการจั ด กิ จ กรรม

* สังเกต
* ชือ่ โรงเรียนบางพลี ขั้นที่ ๑ (A)
พัฒนาศึกษาลัย
๑.๑ ครูนำพยัญชนะชื่อโรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัยมาให้
ที่ตั้งสัญลักษณ์
นักเรียนตอบคำถามว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
๑.๒ ให้นักเรียนช่วยกันนำพยัญชนะชื่อโรงเรียนมาเรียงตามลำดับ
๑.๓ เมื่อเรียงชื่อโรงเรียนได้ถูกต้องให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกัน
และช่วยกันนับจำนวนตัวพยัญชนะด้วยกัน
ขั้นที่ ๒ (C)
๒.๑ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มแข่งขันกันหาตัวพยัญชนะในหนังสือ * ตรวจผลงาน
พิมพ์และฉีกหรือตัดออกมาเรียงกันเหมือนกับชือ่ โรงเรียนแปะ * สังเกตความ
รับผิดชอบ/ความ
ลงในกระดาษแผ่นใหญ่และตกแต่งด้วยสีให้สวยงาม
๒.๒ เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกันเก็บของทำความสะอาด คิดสร้างสรรค์
บริเวณ
๒.๓ แต่ละกลุม่ นำเสนอผลงานได้
ขั้นที่ ๓ (A)
ให้นักเรียนตอบคำถามและความรู้สึกจากการทำกิจกรรม
* สังเกตการตอบ
๓.๑ พยัญชนะที่นักเรียนช่วยกันฉีกหรือตัดออกมาจากหนังสือ คำถาม
พิมพ์มีตัวอะไรบ้าง
๓.๒ ถ้าตัวพยัญชนะของชื่อโรงเรียนบางตัวหายไปนักเรียนคิดว่า
จะเป็นอย่างไร อธิบาย
๓.๓ พยัญชนะที่นักเรียนเห็นในหนังสือพิมพ์ นักเรียนจะพบเห็น
ตัวพยัญชนะที่ไหนอีก อธิบาย
๓.๔ ถ้าทุกสิง่ ในโลกนีไ้ ม่มชี อ่ื จะเป็นอย่างไร อธิบาย
๓.๕ เมือ่ ตอบคำถามเสร็จและให้นกั เรียนเลือกเล่นมุมประสบการณ์
ที่ครูจัด ไว้ในห้องเรียน
ขัน้ ที่ ๔ (C)
ครูให้นกั เรียนช่วยกันสรุปเกีย่ วกับโรงเรียน ดังนี้
๔.๑ บอกชือ่ โรงเรียนอืน่ ทีน่ กั เรียนรูจ้ กั
๔.๒ ให้นักเรียนทำใบงานคัดชื่อของตนเองคนละ ๕ ชื่อ

* กลางแจ้ง
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ประเมินผล

* สังเกต
* ตรวจใบงาน

ขัน้ ที่ ๕ (A)
๕.๑ ครูแจกใบงานให้นักเรียนไปทำที่บ้าน ให้นักเรียนคัดชื่อ * ตรวจใบงาน
คุณพ่อ คุณแม่ ชื่อคุณครูประจำชั้น คนละ ๑ ชื่อ พร้อมกับ
ใบงานเติมพยัญชนะตัว ก-ฮ ที่หายๆ ไป
๕.๒ ครูพานักเรียนไปเล่นทีส่ นาม

รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๙

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การดำเนินการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน
บางพลีพัฒนาศึกษาลัย นับเป็นต้นแบบความสำเร็จของการร่วมคิดร่วมพัฒนา หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัยนั้นมี
มากมาย ทั้งในส่วนของผู้บริหาร ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ที่ล้วนแต่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการรวมพลัง
ปัญญาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ที่มิใช่เฉพาะผู้เรียนเท่านั้น หากแต่เป็นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
สื ่ อ การเรี ย นรู ้
๑. หนังสือพิมพ์
๒. กาว
๓. กระดาษแผ่นใหญ่
๔. กรรไกร
๔.๑ ใบงานให้นักเรียนทำ
ใบงานคัดชือ่ ของตนเอง
คนละ ๕ ชือ่
๔.๒ ใบงานให้นักเรียนคัด
ชือ่ คุณพ่อ คุณแม่ ชือ่
คุณครูประจำชัน้ คนละ
๑ ชือ่ พร้อมกับใบงาน
เติมตัวพยัญชนะ ก-ฮ
ทีห่ ายๆ ไป
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เครือ่ งแยกไข่แดง
ออกจากไข่ขาวระบบขดลวด
ปรากฏการณ์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง ตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ ๙๙ ถนนเพชรเกษม ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนที่สนองตอบพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเป็นผูท้ ค่ี ดิ เป็น
ทำเป็น แก้ปญ
ั หาเป็น สามารถสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง โดยมีนายยรรยง รัตนมาตุ เป็นผูอ้ ำนวยการ
การที่ผู้เรียนจะสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองนั้น นอกจากการเรียนรู้ในภาคทฤษฎีแล้วการเรียนรู้จาก
การปฏิบัตินับเป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนเองได้ฝึกฝนมากยิ่งขึ้น

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
ปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้เรียนในสาขาคหกรรม ก็คือ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังก็คือ กรรมวิธีการ
แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมด้วยการใช้มือช้อนไข่แดงออกจากไข่ขาวทีละฟองนั้น ไม่สอดคล้อง
กับการเปลีย่ นแปลงของยุคสมัยทัง้ นีเ้ พราะในกรณีทจ่ี ำเป็นต้องแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวในปริมาณมากๆ นัน้ จะต้อง
ใช้คนและเวลาจำนวนมากทั้งยังถูกหลักอนามัยด้วย
ผู ้ เ รี ย นวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ต รั ง ยั ง ขาดทั ก ษะในการแยกไข่ แ ดงออกจากไข่ ข าวในปริ ม าณ
มากๆ ด้วยมือตามกรรมวิธีแบบดั้งเดิม เนื่องจากยังมีความชำนาญไม่มากพอและการผลิตสมัยใหม่ที่มีกลไกการ
ตลาดที่กว้างกว่าในอดีตที่ผ่านมาจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิต เน้นความประหยัด
ความรวดเร็ว สะอาด มีมาตรฐานที่ดีและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

การพั ฒ นานวั ต กรรม
นวัตกรรมที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรังคิดค้นเพื่อแก้ปัญหาในการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอาชีพก็คือ เครื่องแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวระบบขดลวด ซึ่งมีประสิทธิภาพ
และคุณประโยชน์นานัปการ เช่น
ช่วยแก้ปัญหาการแยกไข่ได้รวดเร็วขึ้น
การแยกไข่สะดวก สะอาดมากกว่าวิธีแบบดั้งเดิม
ประหยัดเวลาในการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว
สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องใช้วิธีแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว
เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีทางขบวนการวิทยาศาสตร์
สนองตอบนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
คุณสมบัติที่โดดเด่นของเครื่องแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวก็คือ เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถถอด
แยกชิ้นส่วนได้ทำให้สะดวกในการเก็บรักษาและการนำไปใช้ วัสดุทำด้วยสแตนเลสไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร รูปทรง
สวยงาม ประหยัดพลังงานไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ตั ว อย่ า งนวั ต กรรม
เครื่องแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว มีชิ้นส่วนวิธีการประกอบต่างๆ ตามขั้นตอนดังนี้
ชิน้ ส่วนประกอบเครือ่ งแยก ดังภาพ
ช่ อ งสำหรั บ เท
ฝาครอบ
ระบบขดลวด

รางรองรั บ ไข่ ข าว

ฐานตั ้ ง

ภาชนะสำหรับเท
ภาชนะรองรับไข่แดงไข่ขาว

นำชิน้ ส่วนทัง้ หมดมาประกอบเป็นตัวเครือ่ งแยกไข่แดงไข่ขาว ดังภาพ
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การดำเนินการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาว
วิธที ่ี ๑ แยกไข่ครัง้ ละ ๑ ฟอง

(๑) ต่อยไข่ใส่ภาชนะสำหรับ
เทเพื่อตรวจสอบสภาพ

(๒) เทไข่ลงในเครือ่ งแยกไข่ท่ี
กรวยด้านบน

(๓) ระบบขดลวดจะทำการแยกไข่
แดงไข่ขาวลงสู่ภาชนะรองรับ

(๒) เทไข่ลงในเครือ่ งแยกไข่ท่ี
กรวยด้านบน

(๓) ระบบขดลวดจะทำการแยกไข่
แดงไข่ขาวลงสู่ภาชนะรองรับ

วิธที ่ี ๒ แยกครัง้ ละหลายฟอง

(๑) ต่อยไข่ใส่ภาชนะสำหรับเท
เพื่อตรวจสอบสภาพ

การทำความสะอาดและดูแลรักษา
๑. ถอดชิน้ ส่วนประกอบเครือ่ งแยกไข่
๒. ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานทั่วไปและล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง เช็ดให้แห้งก่อนเก็บ

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การคิ ด ค้ น เครื ่ อ งแยกไข่ แ ดงออกจากไข่ ข าวดั ง
กล่าวนี้เป็นแบบอย่างที่พิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าคนไทยมี
ศักยภาพที่ถึงพร้อมในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
พัฒนาการศึกษาและอาชีพได้เป็นอย่างดี ถ้าได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ให้ออกมาเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผู้
คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย นักศึกษาชั้น
ปวช. ๓ สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน ๘ คน
ประกอบด้วย
๑. นายถาวร ศรมีศรี
๒. นางสาวประกายแก้ว แสงค่าณี
๓. นายวิรณ
ุ พร ธูปแพ
๔. นางสาวรัตนา ถาวร
๕. นายบำรุง พรมชู
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๖. นางสาวรวิวรรณ บิอาหลี
๗. นายปณิธาน รัญวาสี
๘. นางสาวกรรณิกา หนูเซ่ง
และนักศึกษาชั้น ปวช. ๑ สาขาพนิชยกรรม ได้แก่
นางสาวศิริวรรณ กลางวัง
นวั ต กรรมสิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด ั ง กล่ า วนี ้ ม ี ค ุ ณ ู ป การนั บ
อนันต์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการประกอบอาหาร
สามารถขยายผลส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนนำไปใช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพที่ประหยัดทั้งเวลา แรงงาน และต้นทุน
ของสินค้า ซึ่งจะทำให้สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่
ตนเอง สังคมและครอบครัว
ข้อสำคัญนี่คือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดมาจาก
ภูมิปัญญาของคนไทย ทำในประเทศไทยสอดคล้องกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เราพึงพาปัญญาได้ด้วย
ตัวของเราเอง
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การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โดยใช้รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้
(Integrated : Happiness Learning Resort)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นวั ด สวนส้ ม
โรงเรียนวัดสวนส้มตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๒ หมู่ ๘ ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จัดการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
มีจำนวนนักเรียน ๑,๓๙๑ คน ครู ๔๕ คน มีนางอัมพร สุวรรณจันทร์ เป็นผูอ้ ำนวยการโรงเรียน
สภาพแวดล้ อ มรอบโรงเรี ย นเป็ น โรงงานอุ ต สาหกรรมและแหล่ ง ชุ ม ชนแออั ด ผู ้ เ รี ย นมาจากครอบครั ว
หลากหลายฐานะและหลากหลายระดับความรู้ สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้เท่าที่ควร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขาดทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
ทั้งหมดนั้นเป็นปรากฏการณ์โดยรวมของโรงเรียนวัดสวนส้ม จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
ภาพรวมของผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการเรียนรู้นั้น ผู้เรียนยังขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ความ
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการศึกษา
ในปัจจุบนั
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารและครูของโรงเรียนวัดสวนส้ม จึงเริ่มแสวงหาและคิดค้นนวัตกรรม
การศึกษาใหม่ๆ ที่จะจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งๆ ขึ้น ซึ่งหลังจากร่วมกัน
ระดมความคิดร่วมกันของผูบ้ ริหาร ครู ผูป้ กครอง และผูเ้ รียนแล้ว ก็ได้ขอ้ สรุปว่า นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่ได้ทั้งความรู้และสามารถนำไปสู่วิถีชีวิตจริงได้นั้น ได้แก่นวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญ แนวคิดหนึ่งในการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของการเรียนรู้

การพั ฒ นานวั ต กรรม
จากแนวคิดดังกล่าวโรงเรียนวัดสวนส้มได้นำทฤษฎีเชิง
ระบบเข้า มาปรับประยุ กต์ ใ ช้เ ป็น กรอบแนวคิ ดในการออกแบบ
นวัตกรรมภายใต้ชื่อว่า การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้
รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้ ซึ่งทฤษฏีเชิงระบบนี้เป็นเสมือนเข็มทิศนำ
ทางไปสู่ความสำเร็จที่ทุกคนจะต้องใช้ดำเนินการภายใต้กรอบ
แนวคิดอย่างเคร่งครัด ดังนี้
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โครงสร้างการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
Control

การนิเทศ กำกับ ติดตาม

D

D

D

ครู
นักเรียน
ปราชญ์ชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้

- การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
- การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง

- พฤติกรรมการเรียนรู้
- ผลการเรียนรู้

Input

-

Process

Output

Feedback

การปรับปรุงแก้ไข
จากการออกแบบดังกล่าวได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้บูรณาการในสาระการเรียนรู้
ทัง้ ๘ กลุม่ สาระการเรียนรู้ ตามแผนภูมทิ ก่ี ำหนดไว้

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

- การเดินหรือคลานลอดสิ่งกีดขวาง
- การทรงตัว
- การรักษาสุขภาพอนามัย

- เศรษฐกิจพอเพียง
- คุณธรรม จริยธรรม

วิทยาศาสตร์

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้

>

>
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>

การงานอาชีพฯ

>

- การออกแบบสิง่ ประดิษฐ์
- การเลือกใช้วสั ดุ
- การประดิษฐ์สิ่งของจาก
เศษวัสดุธรรมชาติ

คณิตศาสตร์

- คำศัพท์เกีย่ วกับแหล่งเรียนรู้
- การถามตอบคำถามเกีย่ วกับ
แหล่งเรียนรู้

>

ภาษาต่างประเทศ

>

- การวาดภาพระบายสี
- การร้องเพลงเกีย่ วกับ
ธรรมชาติและการทำ
ท่าทางประกอบเพลง

ภาษาไทย

สังคมศึกษาฯ

-

สิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวเรา
ประเภทของแหล่งเรียนรู้
การอนุรักษ์ทรัพยากร
การเคลือ่ นทีแ่ ละการเปลีย่ นแปลง
การสังเกต
การอ่านคำ ประโยค ข้อความ
การสรุปใจความ
การสนทนา
การแสดงความคิดเห็น
การอภิปราย
การแสดงความรู้สึก
การตั้งคำถามและตอบคำถาม
การเขียนคำ ประโยค
การแต่งประโยคจากภาพ
การวัด
การเลือกใช้วสั ดุ
การประดิษฐ์สิ่งของจาก
เศษวัสดุธรรมชาติ
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ในรีสอร์ทแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนวัดสวนส้มได้จัดกิจกรรมต่างๆ
ไว้อย่างหลากหลายเพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ทำกิจกรรม Walk Rally โดยเริม่ จาก
กิจกรรมต่างๆ ได้แก่
สวนคณิตศาสตร์
สวนวรรณคดี
การทดน้ำ
สวนพืชน้ำ
โรงเพาะเห็ด
สวนปทุมมา
จักรยานน้ำใส
สวนสุขภาพ
สหกรณ์โรงเรียน
ห้องส่ง STV
ห้องสมุด
สวนน้ำตกเรขาคณิต
บ่อกบ/บ่อปลา
สวนผักกางมุ้ง/สวนผักลอยฟ้า
สวนวิทยาศาสตร์/สวนหิน/สวนสมุนไพร

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบบู ร ณาการ โดยใช้ ร ี ส อร์ ท แห่ ง การ
เรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ประสบการณ์การเรียนรู้ในแง่มุมที่หลากหลายมีส่วน
อย่ า งสำคั ญ ต่ อ การส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการเรี ย นรู ้ ข องผู ้ เ รี ย นให้ เ กิ ด มิ ต ิ ก าร
เรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น ผู้เรียนมีบทบาทในการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ค้นพบ
ความสามารถและความถนัดของตนเอง มีทักษะการคิด วิเคราะห์ที่สามารถ
นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ทำงานเป็นที่มีอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผู้บริหารมีนวัตกรรม
คุณธรรมสำหรับพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนใช้โรงเรียน
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
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สิ่งประดิษฐ์ดินกล้วย
(Banana Soil)

ปรากฏการณ์ ณ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ชุ ม พร

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา

วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ชุ ม พร ตั ้ ง อยู ่ ท ี ่ ถ นนพิ ศ ิ ษ ฐ์
พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิค
ชุมพร จัดเป็นแผนกวิชาตามลักษณะของวิชาชีพ เช่น
การขายและการตลาด คหกรรม อาหารและโภชนาการ
เป็นต้น
ในการจั ด การเรี ย นการสอนของแต่ ล ะสาขา
วิชาจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเฉพาะ
สาขาวิชาชีพของตน การเรียนเน้นให้นกั เรียน นักศึกษา
เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของ
การเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียน
นั ก ศึ ก ษาเป็ น ผู ้ ค ิ ด ค้ น หั ว ข้ อ หรื อ ปั ญ หาที ่ พ บในการ
เรียนแต่ละแผนกวิชา เพื่อนำไปจัดทำเป็นโครงงาน
วิทยาศาสตร์ โดยมีคณะครูเป็นผู้คัดเลือกหัวข้อที่
เหมาะสมในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป

จากการเรียนการสอนที่ต้องใช้วัสดุฝึกที่หลาก
หลาย นักเรียน นักศึกษา ค้นพบว่าการใช้ดนิ ญีป่ นุ่ เป็น
วัสดุฝึกในงานดอกไม้ประดิษฐ์นั้น มีราคาแพงเกินไป
คณะครูจึงได้เลือกหัวข้อดังกล่าวมาเป็นหัวข้อในการ
จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อค้นหาคำตอบว่าถ้า
ไม่ใช่ดินญี่ปุ่นเป็นวัสดุฝึกในงานดอกไม้ประดิษฐ์แล้วจะ
ใช้วัสดุอะไรมาทดแทนดินญี่ปุ่นได้บ้าง
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การพั ฒ นานวั ต กรรม
ในการพั ฒ นานวั ต กรรมคณะผู ้ ด ำเนิ น การได้
ออกแบบนวัตกรรมโดยจัดทำกรอบแนวคิดในการศึกษา
ไว้ ดังนี้
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กรอบแนวคิด
ปัญหาทีต่ อ้ งการพัฒนา

D
D
D

๑. หาวัสดุฝกึ ทดแทนดินญีป่ นุ่ , ดินไทย
๒. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
แบบเป็นชิน้ งาน เป็นโครงการ ร่วมกันในหลายๆ วิชา

ข้อมูลทีไ่ ด้

ข้อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไป
๑. ชิ้นงานที่จะประดิษฐ์คืออะไร
๒. นักเรียน นักศึกษา กลุม่ ใดบ้างทีจ่ ะร่วม
กิจกรรม
๓. มีรายวิชาใดบ้างที่จะบูรณาการร่วมกัน
ในการ ประดิษฐ์ชิ้นงาน
๔. วางแผนดำเนินงาน
๕. การนำชิ้นงานไปใช้จริง
๖. ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

D

การทดลอง
ผลสัมฤทธิ์

D

๑. ได้ชิ้นงานดินกล้วย
๒. เกิดจากจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษาและครูอาจารย์ในการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเป็นชิ้นงาน
เป็นโครงการ

D

๑. ชิน้ งานทีจ่ ะประดิษฐ์คอื วัสดุทใ่ี ช้แทนดินไทย ดิน
ญีป่ นุ่ (ดินกล้วย)
๒. กลุม่ ทดลอง นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรม
อาหารและโภชนาการ การขายการตลาด
๓. รายวิชาทีจ่ ะบูรณาการคือ วิทย์ฯ พืน้ ฐาน คณิต
ศาสตร์ เคมีอาหาร ดอกไม้ประดิษฐ์ การขาย
๔. วางแผนดำเนินงานคือ
- นักศึกษา แผนกวิชาอาหารประดิษฐ์ดินกล้วย
โดยใช้ ความรู้ทางเคมีจากวิชาเคมีอาหาร
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์
- นักเรียนแผนกวิชาคหกรรมนำผลงานดินกล้วย
ไปประดิษฐ์เป็นชิ้นงานและประเมินผล
คุณภาพของชิ้นงาน
- นักเรียนแผนกการขายการตลาด จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้
๕. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

- ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของดินประเภท
ต่างๆ ทีใ่ ช้ในงานประดิษฐ์ดอกไม้
- หาวัสดุในท้องถิ่นที่ให้แป้งที่มีความเหนียวและความ
ยืดหยุ่นดีเหมือนดินญี่ปุ่น โดยการศึกษาโครงสร้าง
ทางเคมีของแป้งชนิดต่างๆ และนำแป้งกล้วยมา
ทำการศึกษาทดลอง
- ทำการทดลองประดิษฐ์ดินกล้วย ตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ (ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑
รายงานผลโครงการวิทยาศาสตร์)
- นำดินกล้วยไปใช้งานจริงในการประดิษฐ์เป็นดอกไม้
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การดำเนินงานดังกล่าวคณะครูได้ดำเนินงานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเป็นชิ้นงานขึ้นโดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑. สอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน) เน้นให้
นักเรียนรูจ้ กั สังเกต ตัง้ ปัญหา สมมติฐาน และหาวิธกี ารแก้ปญ
ั หา และครูให้นกั เรียน กำหนด
ปัญหาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และได้ปัญหาคือการหาวัสดุทดแทนดินญี่ปุ่น เพื่อใช้
ในงานประดิษฐ์ดอกไม้
๒. ทำการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินญี่ปุ่น เช่น สี ลักษณะของเนื้อดิน
ความเหนียวการยืดตัวเป็นต้น (ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน)
๓. หาข้อมูลเกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จากดินประเภทต่างๆ จนพบว่าบางแห่งใช้
แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งสาลี เป็นวัตถุดิบในการผลิตซึ่งมีข้อเสีย คือ เมื่อประดิษฐ์ดอกไม้จะ
เกิดการแตกร้าวของชิ้นงาน ไม่คงทน
๔. ศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางเคมีของแป้งชนิดต่างๆ (ในรายวิชาเคมีอาหาร)
๕. หาวัสดุที่พบในท้องถิ่นที่สามารถให้แป้งที่มีคุณภาพดี มีความเหนียวและความ
ยืดหยุ่นสูงจนพบว่ากล้วยเล็บมือนางซึ่งมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น สามารถนำมาผลิตเป็นแป้งได้
จึงนำกล้วยเล็บมือนางมาทำการทดลอง เป็นดินกล้วยเล็บมือนาง
๖. ดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง ดินกล้วยเล็บมือนาง โดยกำหนดปัญหา
จุดมุ่งหมายการทดลอง ออกแบบการทดลอง บันทึกผลและสรุปผลการทดลอง นำเสนอเป็น
รายงานเข้าร่วมประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจำปี ๒๕๔๘ และทำ
รายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัย และจากการดำเนินการทดลองโครงงานวิทยาศาสตร์
นั้น ต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติการทดลอง และใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูล เมื่อนำดินกล้วยไปประดิษฐ์เป็น
ชิ้นงานต่างๆ ต้องใช้ความรู้ทางด้านคหกรรมในการทำดอกไม้ประดิษฐ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการ
บูรณาการการเรียนรู้จนสำเร็จเป็นชิ้นงาน
๗. พัฒนาผลงานจากโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องดินกล้วยเล็บมือนาง โดยทำการ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากการนำกล้วยชนิดต่างๆ มาศึกษาทดลอง เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้นและ
สามารถนำไปใช้ในการประดิษฐ์ ดอกไม้เหมือนดินญีป่ นุ่ หรือดินไทยได้ โดยให้นกั เรียนนักศึกษา
แผนกวิชาคหกรรมเป็นผู้ประดิษฐ์ ดอกไม้และชิ้นงานต่างๆ จากดินกล้วย และได้นำผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ดินกล้วยเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” เนื่องในงานวัน
นักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๔๙ ซึง่ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ
๘. นำผลงานดินกล้วยไปใช้เป็นวัสดุฝึกของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคหกรรมใน
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดอกไม้ประดิษฐ์
๙. นำชิน้ งานทีเ่ กิดจากดินกล้วย เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์ ตุก๊ ตาจากดินกล้วย ฯลฯ ไป
จำหน่ายเป็นสินค้าในร้านค้าของแผนกวิชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ซึ่งดำเนิน
การจำหน่ายโดยนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาด
๑๐. ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ผลจากการพัฒนานวัตกรรมความ
สำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำโครงงานวิทยา
ศาสตร์สามารถหาวัสดุในท้องถิ่น ได้แก่
ได้แก่กล้วยเล็บมือนางมาทำเป็นดินกล้วย
เพื่อใช้เป็นวัสดุฝึกในการเรียนการสอนวิชา
ดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ ข องนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
แผนกวิชาคหกรรมได้เป็นผลสำเร็จ ผู้เรียน
เกิ ด ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้ในวิถี
ชีวิตจริง ครู ได้เรียนรู้ร่วมกันกับนักเรียน
นั ก ศึ ก ษาในการสร้ า งสรรค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ
ไปพร้อมๆ กัน สถานศึกษาได้รบั เกียรติคณ
ุ
ในฐานะของผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู ผู้
เรี ย น ได้ ค ิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ ที ่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติ
ชุมชนนำความรู้เรื่องดินกล้วยไปประกอบ
เป็นอาชีพได้
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หนึ่ง่งโรงเรี
โรงเรียยนน หนึ
หนึ่ง่งนวั
นวัตตกรรม
กรรม ของคุ
๓๓ ปีปี หนึ
ของคุรรุสุสภาภา

การเรียนรู้แบบโครงงาน
ตามแบบไผทอุดมศึกษา
(Project Approach in Patai’s Style)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๑ ถนนวิภาวดี
รังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มุ่งมั่น
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี กล้าคิด
กล้าทำ กล้าแสดงออก
จากแนวคิดดังกล่าวโรงเรียนจึงศึกษาและนำทฤษฎีและ
หลักการต่างๆ จาก ๘ กระบวนการเรียนรู้ เช่น Project-Based
Learning, Problem-Based Learning, Inquiry-Based Learning
เป็นต้น นำมาประยุกต์และพัฒนาเป็นประบวนการเรียนการสอน
Project Approach in Patai’s Style ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ
บูรณาการที่ผสมผสานระหว่างการเรียนตามมาตรฐานของแต่ละ
กลุม่ สาระ (Subject-Matter Standards) กับการเรียนตามสภาพ
จริง (Authentic Learning Environment) ทีเ่ หมาะสมกับบริบท
ต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียน ครู และความพร้อม
ของสถานศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
การมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียน
รู้ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาสถานศึกษาในทุกๆ ด้าน
ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยก่อนที่จะมีการคิดค้นและ
พัฒนานวัตกรรมการพัฒนานั้นได้ค้นพบประเด็นสำคัญ ดังนี้
ด้านผูเ้ รียน : บางส่ ว นขาดความกระตื อ รื อ ร้ น ในการ
เรียนรู้ เบื่อหน่ายต่อรูปแบบการจัดการ
การเรียนรู้แบบเดิมๆ
ด้านผูส้ อน :
บางส่ ว นขาดเทคนิ ค วิ ธ ี ก ารจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ใหม่ๆ ขาดการแสวงหาความรู้
เพิ่มเติม
ด้านผูป้ กครอง : ต้องการให้เน้นเรือ่ งท่องจำ การติว และไม่
ต้องการให้ผู้เรียนทำชิ้นงาน โดยเห็นว่าเป็น
เรื่องที่ทำให้เสียเวลา
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รางวัลลระดั
ระดับบเหรี
เหรียยญทอง
ญทองประจำปี
รางวั
ประจำปี ๒๕๔๙
๒๕๔๙

การพั ฒ นานวั ต กรรม
เพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาจึงได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
การเรียนรูใ้ นรูปแบบของตนเองขึน้ เรียกว่าการเรียนรูแ้ บบโครงงานตามแบบไผทอุดมศึกษา (Project Approach in
Patai’s Style) ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและฝ่ายนวัตกรรมของโรงเรียน
กระบวนการพัฒนากำหนดเป็น ๓ ช่วง ช่วงแรกคือ การพัฒนานวัตกรรม เป็นช่วงการค้นคว้าหาข้อมูล
พื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ การประชุมชี้แจงและอบรมให้ครูรู้จักนวัตกรรมที่พัฒนาและ
ทำแผนการเรียนการสอนและเตรียมอุปกรณ์ตา่ งๆ ใช้เวลา ๓ เดือนก่อนการลงสูน่ กั เรียน ช่วงทีส่ องคือ การลงมือ
ปฏิบัติจริง เป็นการนำนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ลงสู่นักเรียนใช้เวลาตลอดปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีการ
ติดตามผลและวางแผนการดำเนินการต่อไปด้วยการประชุมกับครูผู้สอนทุกสัปดาห์ ช่วงที่สามคือ การพัฒนาให้
ดีขึ้น มีการประชุมครูผู้สอนทั้งหมดในวันเสาร์สิ้นเดือนเพื่อให้ครูสรุปการดำเนินโครงการและปัญหา และประชุม
ประเมินผลเมื่อจบภาคการศึกษาและการวางแผนโครงงานใหม่สำหรับปีการศึกษาหน้าในช่วงปิดภาคเรียน

กระบวนการของ Project Approach in Patai’s Styles
หัวเรื่องที่จะทำมาเป็น Project นั้นต้องสามารถที่จะบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระและขั้นตอนในการดำเนิน
Project จะยึดหลัก PDCA แบ่งเป็น ๕ ระยะดังต่อไปนี้
Web Model รูปแบบที่ ๑

Web Model รูปแบบที่ ๒

ระยะที่ ๑ : แนะนำโครงการ

ระยะที่ ๑ : แนะนำโครงการ

>

>

ระยะที่ ๒ : หมุนเปลี่ยนเรียนรู้

ระยะที่ ๒ : หมุนเปลี่ยนเรียนรู้
หัวข้อโครงการ

กิจกรรมที่ ๒
๑. วางแผน
๒. สืบค้น
๓. ดำเนินการ
ให้เสร็จ

กิจกรรมที่ ๑
๑. วางแผน
๒. สืบค้น
๓. ดำเนินการ
ให้เสร็จ

หัวข้อ
โครงการ
กิจกรรมที่ ....
๑. วางแผน
๒. สืบค้น
๓. ดำเนินการ
ให้เสร็จ

กิจกรรมที่ ๓
๑. วางแผน
๒. สืบค้น
๓. ดำเนินการ
ให้เสร็จ

กิจกรรมที่ ๑
๑. วางแผน ๒. สืบค้น ๓. ดำเนินการให้เสร็จ
กิจกรรมที่ ๒
๑. วางแผน ๒. สืบค้น ๓. ดำเนินการให้เสร็จ
กิจกรรมที่ ๓
๑. วางแผน ๒. สืบค้น ๓. ดำเนินการให้เสร็จ
กิจกรรมที่ ...
๑. วางแผน ๒. สืบค้น ๓. ดำเนินการให้เสร็จ

>

>

ระยะที่ ๓ : การเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

ระยะที่ ๓ : การเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

>

>

ระยะที่ ๔ : การนำเสนอเผยแพร่

ระยะที่ ๔ : การนำเสนอเผยแพร่

>

>

ระยะที่ ๕ : สรุปและประเมินตนเอง

ระยะที่ ๕ : สรุปและประเมินตนเอง
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๓ ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา
ระยะที่ ๑ : แนะนำ นำเข้าสู่ Project
การนำเข้าสูบ่ ทเรียน และชีแ้ จงชือ่ และวัตถุประสงค์ของ project
โจทย์ของ project (สิง่ ทีน่ กั เรียนต้องแก้ไขปัญหา หรือ หาคำตอบ)
สำรวจฐานความรู้เก่า
ระยะที่ ๒ : หมุนเปลีย่ นเรียนรู้
นักเรียนทุกคนต้องเข้าไปทำกิจกรรมหรือผลิตชิ้นงานตามโจทย์ของแต่ละฐาน ในแต่ละฐานมีโจทย์มากกว่า
๑ ให้นักเรียนสามารถเลือกทำตามความพอใจ (แต่ทุกโจทย์ครูวิเคราะห์แล้วว่านักเรียนจะได้มาตรฐานการเรียนรู้
และผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่เหมือนกัน) ภายใต้เวลาที่กำหนดและจะเปลี่ยนฐานการเรียนไปเรื่อยๆ จนครบ
ทุกฐาน
ทุกกิจกรรมในแต่ละฐานต้องมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
๑. วางแผน
แบ่งกลุ่มนักเรียนเข้าฐานการเรียนรู้ที่แบ่งตามกิจกรรมหรือกลุ่มสาระก็ได้ขึ้นอยู่กับการเตรียมของครู
ทุกฐานได้รับการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาแล้วเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะได้เรียนรู้ใน
มาตรฐานที่ครูต้องการ
แนะนำฐานการเรียนและให้นักเรียนวางแผนขั้นตอนในการทำงาน, กติกาในการทำงานร่วมกัน,
ระยะเวลาในการทำงานแต่ละขั้น, ผู้รับผิดชอบและการแบ่งกลุ่มและวางแผนกลุ่มย่อย (ถ้ามี)
๒. สืบค้น
จากการทดกลอง/ประสบการณ์จริง เช่น การทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือการทัศนศึกษา
จากแหล่งข้อมูล
- หนังสือพิมพ์ หรือ สือ่ สิง่ พิมพ์
- สือ่ สารสนเทศ เช่น โทรทัศน์ หรือ Internet
- การสัมภาษณ์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในการสืบค้นครูผู้สอนควรมีใบงานหรือตัวชี้นำนักเรียนว่าควรเข้าไปหาข้อมูลในเรื่องใดเพื่อการสืบค้นจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจะได้มที ศิ ทางทีถ่ กู ต้อง ประหยัดเวลาและทรัพยากร ใบงานหรือตัวชีน้ ำ
นั้นอาจจะมาจากที่ประชุมวางแผนของนักเรียนหรือถ้าในระดับชั้นเด็กเล็กครูควรเป็นผู้ทำให้ เช่น
Project เกีย่ วกับผีเสือ้

2
คำสั่ง
ให้นักเรียนไปค้นคว้าเรื่องผีเสื้อ

3
คำสั่ง
- ผีเสือ้ เป็นสัตว์ชนิดใด
- วงจรชีวติ ของผีเสือ้
- ฯลฯ

๓. ดำเนินงานให้เสร็จ
ประชุมอภิปรายความคืบหน้า
แสดงผลงาน/ชิ้นงานที่ได้ทำมาแล้ว/วิเคราะห์วิจารณ์การทำงานของตนเองและผู้ร่วมงาน
นำเสนอ และ วิเคราะห์ ข้อมูลทีไ่ ปสืบค้นมาร่วมกัน

120

รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๙
ผลิตผลงาน/ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรมให้สำเร็จตามแผนโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะและควรคุม
ครูประเมินผลงานเน้นเชิงวิชาการ
ระยะที่ ๓ : การเชือ่ มโยงกับชีวติ จริง
นักเรียนสรุปผลงานและสิ่งที่เรียนรู้
นำสิ่งที่เรียนมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนสามารถจะทำต่อเองในชีวิตประจำวันหรือการทำเพื่อสังคมต่อไป
ครูประเมินการทำงานและผลงานของนักเรียนเน้นเชิงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ระยะที่ ๔ : การนำเสนอเผยแพร่
วางแผนการนำเสนอ
ผลิตอุปกรณ์หรือเตรียมการในนำเสนอ
นำเสนอสู่สาธารณะ
ระยะที่ ๕ : สรุป-ประเมินตนเอง
ประชุมวิเคราะห์รว่ มกัน
- วิจารณ์การทำงานรายบุคคล
- สรุปสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูแ้ ละประโยชน์ทไ่ี ด้จาก project
- แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับ project และสรุปปัญหาและทางแก้ไข
ทำใบประเมินตนเองที่เป็นลายลักษณ์อักษร
แนะนำหรือเสนอหัวข้อ project ใหม่
การวัดและประเมินผล
การสังเกต ตรวจสอบจากพฤติกรรมการทำงาน (Monitor) อย่างต่ำ ๒ ครัง้ ระหว่างการทำงาน
การประเมินการผลงาน/ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ (Assess the outcome) เมือ่ นักเรียนทำงานเสร็จในทุกฐาน
ประเมินประสบการณ์ (Evaluate experience/Self Evaluation) เมือ่ จบ Project

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีนางสาววิชยา สุพโปฎก ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและคณะครู
เป็นผู้ดำเนินการร่วมกันนั้นสรุปโดยย่อ ดังนี้
ด้านผูเ้ รียน :
นักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียนการสอน รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองมากยิ่งขึ้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
ด้านครูผู้สอน :
ครูให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากยิ่งขึ้นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เกิดแนวคิดในการพัฒนาที่หลากหลาย
ด้านโรงเรียนและผูป้ กครอง : ผู้ปกครองยอมรับและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ผู้บริหารให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
โรงเรียนปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น ชุมชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้และ
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งการจัดการเรียนรู้โครงงาน
ความสำเร็จดังกล่าวนี้เป็นข้อพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ว่าการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแบบไผทอุดม
ศึกษานั้น เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบและสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
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สร้ า งรั ก สร้ า งเธอ สร้ า งสั ง คม
(We Love We Care We Share)

ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นดาราวิ ท ยาลั ย
โรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ สังกัดมูลนิธิแห่งสภา
คริสตจักรในประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖
ด้วยความตระหนักในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ตามมาตรา ๑๐ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ซึ่งบัญญัติว่าการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์ สังคม สื่อสาร และการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ
หรือบุคคลซึง่ ไม่สามารถพึง่ ตนเองได้หรือไม่มผี ดู้ แู ล หรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บคุ คลดังกล่าว
มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ
ด้วยความตระหนักในการที่จะให้โอกาสดีๆ แก่ทุกชีวิตในสังคมในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของผู้ที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความทัดเทียมกันได้ ในปีการศึกษา ๒๕๔๐
โรงเรียนดาราวิทยาลัย จึงเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัย
และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยวิธีการจับฉลาก ทำให้มีเด็กปกติและเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษเรียนร่วมอยู่ในชั้นเดียวกัน ซึ่งความแตกต่างอันหลากหลายเช่นนี้ นักการศึกษา
ทราบดีว่านี่คือปัญหาใหญ่ของการจัดการศึกษาในประเทศไทย
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ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
ปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนดาราวิทยาลัยก็ได้ค้นพบเหมือนที่โรงเรียนอื่นๆ ค้นพบ แต่ความ
มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสดีๆ แก่ทุกชีวิตที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันก็ทำให้เกิดการพลิกมุมมองใหม่ๆ ที่จะแสวงหานวัตกรรม
ใหม่ ๆ เข้ามาบริหารเพื่อก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างดีที่สุด
ความจริงก่อนที่จะเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมกันกับเด็กปกตินั้นโรงเรียนเองก็
ค้นพบประเด็นทีจ่ ะต้องเร่งพัฒนาโรงเรียนใน ๓ มิตแิ ล้ว ได้แก่
๑. ด้านผู้เรียน นักเรียนไม่มีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนค่อนข้างลำบากเพราะครูต้องให้ความช่วยเหลือด้านพัฒนาทักษะต่างๆ ควบคู่กับวิชาการ การ
วัดผลประเมินผลก็ไม่สามารถดำเนินการได้เหมือนกับเด็กปกติ
๒. ด้านครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จากการวิจัยพบว่าครูส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ
แบบเรียนร่วมเป็นการสร้างภาระให้แก่ครูประจำชั้น เนื่องจากเด็กที่มีความต้องการพิเศษช่วยเหลือตนเองและ
ควบคุมตนเองไม่ได้ มีสติปัญญาแตกต่าง อีกทั้งครูยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดการเรียน
การสอนแบบเรียนร่วม
๓. ด้านผูป้ กครอง
เด็กพิเศษ ผู้ปกครองไม่ยอมรับว่าลูกของตนเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษจึงไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์
และไม่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ จึงเป็นความยากลำบากของครูในการฝึกพัฒนาการเพราะเด็ก
ไม่มีการตอบสนอง จึงต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ทำให้พัฒนาการเป็นไปอย่างเชื่องช้า และจากการสำรวจ
สภาพแวดล้อมพบว่า ภูมิลำเนาและอาชีพของผู้ปกครองเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ผู้ปกครองบางคน
ทำงานหนักไม่มีเวลาเอาใจใส่เด็ก ปล่อยให้เด็กอยู่กับพี่เลี้ยง เด็กเล่นเกม ดูโทรทัศน์ หรือวีซีดีที่เด็กชอบ
ทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะพัฒนาตามวัย จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การทำร้ายร่างกายตนเอง ทำร้าย
ผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง เลียนแบบสัตว์ในวีซดี ที เ่ี ด็กชอบดูเป็นประจำ เช่น ก๊อตซิลา่ เป็นต้น
เด็กปกติ ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในชั้นเรียนเดียวกันกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีความวิตกกังวลว่า
ลูกหลานของตนอาจถูกเด็กที่มีความต้องการพิเศษทำร้ายจึงพยายามบอกลูกให้อยู่ห่างๆ เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษหรือให้ครูช่วยดูแล

การพั ฒ นานวั ต กรรม
ก่อนที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อแสวงหาแนวทางใหม่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ การร่วม
ระดมปัญญาจากหลายด้านได้รับการกำหนดอย่างรอบคอบโดยเริ่มจากผู้บริหารและครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการศึกษาแก่เด็กพิเศษ การสรรหาครูการศึกษาพิเศษ การพัฒนาครูที่ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การ
ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ ต่างประเทศ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อเทคโนโลยี การประชุมผู้ปกครอง การ
สำรวจและจำแนกผู้เรียนพิการ ประเภทความพิการ การจัดทำโปรแกรมศึกษาเป้าหมายระยะยาว การจัดทำ
โครงการเพื่อศิษย์คนพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ ธาราหรรษา มุ่งสู่โลกกว้าง การเยี่ยมบ้านผู้เรียน การเชิญชวนภาครัฐ
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมระดมปัญญาให้ความรู้ แนวทางพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงจัง จากนั้นก็ได้ออกแบบนวัตกรรม
เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ภายใต้ชื่อนวัตกรรมสร้างรัก (We Love) สร้างเธอ (We Care)
สร้างสังคม (We Share)
แนวคิดของนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการออกแบบไว้ ดังนี้
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การสร้ า งรั ก
We Love
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ด้วยปณิธาน และความมุ่งมั่นที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้โอกาสที่ดีที่สุดแก่ผู้เรียน
ที่มีความต้องการพิเศษ การรวมพลังปัญญาทุกสรรพกำลังส่งผลดีอย่างใหญ่หลวงในเรื่องความ
ร่วมมือกันทัง้ โรงเรียน ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร ผูป้ กครอง หน่วยงาน ภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัด เช่น
ด้านผู้เรียน
๑. เด็กพิเศษได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการในวันสัปดาห์วิชาการ
๒. นำเสนอผลงานและทูลเกล้าถวายผลงาน (ภาพวาด) แด่ทลู กระหม่อมหญิง อุบลรัตน์
ราชกัญญา สิรโิ สภาพรรณวดี ในงานออทิสติกแบบบูรณาการ ในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘
๓. นำเสนอผลงานการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ภาษาอังกฤษโดยใช้
บทเรียนสำเร็จรูปและการใช้เทคโนโลยี (โปรแกรม Publisher)
๔. นักเรียนสามารถเรียนร่วมกันกับเด็กปกติได้อย่างปกติสุข
ด้านครูผู้สอน
๑. งานวิจัยในชั้นเรียน
๒. สร้างบทเรียนสำเร็จรูป (บทเรียนออนไลน์ และการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้
โปรแกรม Publisher)
๓. ใช้เทคนิคการสอนแบบ TBM (Teaching with the brain in mind) มาช่วยในการ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
๑. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมเด็กพิเศษกับชุมชน เพื่อนำมาพัฒนา
การจัดการเรียนเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียน โดยเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง
การจัดการเรียนร่วม
๒. โรงเรียนจัดนิทรรศการ “โครงการสัมมนาประเมินผลงานออทิสติกแบบบูรณาการ”
ผู้อำนวยการได้ทูลเกล้าถวายรายงานแด่ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี
ด้านชุมชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
๑. โรงเรียนได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนต้นแบบ (ออทิสติก)
๒. เป็นแหล่งเรียนรูส้ ำหรับชุมชนในการศึกษาดูงานทัง้ ในและต่างประเทศ อย่างต่อเนือ่ ง
๓. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมงาน กิจกรรมของชุมชน เช่น งาน
นิทรรศการออทิสติกแบบบูรณาการ งานศึกษาธิการสัญจรภาคเหนือ เป็นต้น
๔. ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่จำเป็นให้กับนักเรียน เช่น
แทมโพลีน ยิมนาสติกบอล
๕. ประชุมผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ร่วมกับผู้อำนวยการและครูการศึกษา
พิเศษ
คำกล่าวที่ว่า การให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์คือการให้โอกาสนั้น แบบอย่างของความ
สำเร็จใช่ว่าจะไร้ตัวอย่างก็หาไม่
อย่างน้อยๆ โรงเรียนดาราวิทยาลัยก็เป็นแบบอย่างความสำเร็จของความมุ่งมั่นที่เรา
สามารถจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องในแต่ละบริบทได้เป็นอย่างดี
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การสร้างองค์ความรู้จากการปฎิบัติจริง

ธนาคารขยะรีไซเคิล
(Action Knowledge Recycle Bank)
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นเมื อ งบั ว วิ ท ยาคาร
โรงเรี ย นเมื อ งบั ว วิ ท ยาคาร ตำบลเมื อ งบั ว
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง
ของความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถาน
ศึกษา ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัวที่
พลิ ก วิ ก ฤตจากปั ญ หาขยะในชุ ม ชนให้ เ ป็ น โอกาสทอง
ของการพัฒนาการศึกษาและอาชีพไปพร้อมๆ กัน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
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ผลจากการศึ ก ษาวิ จ ั ย เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารแบบมี
ส่ ว นร่ ว มเพื ่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ ข ยะมู ล ฝอยในชุ ม ชน
เมืองบัวใน ๖ หมูบ่ า้ น ได้แก่ หมูบ่ า้ นที่ ๑, ๒, ๕, ๖, ๑๐
และหมู่ ๑๑ พบว่าในแต่ละวันมีขยะมูลฝอยทั้งจาก
ครัวเรือน สถานศึกษา วัด สวนสาธารณะ ร้านค้าใน
ชุมชน หนองน้ำภายในหมูบ่ า้ น ทิง้ ตกค้างในแต่ละวันเป็น
จำนวนมาก ซึ ่ ง ขยะดั ง กล่ า วมี ค วามหลากหลายใน
สัดส่วนทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
ถุงพลาสติก ร้อยละ ๓๐
ขวดแก้ว ร้อยละ ๒๐
กระดาษ ร้อยละ ๑๐
โลหะ ร้อยละ ๑๐
กระป๋องเครือ่ งดืม่ ร้อยละ ๕
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกร้อยละ ๑๐
เศษอาหารจากตลาดสดและร้านอาหาร ร้อยละ ๕
อืน่ ๆ ร้อยละ ๑๐
ปัญหาขยะทีก่ ำลังจะล้นชุมชนในอนาคต กำลัง
จะเป็นปัญหาสำคัญร่วมกันของทุกคนในชุมชน ผู้บริหาร
คณะครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนในชุมชนจึง
เริ่มคิดที่จะป้องกันปัญหาขยะล้นชุมชนมิให้เกิดขึ้นในชุมชน
ของตน โดยร่วมมือกันคิดหาแนวทางในการป้องกันปัญหา
ดังกล่าวอย่างจริงจังขึ้น
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การพั ฒ นานวั ต กรรม
ภายหลั ง จากการปรึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น
แนวคิดดีๆ จากการระดมปัญญาเพื่อแก้ปัญหาของ
ชุมชนจึงเกิดขึ้นด้วยกระบวนการของการปฏิบัติงาน
ด้ ว ยการจั ด ทำนวั ต กรรมการสร้ า งองค์ ค วามรู ้ จ าก
การปฏิบัติจริง ธนาคารขยะรี ไ ซเคิ ล (Action
Knowledge Recycle Bank) การจัดกระบวนการ
เรียนรูม้ าตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๔๘ ซึง่ มีนายไพจิตร
วสันตเสนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับ
ผิดชอบในโครงการ โดยการช่วยกันคิดกิจกรรม
ต่างๆ ขึน้ มา ๕ โครงการ ได้แก่
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้
ปัญหาร่วมกัน
โครงการหน้าบ้านน่ามอง เพื่อสร้างจิตสำนึก
เรือ่ งความสะอาดทัง้ ในบ้าน นอกบ้าน
โครงการยุ ว ชนอาสาพั ฒ นาสิ ่ ง แวดล้ อ มเพื ่ อ
สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อม
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล และกิจกรรม
ทอดผ้าป่าขยะ ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของคนใน
ชุมชนที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะที่ไร้มูลค่าแล้วให้
เป็นสิ่งที่มีมูลค่าสำหรับทุกคน
โครงการสร้างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง
“ชุมชนสะอาดน่าอยู่” เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่
ผ่ า นการศึ ก ษาในระบบให้ ม ี จ ิ ต สำนึ ก ในการ
สร้ า งชุ ม ชนแห่ ง ความสุ ข ขึ ้ น ในสั ง คมของ
ตนเอง

เพื ่ อ เป็ น การต่ อ เติ ม ความฝั น ของทุ ก คน
ให้ เ ป็ น จริ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลเมื อ งบั ว ได้
สนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
ขึ้น เพื่อเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการขยะผ่าน
โรงเรียนและนักเรียน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานใน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในกรณีนี้โรงเรียนได้เริ่มจัดทำสาระการ
เรียนรูท้ อ้ งถิน่ เรือ่ ง “ชุมชนสะอาดน่าอยู”่ ขึน้ เพือ่ ใช้
เป็ น แนวทางในการดำเนิ น การ โดยจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนมาเป็นรูปแบบของการ
ศึกษาค้นคว้า
รูปแบบของการจำลองก็คือ กำหนดให้
โรงเรียนเป็นตัวแทนของชุมชน ห้องเรียน คือ บ้าน
ครู และผู้เรียนเป็นเจ้าของบ้าน โดยให้ทุกคนเป็น
สมาชิกของธนาคารขยะ
จากรูปแบบเมืองจำลองดังกล่าว เมือ่ มีขยะ
เกิดขึ้น แทนที่ทุกคนจะเผาหรือทิ้งให้เกิดเป็นมลพิษ
ในชุมชนเหมือนที่เคยเป็นมา ก็ให้ทุกคนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมนำขยะรีไซเคิลไปขายฝากไว้กับธนาคาร
ขยะที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้น
เมื่อธนาคารได้รับซื้อขยะไว้แล้ว ผู้เรียนก็
จะได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในเรื่องของการคัดแยกขยะ
การนำขยะไปประดิษฐ์เป็นของใช้ ของประดับ ของ
ตกแต่งได้เรียนรู้การแยกประเภทของขยะ การจัดการ
ขยะ การทำลายขยะอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
หลายคนคาดไม่ถึงว่าจากแนวคิดในเรื่องการสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริงธนาคารขยะรีไซเคิลจะ
สามารถเชื่อมโยงบูรณาการได้ทั้งกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม
ในชุมชน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการได้ในวิถีชีวิตจริงได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเรื่องการจัดการ
ขยะรีไซเคิลของโรงเรียน การคัดแยกขยะ การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ การมีรายได้ระหว่างเรียนที่ได้จาก
การขายขยะ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ รู้จกัการเก็บออม
ในส่วนของครูได้มีการนำกิจกรรมโครงการไปสู่การจัดการเรียนรู้บูรณาการในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง ผู้บริหารมีนวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนด้วยการจัดทำ
เป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ส่วนชุมชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร คือ แบบอย่างของความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรม
ที่มีอยู่เพื่อยกระดับขึ้นเป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
นวัตกรรมที่สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อการศึกษาและอาชีพ
ความสำเร็จใดๆ ในโลกนี้ล้วนแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดแรกเริ่มที่ดูเหมือนเล็กๆ ที่พัฒนาต่อยอดให้
ยิ่งใหญ่ได้ทั้งสิ้น
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เรียน ล่อง ท้องถิ่นวังกระแจะ
(Learning & Tours in Wangkragea Project)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนวังกระแจะ
โรงเรียนบ้านวังกระแจะ ตัง้ อยูท่ ห่ี มู่ ๖ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ มีนายอารินทร โพธิส์ วรรค์ เป็นผูอ้ ำนวยการ
โรงเรียนบ้านวังกระแจะ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ แล้วจัดว่าเป็น
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กันดาร
แต่ในความกันดารนัน้ ธรรมชาติกช็ ดเชยให้ดว้ ยภูมปิ ระเทศทีร่ น่ื รมย์ สวยงาม ทัง้ นีเ้ พราะ
ชุมชนดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำแควน้อยและทิวเขาตะนาวศรีเป็นฉากหลังที่เขียวครึ้มตลอดปี
แม้เด็กๆ ที่นั้นจะค่อนข้างอยู่ในภาวะขาดแคลนในหลายสิ่งหลายอย่าง แต่ธรรมชาติที่สวยงาม
ก็เติมความรัก ความมีน้ำใจ ความสงบงามให้แก่ทุกชีวิตที่นั่นเสมอหน้ากัน
ธรรมชาติที่งดงามกลายเป็นคำเล่าขานบอกต่อกันไป ส่งผลให้บ้านวังกระแจะกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้ในทุกฤดูกาล

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
ความยากจนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการความอยู่รอดเป็นอันดับต้นของชีวิตมีส่วนอย่างสำคัญ
ที่ทำให้เกิดการทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่เพื่อเปิดพื้นที่ทำกินหรืออาชีพใหม่ๆ สำหรับชีวิต
และครอบครัว ซึ่งเริ่มกลายเป็นปัญหาและเป็นประเด็นในเรื่องการอนุรักษ์มากขึ้น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทำให้ผู้บริหาร ครูของโรงเรียนบ้านวังกระแจะ หมุนพลิกวิกฤตที่เกิดขึ้น
ให้เป็นโอกาสที่ดีที่โรงเรียนจะเข้าไปมีส่วนช่วยสังคมให้มีจิตสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิดและช่วยสร้างรายได้
ให้เกิดขึ้นในชุมชนผ่านการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้วยมุมมองที่มองผ่านไปถึงอนาคตทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ของการพัฒนาการศึกษาและอาชีพ
ไปพร้อมๆ กัน
ความคิดใหม่ของการจัดการศึกษาจึงเริ่มต้นขึ้นในโรงเรียนที่โอบล้อมไปด้วยลำน้ำแควน้อย
และเทือกเขาตะนาวศรีอันแสนไกล
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การพั ฒ นานวั ต กรรม

แนวคิดเรื่องโครงงานได้รับการหยิบยกมาเป็นหัวข้อสำคัญของการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงงานเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาส
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
ธรรมชาติที่สวยงามและความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในทางการศึกษานับว่าสิ่งดังกล่าว
เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ธรรมชาติสร้างมาให้มนุษย์ได้เกิดการเรียนรู้มาทุกยุคทุกสมัย การดำรงอยู่ของมนุษย์
ที่นำสิ่งที่อยู่รอบตัวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตได้กลายเป็นต้นทุนทางปัญญา
ที่เรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีคุณค่ายิ่งต่อการเรียนรู้ของเยาวชนในปัจจุบัน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและธรรมชาติที่สวยงามรอบโรงเรียนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้โรงเรียนบ้าน
วังกระแจะและชุมชนร่วมมือกันจัดทำโครงการ เรียน ล่อง ท้องถิน่ วังกระแจะ ซึง่ เป็นโครงการเรียนรู้
และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
นำประสบการณ์ของประชาชนในชุมชนในการต่อแพ ล่องแพ มาถ่ายทอดให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ ส่วนผูบ้ ริหาร
และครูช่วยกันเติมความรู้ที่หลากหลายในเรื่องการบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้ในโรงเรียนสามารถนำไป
บูรณาการได้ในวิถีชีวิตจริง
แนวคิดดังกล่าวมีผบู้ ริจาคเงินในการดำเนินการให้ ๑๐,๕๐๐ บาท โดยมีประชาชนในชุมชน
อาสาสมัครเข้ามาช่วยถ่ายทอดทั้งความรู้และลงแรงร่วมกับครู ผู้เรียน ต่อแพไม้ไผ่จำนวนสองหลัง
จัดหาเสือ้ ชูชพี จำนวน ๑๕ ตัว ทำแผ่นพับ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และเริม่ ดำเนินการโครงการครัง้ แรก
เมือ่ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ มาจนถึงปัจจุบั

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
คำกล่าวที่ว่า “เรียนรู้สู่โลกกว้างให้สิ่งรอบข้างเป็นครู” นั้น เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นเป็น
เชิงประจักษ์ได้
การเรียนรู้ที่พัฒนาไปพร้อมๆ กัน ทั้งการศึกษาและอาชีพส่งผลที่มีคุณค่าอย่างมหาศาล ดังนี้
ผลต่อผูเ้ รียน : ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เกิดไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารู้จักการทำงานเป็นทีม
และมีจิตสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิด ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
ผลต่อโรงเรียน : เกิดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน
ผลต่อชุมชน : มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทำให้ประชาชนมีอาชีพจากมีรายได้จากการค้าขาย
กับนักท่องเที่ยวตลอดปี
ผลงานที่ปรากฏทำให้โรงเรียนบ้านวังกระแจะได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก
แต่ความสำเร็จสูงสุดทีเ่ หนือขึน้ ไปจากนัน้ ก็คอื เรียน ล่อง ท้องถิน่ วังกระแจะ นีค้ อื รูปแบบของการจัด
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาและอาชีพให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน
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แบตเตอรีโ่ ทรศัพท์เคลือ่ นที่ แบบฉุกเฉินอัจฉริยะ
(Smart Emergency Battery Mobile Telephone)
ปรากฏการณ์ ณ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ลำปาง
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๑๕ ถนนท่าคราวน้อย ตำบลสบตุย๋ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็น
สถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา และคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงาน
สร้างอาชีพให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและของประเทศในภาพรวม

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญของการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
แต่โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ใช่จะใช้ได้สะดวกเสมอไป ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีทุกชนิดจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิ
ภาพและมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อมีพลังงานสำหรับให้เครื่องสามารถทำงานได้
เมื่อพลังงานหมด โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ไม่ต่างอะไรกับ “คนที่ตายแล้ว” ซึ่งไม่สามารถจะสื่อสารกับผู้ใดได้
แม้ในปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จะพัฒนาแบตเตอรี่ให้บรรจุพลังงานไว้ได้มากกว่าในอดีตที่ผ่าน
มา แต่ถึงอย่างไรพลังงานในแบตเตอรี่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนพลังงานอยู่ดี
ในยามฉุกเฉินที่ไม่มีไฟฟ้าให้ชาร์จหากพลังงานของแบตเตอรี่ในโทรศัพท์หมดลงคนจำนวนมากไม่ทราบว่า
จะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร
ปัญหาดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ นายพรชัย เจริญสม รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้คิดค้น
นวัตกรรมแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบฉุกเฉินอัจฉริยะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น
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นวัตกรรมแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบฉุกเฉินอัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งในยาม
ฉุกเฉินและในยามปกติ
ในยามฉุกเฉินนำไปใช้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้ในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ให้ใช้
ในยามปกติสามารถจะใช้นวัตกรรมแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบฉุกเฉินอัจฉริยะชาร์จแบตเตอรี่ได้พร้อม
กันถึง ๓ เครื่อง ข้อสำคัญนวัตกรรมดังกล่าวนี้มีขนาดเบาพกพาได้สะดวกและสามารถทำใช้เองได้ ซึ่งจะใช้ไฟฟ้า
๒๒๐ โวลท์ แบตเตอรีร่ ถจักรยานยนต์ ถ่านไฟฉาย หรือถ่านไฟฉาย ๙ โวลท์
ถ้าจะคิดทำเองจะต้องมีความรู้และทักษะทางช่างไฟฟ้าอยู่บ้าง แต่ถ้าไม่สามารถทำเองได้ที่วิทยาลัยเทคนิค
ลำปางเขามีไว้ให้บริการ
สำหรับวิธที ำนัน้ มีขน้ั ตอน ดังนี้
๑. การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ซึ่งมีรูปแบบดังภาพ

การออกแบบวงจร

ทำการออกแบบลายวงจรโดยใช้โปรแกรม Protel ๙๙ SE

๒. ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนา
ขั้นตอนการสร้าง
๒.๑ การกัดปริน้ ลายทองแดง

๒.๒ การประกอบ

นำแผ่นปรินต์กดั ในกรดกัดปรินต์เพือ่ ทำเป็นลายวงจรออกมา

132

ประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ลงบนแผ่นปรินต์และกล่องอเนกประสงค์

รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๙
๒.๓ การทดลอง

ทำการทดลองโดยนำอินพุตต่างๆ
จากไฟฟ้า 220 โวลต์
ถ่านไฟฉาย AA, 9V
ว่าชาร์จโทรศัพท์ได้หรือไม่

๔. ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

ข้อมูลทั่วไป
บล๊อกไดอะแกรม
220 VAC
CAR
MOTORCYCLE
BATTERY AA
BATTERY 9 V

J
J
J
J
J

I/O

D

TEST
BATT

D Control D

Mobile
Telephone

จากบล็อกไดอะแกรมข้างต้นสามารถแยกอธิบายได้ดังนี้
I/P (INPUT) อินพุท ทำหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่นๆ เพื่อมาป้อนให้แก่วงจร Voltage
Control เพือ่ ทำหน้าทีค่ วบคุมหรือปรับแรงดันให้มขี นาดทีพ่ อดีสำหรับนำไปชาร์จแบตเตอรีม่ อื ถือ แหล่งพลังงาน
อินพุทได้แก่ ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ แบตเตอรีร่ ถจักรยานยนต์, Car Adapter, แบตเตอรี่ AA และ แบตเตอรี่
๙ โวลท์
Test Batt ทำหน้าทีต่ รวจสอบระดับพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ AA และ แบตเตอรี่ ๙ โวลท์ ทีจ่ ะนำ
มาใช้เป็นอุปกรณ์จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephone) ว่าเพียงพอต่อการนำไป
ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือไม่
Voltage Control โวลท์เดจ คอนโทรล ทำหน้าทีเ่ ป็นตัวควบคุมแรงดันทีร่ บั มาจากอินพุท ให้มขี นาด
ทีเ่ หมาะสม ออกไป เพือ่ ทีจ่ ะเพียงพอต่อการนำไปชาร์จแบตเตอรีม่ อื ถือได้
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
แบตเตอรี ่ โ ทรศั พ ท์ เ คลื ่ อ นที ่ แ บบ
ฉุกเฉินอัจฉริยะดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็น
สื่อการเรียนรู้ต้นแบบของการคิดค้นพัฒนา
นวั ต กรรมใหม่ ๆ สำหรั บ การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ย
ความคิดของคนไทยแล้วยังเป็นต้นแบบหรือ
เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่จะทำให้นักศึกษา
หรือผู้สนใจได้เกิดแนวคิดในการคิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งเพื่อการศึกษาและอาชีพ
ไปพร้อมๆ กัน
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
สำหรับชุมชนเพลงพื้นบ้านในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(The Development of the Integrate Lesson-Plan
Package for the Local Song Association)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นสุ พ รรณภู ม ิ
โรงเรียนสุพรรณภูมิ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๗๗ ถนนหมืน่ หาญ ตำบลพีเ่ ลีย้ ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นโรงเรียนที่ตระหนักในภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะในเรื่องการอนุรักษ์ สืบสาน
สร้างสรรค์ และพัฒนาเพลงพื้นบ้านอีแซว ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มากไปด้วยคุณค่าและมีความ
ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีมาอย่างยาวนานด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนในช่วงชั้นที่ ๒ ที่สนใจที่
จะฝึกร้องเพลงพื้นบ้านจัดตั้งเป็นชุมนุมเพลงพื้นบ้านขึ้นในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ของผู้เรียนด้วยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับชุมนุมเพลงพื้นบ้านขึ้น

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
แม้จังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นต้นกำเนิดของเพลงอีแซวและมีพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเป็นจำนวนมาก แต่กาล
เวลาที่ผ่านไปทำให้ศิลปะการแสดงใหม่ๆ เคลื่อนเข้ามาแทนที่เพลงพื้นบ้านในหลากหลายรูปแบบ
ปัจจุบันเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี แม้จะยังคงดำรงอยู่แต่ความนิยมที่เคยมีอย่างสูงในหมู่ประชาชน
ก็เริ่มลดน้อยลงไปอย่างมาก ทั้งนี้เพราะเยาวชนรุ่นใหม่ขาดการสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านดังกล่าวไว้ด้วย
เงื่อนไขของเวลาที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น
จากการสำรวจความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นของโรงเรียนสุพรรณภูมิพบว่าชุมชนมีความต้องการเป็น
อย่างยิ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์การร้องเพลงพื้นบ้าน โดยมีเป้าหมายที่เยาวชนเป็นสำคัญและเมื่อ
สำรวจจำนวนสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการอนุรักษ์ สืบสาน เพลงพื้นบ้านของสุพรรณบุรีแล้ว
พบว่ายังมีไม่มากและไม่เป็นที่แพร่หลาย
อุปสรรคสำคัญในการสืบสานเพลงพื้นบ้านจากพ่อเพลงแม่เพลงก็คือ ปัจจุบันมีพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้าน
จำนวนน้อย เวลาที่จะถ่ายทอดให้แบบสมัยก่อนที่ศิษย์ต้องไปเรียนรู้อยู่ที่บ้านและติดตามไปตามงานแสดงต่าง ๆ เพื่อ
เรียนรู้ถึงไหวพริบปฏิภาณในการแสดงจริง นับเป็นเรื่องที่ยากยิ่งสำหรับผู้เรียนในระบบ พ่อเพลงแม่เพลงจึง
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้เท่าที่โอกาสและเวลาจะอำนวยให้ ซึ่งได้ผลดีในเรื่องของการจุดประกาย
ความคิด ความฝัน ส่วนการฝึกทักษะต่างๆ นั้น ครูจะต้องเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ โดยอาศัยสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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การพั ฒ นานวั ต กรรม

นวัตกรรมที่นายอภิชาต ประทุมนันท์ ได้จัดทำขึ้น คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับ
ชุมนุมเพลงพื้นบ้าน สำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๒ ของโรงเรียนสุพรรณภูมิ
โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการของการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) ใน ๓ ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับชุมนุมเพลง
พื้นบ้าน ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ขั้นตอนที่ ๒ การทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับชุมนุมเพลงพื้นบ้าน ในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ สมาชิกชุมนุมเพลงพื้นบ้าน ระดับช่วงชั้นที่ ๒ ของโรงเรียน
สุพรรณภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรเี ขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จำนวน ๓๐ คน ซึง่ ได้มา
โดยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย แบบแผนการวิจยั ทีใ่ ช้ในการทดลอง คือ One - Group Pretest - Posttest Design เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน ๕ ชุด แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ แบบ
ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านทักษะ แบบประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test แบบ Dependent
ขั้นตอนที่ ๓ การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสำหรับชุมนุมเพลงพืน้ บ้าน กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ได้แก่ สมาชิกชุมนุมเพลงพืน้ บ้าน ช่วงชัน้ ที่ ๒ ของโรงเรียน
สุพรรณภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จำนวน ๓๐ คน ได้มา
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มทดลอง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กำหนดค่าออกเป็น ๕ ระดับ ตามวิธกี ารลิเคอร์ท (Likert) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน นำผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายตามวิธีการของเบสท์ (Best)

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับชุมนุมเพลงพื้นบ้านในกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รียน มี ๕ ชุดกิจกรรม ได้แก่
๑. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน
๒. การฝึกฟังและร้องเพลงอีแซว
๓. ฉันทลักษณ์ของเพลงอีแซวและการแต่งเพลงอีแซว
๔. การเลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจสู่การแสดงเพลงอีแซว
๕. การแสดงเพลงอีแซวเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ชุดที่ ๑
ศึกษาความรู้เรื่อง
เพลงพืน้ บ้าน

ชุดที่ ๒
ฝึกฟังและขับขาน
จากบทหลัก

ชุดที่ ๓
เรียนรู้ฉันทลักษณ์
และลีลา

ชุดที่ ๔
เลือกฝึกกระบวนท่า
ที่ถนัด

ชุดที่ ๕
เจนจัดร่วมวง
แสดงเพลง

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู้
๒. บัตรกิจกรรม
๓. บัตรแจ้ง
จุดประสงค์
๔. บัตรคำถาม
๕. บัตรเฉลยแนวตอบ
๖. แบบฝึกปฏิบตั ิ
๗. หนังสืออ่าน
เพิม่ เติม เรือ่ ง
“รักถิน่ สุพรรณขับ
ขานเพลงอีแซว”
๘. กิจกรรม
“เธอถามฉันตอบ”

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู้
๒. บัตรกิจกรรม
๓. บัตรแจ้ง
จุดประสงค์
๔. บัตรคำถาม
๕. บัตรเฉลยแนวตอบ
๖. แบบฝึกปฏิบตั ิ
๗. บทเรียนอิเล็ก
ทรอนิกส์ “รักถิน่
สุพรรณขับขาน
เพลงอีแซว”
๘. แถบบันทึกเสียง
การแสดงเพลง
อีแซว
๙. CD.บทร้องเพลง
อีแซว

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู้
๒. บัตรกิจกรรม
๓. บัตรแจ้ง
จุดประสงค์
๔. บัตรคำถาม
๕. บัตรเฉลยแนวตอบ
๖. แบบฝึกปฏิบตั ิ
๗. แผนภูมิ
ฉันทลักษณ์
เพลงอีแซว

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู้
๒. บัตรกิจกรรม
๓. บัตรแจ้ง
จุดประสงค์
๔. บัตรคำถาม
๕. บัตรเฉลยแนวตอบ
๖. แบบฝึกปฏิบตั ิ
๗. แผนผังความคิด
การอนุรักษ์และ
เผยแพร่เพลงอีแซว

๑๐. แบบประเมิน
พฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนในด้าน
ทักษะ

๑๐. วีดิทัศน์การแสดง
เพลงอีแซว

๑๑. แบบประเมิน
พฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนในด้าน
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

๑๑. การสาธิตการร้อง
เพลงอีแซวจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
หรือครูผสู้ อน

๑๐. ชิ้นงานได้แก่
หนังสือหน้าเดียว
หนังสือ ๔ หน้า
หนังสือเล่มจิว๋
หนังสือเล่มเล็ก
๑๑. แบบประเมิน
พฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนในด้าน
ทักษะ

๑. แผนการจัดการ
เรียนรู้
๒. บัตรกิจกรรม
๓. บัตรแจ้ง
จุดประสงค์
๔. บัตรคำถาม
๕. บัตรเฉลยแนวตอบ
๖. แบบฝึกปฏิบตั ิ
๗. ฐานการเรียนรู้
ที่ ๑ ฝึกร้องนำ
เป็นพ่อเพลง
แม่เพลง
๘. ฐานการเรียนรู้
ที่ ๒ ฝึกรำเป็น
ลูกคู่
๙. ฐานการเรียนรู้
ที่ ๓ ฝึกเป็น
นักดนตรี
๑๐. แบบประเมิน
พฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนในด้าน
ทักษะ

๙. แบบทดสอบ
ก่อนเรียน

๑๒. เพลงอีแซวคารา
โอเกะ จาก
คอมพิวเตอร์
๑๓. แบบประเมิน
พฤติกรรมด้าน
ทักษะ
๑๔. แบบประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์

๘. เนื้อร้องบทไหว้ครู
๙. กิจกรรม “เติมนิด
พิชิตรางวัล”

๑๑. แบบประเมิน
พฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนในด้าน
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์

๘. กิจกรรม “เลือกทำ
ตามถนัด”
๙. แบบประเมิน
พฤติกรรมด้าน
ทักษะ
๑๐. แบบประเมิน
พฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนในด้าน
คุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์
๑๑. แบบทดสอบ
หลัง เรียน

๑๒. แบบประเมิน
ด้านคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ชุดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ดังกล่าว เมื่อนำไปสู่การปฏิบัติพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจก่อนและ
หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จ นักเรียนมีทักษะในระดับดี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ในระดับดีมาก
ด้านความรู้ : ผู้เรียนมีความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านที่ลึกซึ้งขึ้น
ด้านทักษะ : ร้องเพลงพืน้ บ้าน ประพันธ์เพลงพืน้ บ้านได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถร่วมวงแสดงเพลงพืน้ บ้าน
ได้อย่างเหมาะสม
ด้านเจตคติ : มีเจตคติ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ งี ามในเรือ่ งเพลงพืน้ บ้านอย่างเด่นชัด ทัง้ นีเ้ พราะ
การเรียนรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านจะต้องไหว้ครู ยึดถือคุณธรรม จริยธรรม ในการอนุรักษ์สืบสาน
อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของการแสดงพื้นบ้านที่สืบต่อกันมาช้านาน
โรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ดีในการทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ สืบสานและ
พัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาสำคัญของท้องถิ่นและของชาติให้คงดำรงอยู่คู่สังคมไทย
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การประดิษฐ์ท่ารำประกอบการเรียนการสอน
วิชาดนตรีและนาฎศิลป์
ชุดฟ้อนมาลัยศรีมหาชนะชัย กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
(The Creation of Thai Dancing for Studying in the Classical Dance and
Musical Subject Series “Fon Malai Srimahachanachai” by Art Department)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนมหาชนะชัย
โรงเรียนมหาชนะชัย ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๒๗๑ ถนนเรืองแสนกรรฐ์ ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
นอกจากจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จัดการเรียนรูต้ ามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ แล้ว
ยังได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการสร้างสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิดด้วยการจัดกิจกรรมทางด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ซึ ่ ง เป็ น มรดกภู ม ิ ป ั ญ ญาดั ้ ง เดิ ม ที ่ ส ื บ สานมาแต่ โ บราณกาลของชาวบ้ า นตำบลฟ้ า หยาดจนประสบความสำเร็ จ
เป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนานวัตกรรมที่บูรณาการได้จริงทั้งความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี โดยมี
นายเกรียงเดช กัลปดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
การที ่ โ รงเรี ย นตั ้ ง อยู ่ ใ นชุ ม ชนดั ้ ง เดิ ม เป็ น ข้ อ ได้
เปรียบประการหนึ่งในเรื่องของการที่ชุมชนได้มีการอนุรักษ์
สืบสาน สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบทอด
ต่อเนือ่ งมาจนถึงปัจจุบนั
ที่ตำบลฟ้าหยาดมีประเพณีแห่มาลัยหรือแห่พวง
มาลัยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งเมื่อถึงเดือน
สามก่อนวันมาฆะบูชาของทุกปีชาวบ้านจะนำข้าวตอกมา
ร้อยเป็นมาลัยขนาดต่างๆ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีการ
รำฟ้อนสนุกสนานรื่นเริงก่อนนำมาลัยไปถวาย ด้วยท่ารำ
ที่เป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบเฉพาะของตนเอง
โดยธรรมชาติแล้วเด็กๆ ซึ่งเป็นผู้เรียนของโรงเรียน
มหาชนะชัยมีความสนใจในนาฏศิลป์พื้นบ้านเป็นทุนเดิม
ทางสังคมอยู่บ้างแล้ว เมื่อโรงเรียนเปิดโอกาสให้ด้วยการ
จัดตั้งชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความ
สนใจและมีความถนัดด้านศิลปะการเล่นดนตรีพื้นบ้านและ
การฟ้อนรำ จึงเป็นโอกาสดีของชีวิตที่จะได้แสดงความ
สามารถในสิ่งที่ตนเองถนัดให้ปรากฏ
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นอกจากการอนุรักษ์ สืบสาน นาฏศิลป์พื้นบ้านแล้วเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์และการพัฒนา นายเกรียงเดช
กัลปดี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัย ยังได้ดำเนินการให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้มีการประดิษฐ์ท่ารำ ซึ่ง
หมายถึงการคิด จัดทำ และการสร้างกิริยาอาการท่าทางที่เกี่ยวกับการแสดงเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูดเป็น
ลักษณะของการตีบท หรือใช้ภาษานาฏศิลป์ในท่ารำของไทยที่เป็นแบบแผนมาตั้งแต่ดั้งเดิม
สำหรับท่าฟ้อนมาลัยทีช่ าวบ้านคิดค้น สืบสานมาจนถึงปัจจุบนั ทีร่ ว่ มในขบวนแห่นน้ั มี ๕ ท่า ได้แก่ ท่าไหว้
ท่าคัว่ ข้าว ท่าร่อนข้าวตอก ท่าร้อยพวงมาลัย และท่าแห่พวงมาลัย
เพื่อเป็นการต่อยอดภูมิปัญญา โรงเรียนมหาชนะชัยได้พัฒนาท่ารำและพัฒนาการแต่งกาย ดนตรีเพิ่มเติม
แล้วตั้งชื่อชุดฟ้อนที่พัฒนาขึ้นใหม่ว่า “ฟ้อนมาลัยศรีมหาชนะชัย” เพื่อใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาดนตรีและ
นาฏศิลป์ กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ โดยสร้างเครือ่ งมือเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ ว้ใน ๕ ส่วน ได้แก่
๑. คู่มือการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการเรียนการสอน วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ชุดฟ้อนมาลัยศรีมหาชนะชัย
๒. แผนการเรียนรู้ เรือ่ ง ฟ้อนมาลัยศรีมหาชนะชัย
๓. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๔. แบบวัดภาคปฏิบตั ิ วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ชุดฟ้อนมาลัยศรีมหาชนะชัย
๕. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ผลจากการจัดทำนวัตกรรม การประดิษฐ์ท่ารำ
ประกอบการเรียนการสอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ชุด
ฟ้อนมาลัยศรีมหาชนะชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ทำให้ ไ ด้ ช ุ ด นวั ต กรรมนาฏศิ ล ป์ ส ำหรั บ ใช้ ใ นการจั ด การ
เรียนรูอ้ ย่างเป็นระบบ ได้แก่
คู่มือการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการเรียนการ
สอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ชุดฟ้อนมาลัยศรี
มหาชนะชัย
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ฟ้อนมาลัยศรี
มหาชนะชัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ในส่ ว นของผู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู ้ ฝึ ก ฝนและพั ฒ นา
การเรียนรู้นาฏศิลป์ทั้งจากครูโดยตรงและสื่อสำหรับการ
ฝึกทักษะการฟ้องมาลัยที่สามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพิ่มเติม
ได้ด้วยตนเอง จนสามารถเผยแพร่ผลงานการฟ้อนมาลัย
ต่อสารธารณชนได้อย่างสวยงาม
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รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๙

โครงงาน
สร้างผ้าลาดขิดจากโปรแกรม
Geometer’s Sketchpad (GSP)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนเซนต์แมรี่
โรงเรียนเซนต์แมรี่ ตัง้ อยูท่ ่ี ๑๒๙ ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนัก
บริ ห ารงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน จั ด การศึ ก ษาตามแนวทางของการปฏิ ร ู ป การศึ ก ษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
จากบทบัญญัติในมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่กำหนดสาระสำคัญไว้ว่า การจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสำคัญที่สุด ฉะนั้น ครูผู้สอน และผู้จัดการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลง
บทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้
จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้
ของตน
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศที่
ประสงค์ให้ครูคณิตศาสตร์ทว่ั ประเทศ ใช้ IT ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชัน้ การเรียนนัน้ เป็นปัญหาอีกปัญหา
หนึ่งของครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถสูง ในการสอนคณิตศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา แต่ยัง
ไม่มีแนวคิดว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรกับเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์และด้วยธรรมชาติของวิชาที่แตกต่างไปจาก
วิชาอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความเป็นนามธรรมสูง มีความยากในบางเนื้อหา
ทางโรงเรียนเซนต์แมรี่จึงได้จัดครูคณิตศาสตร์อบรมเชิงปฏิบัติการกับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
(GSP) และนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกช่วงชั้นซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเป็น
อย่างยิ่งและได้ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษ จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงงานที่ใช้เนื้อหา
คณิตศาสตร์ เรือ่ งการแปลงทางเรขาคณิต แล้วใช้โปรแกรม GSP ออกแบบลวดลายผ้าพืน้ เมือง ได้สำเร็จหลากหลาย
และนำมาถักทอเป็นผืนได้อย่างสวยงาม พร้อมกับได้เผยแพร่ลายผ้าให้กับชาวบ้าน อ.พิบูลย์รักษ์ และผู้ที่สนใจ
โรงเรียนเซนต์แมรี่ขอเสนอผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม “การสร้างลายผ้าขิดจากโปรแกรม The Geometer’s
Sketchpad (GSP) ซึง่ เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดอุดรธานี
ปัจจุบันการเรียนรู้มีพัฒนาการไปอย่างหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่มิอาจปฏิเสธได้ในปัจจุบัน ก็คือ บทบาท
ของ IT ได้เข้ามามีส่วนอย่างสำคัญในการช่วยให้กระบวนการเรียนรู้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระต่างๆ
ได้รวดเร็วขึ้น
สื่อ IT ทำความเป็นนามธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนเซนต์แมรี่ แม้จะอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
แล้วก็ตามที แต่เป้าหมายของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ก็ตั้งไว้ในระดับที่สูงกว่าในปัจจุบัน
โดยเฉพาะแนวคิดการพัฒนาในเรื่องของการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการผสมผสานระหว่าง
ความรู้ ความเชี่ยวชาญของธรรมชาติ คณิตศาสตร์กับสื่อเทคโนโลยีจะมีส่วนส่งเสริม และเกื้อกูลกันอย่างไร
นัน่ คือปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ณ โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุดรธานี
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ธรรมชาติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นัน้ ในหลายส่วน เนือ้ หาสาระจะมีความเป็นนามธรรม
สูงมากๆ และถือว่ายากสำหรับผู้เรียนหลายๆ คน
ที่ขาดทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
นางสาวยุ ว ดี อารี จ ิ ต รานุ ส รณ์ ผู ้ จ ั ด การ
โรงเรียนเซนต์แมรี่ จึงได้พัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์
ซึ ่ ง นอกจากจะมี ค วามเชี ่ ย วชาญด้ า นเนื ้ อ หาสาระ
แล้ว ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี
ด้ ว ยการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเกี ่ ย วกั บ โปรแกรม
The Geometer’s Sketchpad (GSP) เพื่อนำมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในทุกช่วงชั้น
เมื่อครูคณิตศาสตร์นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ดั ง กล่ า วไปเป็ น สื ่ อ เทคโนโลยี ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้
ผลปรากฏว่ า ผู ้ เ รี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการ
เรียนรู้อย่างชัดเจน

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เคยยากในอดีตที่
ผ่านมาปรากฏว่า โปรแกรม GSP ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ครูคณิตศาสตร์นั้นได้ผลดียิ่ง
ต่อการจัดการเรียนรู้ในทุกช่วงชั้น และโปรแกรมดัง
กล่าวก็ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ครูและผู้เรียน
อีกส่วนหนึ่งที่ให้ความสนใจในศักยภาพของโปรแกรม
GSP นีเ้ ป็นพิเศษ
นัน่ คือ สนใจทีจ่ ะนำโปรแกรม GSP ไปปรับ
ปรุงประยุกต์เป็นสื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยการ
จัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปทรงทางคณิต
ศาสตร์ออกแบบลายผ้าขิดลายใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็น
การนำความรู้จากห้องเรียนเผยแพร่ออกไปสู่ชุมชน
ให้คดิ ริเริม่ สร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ๆ ขึน้ ในชุมชน
การพั ฒ นานวั ต กรรมดำเนิ น การตามขั ้ น
ตอน ดังนี้
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
๑. ศึกษาโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
(GSP) จากอาจารย์และคู่มือการใช้โปรแกรม
๒. ศึ ก ษาลายผ้ า ขิ ด จากภู ม ิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ ่ น เพื ่ อ
นำความรู้มาประยุกต์ดัดแปลงไปใช้กับ GSP
๓. วางแผนในการดำเนินงาน
๔. ออกแบบลายผ้าต่างๆ ให้ได้ลายที่หลากหลาย
๕. ปริ้นลายผ้าที่ออกแบบได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
สอบ
๖. นำลายผ้ า ที ่ อ อกแบบสำรวจความนิ ย มจาก
ชุมชน
๗. ปรับปรุงและพัฒนาลายผ้าขิด
๘. นำลายผ้าที่ได้จากการออกแบบไปทอ
๙. นำเสนอผลงานที่ได้จัดทำโครงงาน
๑๐. นำเผยแพร่แก่ชุมชน

โครงงานสร้างลายผ้าขิดจากโปรแกรม The
Geometer’s Sketchpad (GSP) โดยมีเด็กหญิง
จินดาภัทร สินธวัชต์ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๕
เป็นผู้จัดทำโครงงาน นางวาสนา บุนทอง และ
นางสาวณัฐธิรา จันทรเสนา เป็นทีป่ รึกษาโครงการนี้
นอกจากโปรแกรมดั ง กล่ า วจะส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้
คณิตศาสตร์ให้มีความน่าสนใจแล้ว ยังช่วยให้ผู้
เรี ย นได้ เ กิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ชิ ง ประยุ ก ต์ น ำ
ความรู้สากลที่เกิดในห้องเรียนไปพัฒนาภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ ่ น ในการออกแบบลายผ้ า ขิ ด ให้ ม ี ล วดลายที ่
แตกต่างไปจากเดิม เพิ่มมูลค่าสินค้าจากภูมิปัญญา
พื้นบ้านให้ก้าวไกลไปสู่ความเป็นสินค้าระดับชาติ
และในระดับสากลที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นระหว่าง
ภูมิปัญญาพื้นบ้านผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป็ น การต่ อ ยอดภู ม ิ ป ั ญ ญาระหว่ า งสถาน
ศึกษา ชุมชน และสังคม ได้อย่างน่าชืน่ ชม
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อุปกรณ์สูบน้ำพลังเด็ก
(Child Power Pump)
ปรากฏการณ์ ณ วิ ท ยาลั ย สารพั ด ช่ า งศรี ส ะเกษ
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๖๐ ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เป็นวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา โดยทาง
วิทยาลัยสารพัดช่างให้การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา คิดค้นนวัตกรรมดังกล่าวผ่านการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ทำให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณประโยชน์ทั้งต่อการศึกษา การพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และการ
พัฒนาประเทศโดยส่วนรวม

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จากเฝ้าสังเกตการเล่นของเด็กๆ บนอุปกรณ์เด็กเล่นชนิดต่างๆ พบว่าแท้ที่จริงแล้วอุปกรณ์การเล่นของเด็ก
ทุกชนิด เด็กๆ จะต้องใช้พลังงานในการเล่นมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่อุปกรณ์การเล่นแต่ละชนิด
การใช้พลังงานในการเล่นเป็นการใช้พลังงานที่เต็มไปด้วยความสุข เด็กๆ จำนวนมากเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่น
จนเหงื่อโทรมกายแต่ก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในการเล่น
จากมุมมองดังกล่าว นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างศรีษะเกษ เกิดความ
คิดเชิงประยุกต์ที่จะปรับปรุงอุปกรณ์เด็กเล่นบางชนิดมาส่งเสริมให้การเล่นของเด็ก แปรพลังจากการเล่นไปเป็นการ
ทำงานผ่านการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่ก่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีๆ ในเรื่องการเรียนรู้การทำงาน และ
ความสุขจากการทำงานไปพร้อมๆ กัน

การพั ฒ นานวั ต กรรม
ใครจะคาดคิดว่าจากอุปกรณ์เด็กเล่นบางชนิดจะได้รับการพัฒนาต่อยอดไปเป็นนวัตกรรมอุปกรณ์สูบน้ำ
พลังเด็ก ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมทั้งด้านกระบวนการเรียนรู้กับด้านสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้
แต่ก็เป็นไปแล้วบนแนวคิดที่ว่าอุปกรณ์สูบน้ำพลังเด็ก เป็นนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
ที่ว่าการเรียนต้อง “เพลิดเพลิน” (Plourd Plearn) ซึ่งเหมาะสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา
อุปกรณ์ดังกล่าวนี้เป็นผลพลอยได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียนในระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาโลหะการ
ในการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าวนี้ ได้กำหนดขัน้ ตอนของการพัฒนาไว้ใน ๕ ขัน้ ตอน ดังนี้
๑. การศึกษาเครื่องเล่นกระดก
วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อให้ทราบกลไก การทำงานของอุปกรณ์ ตลอดจนความปลอดภัยในขณะ
ทำการเล่น โดยการศึกษาในขั้นนี้ เป็นการสังเกตพฤติกรรมเล่น และกลไกการทำงานของอุปกรณ์ ในเขตพื้นที่
ใกล้เคียง เช่น โรงเรียนวัดพระโต โรงเรียนเทศบาล ๒ และสวนสุขภาพห้วยน้ำคำ โดยมีขอบเขตในการสังเกต ดังนี้
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จุดหนุนของคาน
เบาะรองนัง่
ตำแหน่งการกระแทกพืน้ ของคาน
๒. การศึกษาระบบสูบน้ำ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบระบบการทำงานของอุปกรณ์สูบน้ำแบบต่างๆ ที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ
เครื่องเล่นกระดกได้ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้กำหนดขอบเขตของการศึกษา ๒ แบบ ซึ่งสามารถทำได้ในท้องถิ่น
ได้แก่
ระบบสูบน้ำของหัวสูบน้ำบาดาล
ระบบสูบน้ำของปัม๊
๓. การออกแบบอุปกรณ์สบู น้ำพลังเด็ก
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการติดตั้งระบบสูบน้ำและให้มีความปลอดภัยกับผู้เล่น
๔. จัดทำอุปกรณ์สบู น้ำพลังเด็ก
ประมาณการวัสดุ
ทำตามแบบ
ตรวจสอบ
๕. การทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์สูบน้ำพลังเด็ก
วัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ คือ สามารถสูบน้ำจากบ่อน้ำได้ลึกสุด
ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร และสามารถสั่งน้ำไปใช้งานได้ไกลสุดไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ซึ่งการทดลองได้กำหนด
ขอบเขตในการทดลอง ดังนี้
ระบบสูบน้ำ
ตำแหน่งการติดตัง้ ระบบสูบน้ำ
ปริมาตรของกระบอกสูบ
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ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการดำเนินงาน
ผลการศึกษาการสูบน้ำด้วยอุปกรณ์สูบน้ำพลังเด็ก ซึ่งได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์สามารถรายงานผล
ได้ดังนี้
๑. ผลการศึกษาเครื่องเล่นกระดก
เครื่องเล่นกระดกสาสารถนำระบบสูบน้ำมาประยุกต์ใช้สำหรับสูบน้ำได้ โดยอาศัยพลังงานจากการเล่นของ
เด็กขณะกระดกอุปกรณ์ขึ้น - ลง จะทำให้ระบบสูบน้ำ ซึ่งติดตั้งอยู่ใต้คานคานทั้งสองข้างทำงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุง
ส่วนประกอบที่สำคัญๆ เพื่อให้ความเหมาะสมกับการติดตั้งระบบสูบน้ำและมีความปลอดภัยในการเล่นมากขึ้น โดย
ได้ทำการปรับปรุงดังนี้
จุดหมุนของคานแบบเดิมเป็นเพลาสวมในท่อขณะกระดกทำให้ตำแหน่งกระดกขึน้ - ลง ของคานไม่คงที่
ซึง่ จะเป็นอุปสรรคในการสูบน้ำ ซึง่ แก้ไขโดยใช้อปุ กรณ์แบร์รง่ิ (Barring)
เบาะรองนั่ง แบบเดิมเป็นแผ่นไม้หรือแผ่นเหล็ก ซึ่งไม่สามารถป้องกันการกระแทกขณะกระดกใน
ตำแหน่งต่ำสุด แก้ไขโดยใช้เบาะหุ้มฟองน้ำหรือเบาะพลาสติกที่มีความหนา
รูปแบบของคาน แบบเดิมเป็นคานชนิดตรงตลอดแนว หากติดตั้งระบบสูบน้ำจะทำให้ตำแหน่งบนสุด
ของการกระดกมีความสูงเกินไป ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กแก้ไขโดยออกแบบคานให้มี
๒ ระดับ โดยให้เบาะรองนัง่ อยูใ่ นระดับทีต่ ำ่ กว่าคานกด ณ จุดหมุน
ตำแหน่งรองรับการกระแทก แบบเดิมไม่มีอุปกรณ์รองรับการกระแทกของคาน ทำให้เกิดแรงกระแทก
โดยตรง ทำให้แกนลูกสูบบิดงอได้ แก้ไขได้โดยการติดตั้งอุปกรณ์กับกระแทกไว้ใต้คาน ณ ตำแหน่ง
เบาะรองนั่ง
๒. การออกแบบอุปกรณ์สูบน้ำพลังเด็ก แบบเดิมคานของเครื่องเล่นกระดกเป็นแบบตรงตลอดแนว ทำให้
ไม่เหมาะสมกับการติดตั้งระบบสูบน้ำ แก้ไขได้โดยออกแบบคานให้เป็นแบบตรงสองระดับ จึงจะสามารถติดตั้งระบบ
สูบน้ำได้

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ความสำเร็จที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งก็คือ เครื่อง
เล่นกระดกสามารถนำระบบสูบน้ำมาประยุกต์ให้เป็นการ
ทำงานอย่างมีความสุขได้ โดยทำการติดตั้งระบบสูบน้ำ
ไว้ ณ ตำแหน่งใต้คานกระดกทั้งสองข้าง ซึ่งในขณะที่
เด็กๆ กำลังเพลิดเพลินอยู่กับการเล่นนั้น พลังงานจาก
การเล่นของเขาก็กลายเป็นการทำงานไปพร้อมๆ กัน
นีค่ อื กุศโลบาย
กุ ศ โลบายของการพั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ใ นรู ป แบบ
ใหม่ ที่ได้พร้อมทั้งการพัฒนาสติปัญญา ทักษะ ร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสุขภาพไปพร้อมๆ กัน
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การบริหารโรงเรียนแบบพึ่งตนเอง
(Self Administration School)

ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบ้านท่าตาสี
โรงเรียนบ้านท่าตาสี ตัง้ อยูท่ ห่ี มูท่ ่ี ๓ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระบุรี จัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา เป็นโรงเรียนที่ดำเนินการบริหารโรงเรียนแบบพึ่งตนเอง โดยนำแนวทาง
พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนจนประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การศึกษาเรียนรู้ถึงแนวคิดวิธีการ และกระบวนการในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัด โดยมีนายสุรชาติ
คหินทพงษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
การที่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างจำกัด ซึ่งไม่เพียงพอที่จะสนองตอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ รวมถึงสภาพปัจจุบันปัญหาอื่นๆ ที่รุมเร้า อาทิ การขอย้าย
กลับภูมิลำเนาเดิมของครู ปัญหาความแตกแยกในครอบครัวของผู้เรียน สภาพความยากจนของผู้ปกครองที่มีอาชีพ
เกษตรกรรมสูงถึงร้อยละ ๙๕ โดยขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ในแต่ละปีว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์มากน้อย
เพียงใด ซึ่งภาพโดยรวมแล้วมีสภาพหนี้สินและไร้เงินทุนในการประกอบอาชีพจนต้องปล่อยให้ที่ดินทำกินกลายเป็น
ที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาที่เปรียบเสมือนห่วงโซ่ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในการจัดการศึกษาที่มุ่งหวัง
จะใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
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การพั ฒ นานวั ต กรรม
ข้อเท็จจริงที่เผชิญอยู่ทำให้นายสุรชาติ คหินทพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าตาสีได้เกิด
แนวคิดใหม่ของการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนแบบพึ่งตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยกำหนดทิศทางการวางแผนพัฒนาไว้ ๓ ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ที่ ๑ : การดึงชุมชนเข้าสู่โรงเรียนด้วยการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชนด้วยการเชิญวิทยากรเข้ามาให้ความรู้
ในการประกอบอาชีพ และรับซื้อผลผลิตโดยเปิดโอกาสให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
การประกอบอาชีพในการปลูกกระเจีย๊ บ มันเทศ ชะอม ข่า ไผ่เลีย้ งฯ นอกจากนีย้ งั ได้สง่ เสริมให้
มีการรวมตัวกันในรูปของคณะกรรมการระดับห้องเรียนเพื่อให้ครูผู้ปกครองได้พัฒนาการศึกษา
ร่วมกัน เชิญผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาและส่งเสริมการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
การศึกษาของโรงเรียน
ขั้นที่ ๒ : ระดมสมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์มีความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน
ขั้นที่ ๓ : จั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ก ารจั ด ทำธรรมนู ญ โรงเรี ย นแผนกลยุ ท ธ์ แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนโดยยึดหลักการบริหารแบบพึ่งตนเองเป็นหลัก
เมื่อดำเนินการในด้วยการกำหนดกระบวนทัศน์การทำงานได้ชัดเจนแล้วโรงเรียนซึ่งมีพื้นที่ จำนวน ๕๐ ไร่
ก็ได้นำพืน้ ทีโ่ รงเรียนจำนวน ๓๐ ไร่ มาจัดแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็น ๔ ส่วน
พืน้ ทีส่ ว่ นที่ ๑ : ขุดสระน้ำเพือ่ กักเก็บน้ำจำนวน ๑๐ ไร่ เพือ่ ใช้สำหรับการเพาะปลูกและใช้เป็นบ่อเลีย้ งปลา
เสริมอาหารกลางวันและเป็นรายได้ระหว่างเรียนของผูเ้ รียน โดยขุดเป็นสระน้ำของ ร.พ.ช. สระน้ำประมง และสระน้ำ
โรงเรียน
พืน้ ทีส่ ว่ นที่ ๒ : จำนวน ๗ ไร่ ปลูกผัก ปลูกข้าว ปลูกผลไม้ ปลูกกล้วย และไผ่เลีย้ ง ตามแนวรัว้ รอบ
โรงเรียน
พืน้ ทีส่ ว่ นที่ ๓ : จำนวน ๕ ไร่ สำหรับปลูกผัก ปลูกไม้ผล พืชไร่ เพือ่ เสริมอาหารกลางวัน เป็นรายได้
ระหว่างเรียนและส่งเสริมทักษะการทำงาน
พืน้ ทีส่ ว่ นที่ ๔ : จำนวน ๘ ไร่ เลีย้ งโคนม โรงรีดนมวัว ฉางเก็บข้าวเปลือก เพือ่ ส่งเสริมอาชีพทีส่ อดคล้อง
กับท้องถิ่นและฝึกทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เรียน
นอกจากนี้โรงเรียนบ้านท่าตาสี ยังมีโครงการต่างๆ อีกหลากหลายที่เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน อาทิ
โครงการเลี้ยงโคนมเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการบริจาคข้างเปลือกเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการสร้างโรงสีข้าวส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งผู้เรียนและประชาชนในชุมชนไปพร้อมๆ กัน

148

รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๙

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
กิจกรรมหลากหลายดังกล่าวนี้ ทุกกิจกรรมเชื่อม
โยงกับสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในลักษณะของการบูรณาการ
โดยสร้างแหล่งการเรียนรู้แบบครบวงจรไว้ในโรงเรียน ซึ่ง
หลั ง จากผู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู ้ ใ นภาคทฤษฏี แ ล้ ว ก็ จ ะมี แ หล่ ง
เรียนรู้สำหรับใช้เป็นภาคปฏิบัติสำหรับการฝึกฝนทักษะ
ให้เกิดความชำนาญควบคู่กันไป
ผลสำเร็จจากการดำเนินงานในมิติต่างๆ สรุปได้
ได้ดังนี้
ผลที่เกิดกับผู้เรียน : ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึก
ประสบการณ์การทำงานร่วมกันส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในเรื่องความรับผิดชอบ ความสามัคคี ความ
มีน้ำใจ รักการทำงาน มีจิตสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิด ได้
รับประทานอาหารกลางวันคบทุกวันตามหลักโภชนาการ
มีรายได้ระหว่างเรียน
ผลที่เกิดขึ้นกับครู : จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน เกิดกิจกรรมการบูรณาการที่
หลากหลาย ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความรู้ไปสู่วิถี
ชีวิตจริง
ด้านผู้บริหารและโรงเรียน : มีนวัตกรรมใหม่ใน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิด
การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาครู ผู้เรียน ชุมชนให้ไปสู่
ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งระบบ โรงเรียนมีรายได้
มาพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในสังคม
ผู ้ ป กครอง ชุ ม ชน : เกิ ด การเรี ย นรู ้ ก ารจั ด ทำ
เกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเป็นระบบสามารถนำไปประกอบ
อาชีพได้อย่างมัน่ คง ผูป้ กครองและองค์กรต่างๆ ในชุมชน
เป็นพลังสำคัญในการร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
การพึ ่ ง พาตนเองเป็ น หลั ก การดำรงชี ว ิ ต ของคน
ไทยมาแต่โบราณกาล เมื่อนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมใน
ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแล้ว จะพบว่าแท้ที่
จริงแล้วภูมปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมของไทยนัน้ เป็นภูมปิ ญ
ั ญาสากล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพียงแต่ต้องนำ
มาจัดระบบให้เป็นวิทยาศาสตร์ โดยมีกิจกรรมที่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนเหมือนอย่างที่โรงเรียนบ้านท่าสีได้ดำเนิน
การจนเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จมาแล้ว
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รายงาน โครงการวิจัยและพัฒนา
เรื่อง การบริหารจัดการ
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสระจรเข้ อำเภอ
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนวัดสระจรเข้
โรงเรียนวัดสระจรเข้ ตั้งอยู่ที่หมู่ ๔ ตำบลสระ
จรเข้ อำเภอด่านขุนทด สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
นครราชสีมา เขต ๕ เปิดสอนในระดับประถมศึกษา เป็น
โรงเรียนทีใ่ ห้ความสำคัญในเรือ่ งปัญหาขยะในโรงเรียนและใน
ชุมชนมากเป็นพิเศษ โดยเชื่อมโยงเรื่องปัญหาขยะกับ
เรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในระบบ ผู้
เรียนนอกระบบและผู้เรียนตามอัธยาศัยซึ่งเน้นในเรื่อง
ของความตระหนักด้วยการให้ความรู้และบูรณาการไปสู่
วิ ถ ี ช ี ว ิ ต จริ ง ด้ ว ยการปฏิ บ ั ต ิ จ ริ ง จนประสบความสำเร็ จ
อย่างน่าชื่นชม

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จากการเฝ้ า ติ ด ตามปั ญ หาเรื ่ อ งขยะในโรงเรี ย น
และในชุมชนทำให้ได้ค้นพบว่าการทิ้งขยะและการจัดการ
ปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจ
พร้อมกับสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องของการแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างโรงเรียน ครู ผู้เรียน องค์กรในชุมชนและและ
ประชาชนปรากฏต่อเนื่องอยู่เป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ ่ ง สภาพชุ ม ชนที ่ ร ายรอบสถานศึ ก ษามี ก ารทำลายสิ ่ ง
แวดล้อมด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเจตนาทำลาย
สภาพสิง่ แวดล้อมโดยตรงจนก่อให้เกิดปัญหา เช่น สภาพ
ดินเค็ม น้ำกร่อย เผาหญ้า เผาฟางในฤดูเก็บเกีย่ ว
ปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งก็คือในชุมชนไม่มีที่ทิ้ง
ขยะและไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความรู้ในเรื่องการ
ทิ้งขยะการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ทำให้โรงเรียนวัดสระ
จะเข้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ในเรื ่ อ งของการแก้ ป ั ญ หาขยะใน
ระดับเร่งด่วน
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เพื่อปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
ขยะมูลฝอยเชิงกลยุทธ์ :
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
การพั ฒ นานวั ต กรรม
กรณีปัญหาขยะดังกล่าวนี้ นายปฐมเกียรติ ไชยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้นำมาเป็นนโยบาย
สำคัญในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาขยะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน ซึ่งเป็นการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนที่อยู่รายรอบโรงเรียน
นวัตกรรมในการดำเนินการดังกล่าวเป็น การวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน โดยนำ
แนวคิดและทฤษฎีอันหลากหลายมาใช้เป็นแนวทางในการวิจัย อาทิ
แนวคิดพื้นฐานของรูปแบบการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
ประกอบด้วย
- แนวคิดการจัดการศึกษาที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด
- แนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้
- แนวคิดการพัฒนาทั้งโรงเรียน
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ได้แก่
- แนวคิดการวิจัยและพัฒนาและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(research development and action research) ซึง่ ประกอบ
ด้วยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนแบบ
รวมพลัง การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
- แนวคิดการมีจดุ เน้น (focus) ในการพัฒนา
แนวคิดการบริหารจัดการองค์การเชิงกลยุทธ์ ได้แก่
- การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- กระบวนการกลยุทธ์
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเชิงกลยุทธ์ ได้แก่
- การจัดการขยะมูลฝอยภายในสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน
- การจัดการขยะมูลฝอยนอกสถานศึกษาโดยชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการใน ๒
ลักษณะ ได้แก่
- การบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือข้ามกลุ่มสาระฯ
งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

151
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ในการดำเนินการวิจัยดังกล่าวนี้ได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ ดังนี้
ปัจจัยตัวป้อน
(input)

กระบวนการ
(process)

๑. บริบทของโรงเรียน
๒. บุคลากรของโรงเรียน
๓. ทรัพยากรจากภายใน
และภายนอกโรงเรียน

ระยะที่ ๑
๑. ริเริ่ม เตรียมการ
ระยะที่ ๒
๒. สร้างความตระหนัก
๓. พัฒนาบุคลากร
๔. วางยุทธศาสตร์
๕. จัดทำแผนดำเนินการ
๖. พัฒนาตัวบ่งชี้
๗. จัดทำเครื่องมือ
๘. ปฏิบัติการวิจัย/
รวบรวมข้อมูล
๙. สรุป/รายงานผล
๑๐.ประเมินความสำเร็จ
ระยะที่ ๓
๑๑.ขยายเครือข่าย

ผลลัพท์
(out put)
๑. ผลการเรียนรู้
(iearning
outcome
๑.๑ ผู้เรียน
๑.๒ ครู
๑.๓ ผู้บริหาร
๑.๔ ชุมชน
๒. ผลผลิต
(product)
๒.๑ ผู้เรียน
๒.๒ ครู
๒.๓ ผู้บริหาร
๒.๔ ชุมชน

ในการดำเนินการดังกล่าวได้กำหนดบทบาทของผู้เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
ผูบ้ ริหาร :
ประชุม ร่วมศึกษา
สภาพปัจจุบันปัญหาวางแผน
กลยุทธ์ตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ สร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชนประธาน
องค์กรต่างๆ พัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนการสอน
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ครู :

บทบาทของผูเ้ รียน :
เสริมสร้างให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการกลุ่ม
เกิดความรู้ ทักษะ
ร่วมคิดร่วมปฏิบัติใช้ทักษะ
เจตคติให้เห็นคุณค่าของ การคิดแบบบูรณาการ
ขยะมูลฝอยและความ เรียนรู้จากสภาพจริงจาก
สำคัญของการอนุรักษ์ แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ
และสิง่ แวดล้อม จัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการจัดบรรยากาศ
การเรียนรูh จัดหาสือ่
แหล่งการเรียนรู้ ฯลฯ

บทบาทของชุมชนและ
ผูเ้ กีย่ วข้อง :
สนับสนุนการดำเนิน
งานตามโครงการและร่วม
สร้างความเข้มแข็งของ
โครงการโดยจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการขยะ
และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๙

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การดำเนินการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวนี้ใช้เวลาในการดำเนินการวิจัยเป็นเวลา ๓ ปี โดยเริ่มจากปีการ
ศึกษา ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ โดยมีกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบมี
ส่วนร่วมทั้งโรงเรียนโดยจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการขยะมูลฝอย ดังนี้
ที่

กลยุทธ์ในการจัดการขยะ

๑

โครงการจักรยานแรลลีเ่ พือ่ สิง่ แวดล้อม
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและสร้าง
ความตระหนัก
โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่อ
รองรับขยะรีไซเคิล
โครงการธนาคารปุ๋ยอินทร์ ชีวภาพเพื่อ
รองรับขยะอินทรีย์
โครงการขยะพิษแลกแต้มเพื่อรองรับ
ขยะพิษและบรรจุภัณฑ์เคมี
โครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณ
ปริสุทโธ เพื่อรองรับปุ๋ยจากข้อ ๓
โครงการเตาเผาถ่าน ๒๐๐ ลิตร เพื่อ
จัดการขยะประเภทกิง่ ไม้
โครงการธนาคารโรงเรียน (ระยะเวลา
๕ ปี) เพือ่ รับฝากเงินตามข้อ ๑-๖
ชุมชนจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์
สิง่ แวดล้อม เพือ่ รับซือ้ วัสดุรไี ซเคิล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชุมชนมีส่วนร่วม
ชุมชนจัดตั้งกลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
เพื่อลดต้นทุนการผลิตดูแลสิ่งแวดล้อม
และไม่ใช้สารเคมี

ปริมาณต่อปี

มูลค่า
(บาท)

ร้อยละการลด
ขยะต่อปี

หมายเหตุ

๑ ครัง้
๒๕๐๐ กก.

๑๒,๕๐๐ ๕๐

๖,๐๐๐ ลิตร

๑๒๐,๐๐๐ ๓๕

๑๐๐ กก.

รับฝาก
ทุกวันพุธ
ผลิตทุกวัน
๕

ตลอดปี

๖๐,๐๐๐

๓๕

๗,๒๐๐ กก.

๑๔๐,๐๐๐

๑๐

รับฝาก
ทุกวันพุธ

๗๕๔,๒๔๖.๕๑
๒๔๐,๐๐๐ กก. ๙๖๐,๐๐๐

๕๐

ครูจดั แผนบูรณาการ ร้อยละ ๘๐
ครูรว่ มกิจกรรมบูรณาการ ร้อยละ ๑๐๐
สามารถขยายเครือข่ายเผาถ่าย ๒๗ เครือข่าย
ครอบคลุมทั้งตำบล บริการสมาชิกได้ ปีละ ๘๐ ตัน
มูลค่าปุ๋ย ๓๒๐,๐๐๐ บาท

ผลจากการดำเนินงาน ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนเพื่อการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้โดยเฉลี่ย ๓.๕๑ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในชุมชนและผู้มาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี
ในส่วนของครูเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียนได้นวัตกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน
ซึ่งในส่วนชุมชนเองเกิดการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการขยะ การเพิ่มมูลค่าของขยะและกลวิธีในการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนของตนเอง
ความสำเร็จดังกล่าวนี้ มิใช่อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งจะทำให้สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวหากแต่อยู่ที่ความร่วมมือ
จากทุกๆ ฝ่ายเป็นสำคัญ
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ปฎิรูปการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นวั ด วิ ม ลมรรคาราม
โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม (รัตนาลังการัฐประชานุกลู ) และโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อตัง้ อยูท่ ห่ี มู่ ๔ และ หมู่
๓ ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ทั ้ ง สองโรงเรี ย นเป็ น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก เปิ ด สอนระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาและระดั บ ประถมศึ ก ษาทั ้ ง สอง
โรงเรียน โดยในสองหมู่บ้านมีประชากร จำนวน ๖๕๐ คน ใช้ภาษาถิ่น (เขมร) ในการติดต่อสื่อสารกันภายใน
ชุมชน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
ปัญหาใหญ่ของโรงเรียนขนาดเล็กของทั้งสอง
โรงเรียนที่เผชิญอยู่มีหลายด้าน อาทิ
โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น
ขาดวั ส ดุ อ ุ ป กรณ์ ใ นการจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
วุ ฒ ิ ข องครู ผ ู ้ ส อนในบางกลุ ่ ม สาระการ
เรียนรู้ไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาของตนเอง
ครู ข าดขวั ญ และกำลั ง ใจในการปฏิ บ ั ต ิ
งานเนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง
เช่น ครูคนเดียวแต่ต้องจัดการเรียนรู้ทั้ง
สองชัน้ รวมทัง้ ปฏิบตั งิ านธุรการอืน่ ๆ ของ
โรงเรียน
ขาดแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญ อาทิ ห้อง
สมุด สื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ฯลฯ

154

รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๙

การพั ฒ นานวั ต กรรม
ท่ามกลางความจำกัดของทรัพยากรในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน นายปรีชา ทุติยาภรณ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม ได้คิดค้นนวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเอง
ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ด้วยการนำแนวคิดปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กโดยชุมชนมีสว่ นร่วม มาใช้ในการบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามเป้าหมาย
ที่กำหนดโดยกำหนดขั้นตอนการพัฒนาเชิงระบบ ไว้ดังนี้
๑. วิเคราะห์ปัญหา ความจำเป็นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามและโรงเรียนบ้านบ่อ
ตะคร้อ
๒. วิเคราะห์แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามและโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ
๓. วิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามและโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ
๔. กำหนดวิธีการที่ใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามและโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ
๕. การดำเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามและโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ
๖. การประเมินผลการจัดศึกษาของโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามกับโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ
๗. การสรุปผลและรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามและโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ
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๓ ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา
หลังจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ทั้งสองโรงเรียน ศิษย์เก่า เจ้าอาวาสวัดวิมลมรรคาราม ผู้นำชุมชน
และประชาชนก็ประชุมเพื่อสรุปแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน ซึ่งได้ผลสรุปการพัฒนาการศึกษาใน ๒
แนวทางได้แก่
แนวทางที่ ๑ : ทั้งสองโรงเรียนบูรณาการหลักสูตรในแต่ละช่วงชั้นเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้ครูคนเดียวได้
สอนหลายชั้น
แนวทางที่ ๒ : การสอนแบบเรียนร่วมชัน้
ในสองทางเลือกดังกล่าวนี้บทสรุปสุดท้ายได้เลือกใช้ แนวทางที่ ๒ : การสอนแบบเรียนร่วมชั้นเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการเพราะสามารถจะแก้ไขปัญหาที่พบของทั้งสองโรงเรียนได้ทั้งหมด
ในปีการศึกษา ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการนำนวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ แม้ในการประชุมเบื้องต้นทุกคน
จะได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็ตามที แต่เมื่อจะดำเนินการจริง การนี้กลับกลายเป็นว่าผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
บ้านบ่อตะคร้อไม่ยอมส่งบุตรหลานไปเรียนร่วมกับโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามด้วยเหตุผลที่ว่าเกรงลูกหลานจะลำบาก
ในการเดินทางหรือเกิดอุบัติเหตุ
ผลสุดท้ายก็ได้มีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาข้อยุติ คราวนี้ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการในปีการศึกษา
๒๕๔๖ ในสองแนวทางพร้อมๆ กัน
แนวทางที่ ๑ : นำนักเรียนช่วงชัน้ ที่ ๑ จากโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อไปเรียนรวมทีโ่ รงเรียนวัดวิมลมรรคาราม
แนวทางที่ ๒ : นำนักเรียนช่วงชัน้ ที่ ๒ จากโรงเรียนวัดวิมลมรรคารามไปเรียนรวมทีโ่ รงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ
ส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดิม

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการโรงเรียนในรูปแบบใหม่ในช่วง ๓ ปี
การศึกษาที่ผ่านมาสามารถแก้ปัญหาทั้ง ๗ ประการได้เป็นผลสำเร็จ สื่อการเรียน
การสอนหรือแม้แต่สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มีจำนวนเพียงพอให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น
ผู้เรียนได้รับรางวัลดีเด่นจากหน่วยงานต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น
ข้อสำคัญความสำเร็จดังกล่าวนี้ เกิดมาจากการร่วมกันคิดค้นนวัตกรรม
ที่เป็นภูมิปัญญาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนที่รวมพลังปัญญาประสาน
จนประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบัน
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ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
(ICT for Developing Child’s Learning)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นดวงวิ ภ า
โรงเรียนดวงวิภา ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๔๓/๓๓๐ ถนนเอกชัย แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปัจจุบนั มีนกั เรียน ๖๐๙ คน ครู ๔๕ คน มีนางวิภา สกุลเอีย่ มไพบูลย์ เป็นผูร้ บั ใบอนุญาตและครูใหญ่
ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามปรัชญาที่ว่า “การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต” ภายใต้คำขวัญ
“ภาษาเด่น ปัญญาดี มีคณ
ุ ภาพ” โดยมีวสิ ยั ทัศน์ “ผูเ้ รียนทันสมัย ครูคดิ วิจยั และใช้ ICT. ผลิตผลงาน”
ซึ่งนั่นหมายความว่าทางโรงเรียนต้องการให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข หรือเรียกว่า Enjoyable หรือ
เรียนแบบ Learn how to learn โดย เน้นปฏิบตั ติ ามแนวทฤษฎีมอนเตสซอรี่ (Dr. Maria Montessori)
เป็นแนวทางโดยการจัดการเรียนการสอนทีเ่ รียนกว่า Montessori Child Centered Program เป็นการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก จนสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง เพื่อทำให้เขาประสบ
ผลในทีส่ ดุ ในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีท่ี ๓ ส่วนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๔ - ๖ เป็นการจัด
การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Construction ในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่แก่ผู้เรียน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในวิถีการดำรงชีวิต
ของประชาชนทัง้ เรือ่ งชีวติ การงาน ธุรกิจ และการศึกษา ทำให้โอกาสการเข้าถึงแหล่งการเรียนรูใ้ นปัจจุบนั
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย เพียงแต่ต้องรู้จักใช้วิธีการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ทักษะและด้วยความชาญฉลาด
โรงเรียนดวงวิภา เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศที่ต้อง
อาศัยเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพและการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้เพื่อการศึกษาในทุกเวลานาที
เพื่อเป็นการเตรียมตนให้ถึงพร้อมสำหรับการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและอาชีพของตนเอง
โรงเรียนดวงวิภาจึงให้ความสำคัญในเรื่องของ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้มากเป็นพิเศษ
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การพั ฒ นานวั ต กรรม
ในการจัดการเรียนรูท้ างโรงเรียนได้นำเอา พันธกิจ ๕ เรือ่ งมาเป็นแนวทางในการพัฒนา ซึง่ ประกอบด้วย
๑. การใช้ ICT เพือ่ พัฒนาการเรียนรูผ้ า่ น Intranet และ Internet อันเป็นระบบเครือข่าย
๒. การใช้ ICT เพือ่ พัฒนาการเรียนรูผ้ า่ น Project work ในการจัดทำโครงงาน
๓. การใช้ ICT เพือ่ พัฒนาการเรียนรูผ้ า่ น Project Learning ในการใช้ ๙ กิจกรรมสูก่ ระบวนการคิด
๔. การใช้ ICT เพือ่ พัฒนาการเรียนรูผ้ า่ น Action Research โดยผ่านการวิจยั
๕. การใช้ ICT เพือ่ พัฒนาการเรียนรูผ้ า่ น Project Based Learning โดยบูรณาการทัง้ ๘ กลุม่ สาระ
สำหรับยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานนัน้ ได้กำหนดไว้ ๔ แนวทาง ได้แก่

กำหนดยุทธศาสตร์ใน ๔ แนวทาง
๑)
๒)
๓)
๔)

การศึกษาดูงานทั้งในและนอกโรงเรียน
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
การใช้หอ้ ง Lab
การเป็น E – School

การพัฒนานวัตกรรมได้จดั ทำแผนการเรียนรูใ้ น ๓ กลุม่ หลัก ได้แก่
๑) ICT. For management เป็นเรือ่ งของการบริหารจัดการ ส่วนใหญ่ใช้ Program สำเร็จรูปบ้าง เช่น
เรื่องการเงิน การวัดและประเมินผล การใช้ ICT. กลุ่มนี้สำหรับผู้บริหารที่จะดูแลการจัดการภายในองค์กรได้เป็น
อย่างดี ประกอบกับการวางรูปแบบ Software เพือ่ เพิม่ ทักษะให้ครูดว้ ย
๒) ICT. For Learning เป็นเรือ่ งของการเรียนการสอน เช่น จัดทำ E - book ทำด้วย MS Word นอกจาก
เป็นใบงานแล้วยังนำไปเป็นการบ้านได้ E - Bank เป็นธนาคารข้อสอบที่นักเรียนมาทดสอบด้วยตนเองในวิชานั้นๆ
เป็นการท้าทายนักเรียนในแต่ละเดือน Flip Album, Flip Publisher เป็นนิทานสำหรับอนุบาล - ป. ๑ - ๒ ใช้เป็น
Power point Techno Focus และ Field Trip ซึง่ เป็นแหล่งการเรียนรูท้ ไ่ี ปศึกษาดูงานมาอาจมาทำการรวบรวม

๑๕๘
158

รางวัลระดับเหรียญทอง ประจำปี ๒๕๔๙
ในรูปของ Movie maker และ CD Report, LMS เป็นบทเรียนออนไลน์ทช่ี ว่ ยจัดการบทเรียนของแต่ละวิชาต่างๆ
ได้ดี, Flash มาเป็นสื่อการเรียนที่ตรงกับเนื้อหาของแต่ละวิชามีแบบสอบถาม นักเรียนสามารถทำและรู้คำตอบ
ได้ทันที
๓) ICT. For Research ซึง่ เป็น ICT. ทีส่ นับสนุนให้การเรียนการสอนมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานยิง่ ขึน้ โดย
จัดให้มี Intranet อันเป็นเครือข่ายทีน่ กั เรียนเปิดดูได้ภายในโรงเรียนทุกจุดไม่วา่ ในห้องสมุด ห้องสือ่ ห้องคอมฯ หรือ
ห้องเรียน เพราะทางโรงเรียนจัดเป็นเครือข่ายไว้ Internet ทางโรงเรียนได้ฝึกให้เขียน web ของตนเองเพื่อเปิดดู
web อืน่ ๆ เช่น www.google.com , www.hotmail.com , www.Mcot.com , www.Obec.go.th www.sanook.
com , www.think.com เมื่อนักเรียนมีงานก็สามารถค้นคว้าได้สะดวกรวดเร็ว
สำหรับ E - Library ก็เป็นเนื้องานที่ทางโรงเรียนทำไว้นักเรียนก็เปิดดูได้ ส่วนใหญ่เน้นไปที่ครู เช่น
ดวงวิภาสาร, ครูปฏิรปู , ครูมอื อาชีพ Mobile library , HOTNEWS และสุดท้ายเป็นเกม Online ทีม่ สี าระ เช่น
เกม A-Math ทางคณิตศาสตร์ เกม Cross - Word ทางภาษาอังกฤษเป็นต้น
สำหรับทีเ่ ป็น Montessori Camp การจัดนิทรรศการในวันสำคัญต่างๆ Construction Camp การจัดฐาน
วิชาการหรือการจัด Day Camp ทัง้ ๒ กิจกรรมต้องผลิตชิน้ งานด้วยระบบ ICT. และ Morning ICT. เป็นเนือ้ หา
สาระทีแ่ บ่งงานให้นกั เรียนเตรียมมานำเสนอเป็น Power point เป็นการให้ความรูใ้ นช่วงเช้าเช่นเดียวกับ Afternoon
ICT. ครูจะนำเสนอในเรือ่ ง เพลงงานตามเทศกาล บทอาขยาน และ เน้นคำศัพท์ ไทย - อังกฤษ - จีน นอกจากนี้
ยังฝึก Robot, Publisher, Animation และยังจัดหา CAI เข้ามาผสมผสานด้วย
กลุ่มนี้เน้นไปที่การเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนโดยอิสระเป็นการฝึกคิดและยังให้นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่ง

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การนำ ICT มาเป็นนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
โรงเรียนดวงวิภาแบบเต็มระบบ
เป็นการพัฒนาแบบรอบด้าน
ครบวงจรของการพัฒนาการเรียนรู้
ที่ยั่งยืน โดยมีผลผลิต(outcomes)
ที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาที่มี
มาตรฐาน ซึง่ ในทีน่ ห้ี มายถึง
กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้
ที่เต็มศักยภาพในทุกๆ ด้าน
เป็นนวัตกรรมของยุคสมัยที่นำ
ICT มาใช้เพือ่ การพัฒนาอย่าง
สมบูรณ์
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รายงานการดำเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า เทศบาลนครอุดรธานี
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า สังกัดเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๑๑ ถนนประชาอุทิศ ตำบล
หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นโรงเรียนที่เน้นการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียนมากเป็นพิเศษ เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวว่าจะมีส่วนอย่างสำคัญ
ในการส่งเสริมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้แก่เยาวชนในอนาคต

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จากการสำรวจสถานภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนในโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า พบว่ามิติ
ด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ ที่เน้นในเรื่องของความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๔๔ ก็ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในเรือ่ งของคุณธรรม จริยธรรม
ปัญหาเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม เป็นปัญหาใหญ่ของชาติ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องเริม่ จากครอบครัว
สถานศึกษา ซึ่งถือเป็นช่วงของการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญในช่วงวัยของชีวิต

การพั ฒ นานวั ต กรรม
จากแนวคิดดังกล่าวนายประพันธ์ พลแพงขวา ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
ซึ่งมีความปรารถนาเป็นอย่างสูงที่จะมุ่งมั่นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในจิตสำนึกที่ดีของผู้เรียน จึงได้ศึกษา
ถึงแนวทางต่างๆ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียนที่รับผิดชอบ โดยได้นิยามศัพท์เฉพาะสำหรับการดำเนินงานไว้ดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม :

หมายถึง สภาพความดีทง้ั หลาย ซึง่ ฝังลึกอยูใ่ นจิตใจ
ของบุคคลและเป็นการประพฤติปฏิบัติชอบต่อตนเอง
ต่อผูอ้ น่ื และต่อสังคมอันจะก่อให้เกิดความสงบสุข
ในการอยู่ร่วมกัน
ในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ซึ่งได้ร่วมกับกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภิกษุและฆราวาส
ได้รว่ มกันจัดทำกรอบปฏิบตั ดิ า้ นคุณธรรม จริยธรรมไว้ ๘ ด้าน
สำหรับการประเมินพฤติกรรม ดังนี้
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ขอบข่าย
พฤติกรรม
๑. ความมีวินัย
๑.๑ การรักษา
ระเบียบวินยั
๑.๒ การปฎิบัติตาม
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน
๑.๓ การเข้าแถวรอ

๒. การกตัญญู
๒.๑ การเคารพ
ยำเกรงผูใ้ หญ่
๒.๒ การมีสัมมา
คารวะ
๓. ความมีเมตตา
๓.๑ ความเห็นอก
เห็นใจ
๓.๒ การรู้จัก
ช่วยเหลือ
๔. ความขยันอดทน
๔.๑ ความมุ่งมั่นใน
การทำงานให้
สำเร็จ
๔.๒ การให้ความ
ร่วมมือ

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี

ต้องเตือนก่อนเสมอเพือ่ ให้
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของ
โรงเรียน
เวลาออกจากห้องเรียน
มักจะออกไปโดยไม่ขอ
อนุญาต
เมือ่ มีการแจกสิง่ ของมักจะ
แย่งเพือ่ นโดยไม่เข้าแถว

เคารพกฎระเบียบของ
โรงเรียนโดยต้องเตือน
เป็นบางครัง้
ก่อนออกจากห้องเรียน
จะมาขออนุญาตครูก่อน
เป็นบางครัง้
เมือ่ มีการแจกสิง่ ของจะ
เข้าแถวรอคอยได้แต่ครู
ต้องคอยเตือน

พูดจาล้อเลียนหรือ
หลอกลวงบิดามารดา
ครูอาจารย์
หันหลังให้ผใู้ หญ่ขณะ
ผูใ้ หญ่อยูใ่ กล้

นับถือนอบน้อมต่อบิดา
มารดา ครู อาจารย์
จะมีบางครั้งที่พูด
ติเตียนบ้าง
หลบเลีย่ งหนีไปทางอืน่
เมือ่ ผูใ้ หญ่อยูใ่ กล้

จะซ้ำเติมเพือ่ นเมือ่ เห็น
เพือ่ นถูกทำโทษ
มักจะหวงของตัวเองเสมอ
และไม่ยอมให้เพือ่ นยืม
ของใช้ส่วนตัว

จะอยูเ่ ฉยๆ เมือ่ เห็นเพือ่ น
ถูกทำโทษ
จะให้เพือ่ นยืมของใช้
ส่วนตัวตามคำแนะนำ
ของครู

ปลอบโยนเพือ่ นเมือ่ เห็น
เพือ่ นถูกทำโทษ
ให้เพือ่ นยืมของใช้
ส่วนตัวเมือ่ เพือ่ นไม่มโี ดย
ไม่ต้องมีใครแนะนำ

เมื่อทำงานที่ได้รับมอบ
หมายไม่ได้กจ็ ะไม่ทำเลย
แต่นำของเล่นมาเล่นแทน

ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้ตามการชี้นำของผู้อื่น
และสนใจทำงานดี

เมื่อครูให้ทำงานส่งจะนำ
เอาของเล่นมาเล่นทำให้
ไม่มผี ลงานส่งครู

เมื่อครูให้ทำงานส่งจะทำ
เสร็จช้าเพราะชอบคุยกับ
เพือ่ น

กระตือรือร้นในการทำงาน
ที่ได้รับมอบหมายและทำ
ได้สำเร็จตามกำหนดเวลา
ด้วยตนเอง
เมื่อครูให้ทำงานส่งจะ
ตัง้ ใจทำและเสร็จอย่าง
รวดเร็ว

เคารพกฎระเบียบของ
โรงเรียนโดยไม่ตอ้ งเตือน
ทุกครัง้ ทีจ่ ะออกจาก
ห้องเรียนจะมาขออนุญาต
ก่อนเสมอ
เมือ่ มีการแจกสิง่ ของจะ
เข้าแถวรอด้วยความสงบ
เรียบร้อยเสมอ
มีความเคารพยำเกรงบิดา
มารดา ครู อาจารย์
ไม่เคยพูดจาติเตียน
หันหน้าเข้ามาผู้ใหญ่เมื่อ
อยูใ่ กล้และคอยรับใช้ดว้ ย
ความเต็มใจ
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ขอบข่าย
พฤติกรรม
๕. ความเสียสละ
๕.๑ ความมีน้ำใจ
หรือเอือ้ เฟือ้
เผือ่ แผ่
๕.๒ การดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมรอบ
บริเวณโรงเรียน

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี

มักจะหยิบสิง่ ของเอามา
เก็บไว้คนเดียวโดยไม่
แบ่งปันเพือ่ น
มักจะทิ้งเศษกระดาษ
ถุงพลาสติกบริเวณสนาม
หรือในห้องเรียนเวลาที่
ครูไม่เห็น

จะแบ่งของให้เพือ่ นโดย
ต้องมีครูหรือบุคคลอื่น
เตือน
เมื่อเจอเศษกระดาษ
ถุงพลาสติกบริเวณ
โรงเรียนก็จะเก็บเวลา
ครูบอก

ไม่มีความรับผิดชอบใน
การกระทำของตนเอง
เมือ่ เกิดข้อขัดแย้ง
มักจะทำอะไรคนเดียวและ
ชอบอยูค่ นเดียวเสมอ

เมือ่ เกิดข้อขัดแย้ง
จะตัดสินใจโดยการ
ชี้นำของครู
ชอบทำงานและเล่นกับ
กลุม่ เพือ่ นทีส่ นิทเท่านัน้

รู้จักการประนีประนอม
หรือตัดสินใจเมือ่ เกิด
ข้อขัดแย้งด้วยตนเอง
จะทำงานและเล่นเป็น
กลุม่ กับเพือ่ นได้ทกุ คน

๗. ความซือ่ สัตย์

มักจะเอาสิง่ ของคนอืน่
ไปซ่อนเสมอ

อะไรทีไ่ ม่ใช่ของตนเอง
ก็จะไม่เอา

เวลาพบสิง่ ของทีไ่ ม่ใช่ของ
ตนก็จะนำมาแจ้งครู
เพือ่ คืนให้เจ้าของ

๘. การมีเหตุผล

ชอบเลียนแบบพฤติกรรม
บุคคลที่ไม่สมควรนำมา
เป็นแบบอย่าง

ไม่ชอบเลียนแบบบุคคล
อืน่

ชอบเลียนแบบพฤติกรรม
บุคคลใกล้ชิด เช่น ครู
พ่อแม่ อยูเ่ สมอ

๖. ความสามัคคี
๖.๑ รู้จักประนี
ประนอมและ
ตัดสินใจ
๖.๒ การเข้าร่วม
กลุม่ กับผูอ้ น่ื

เมือ่ มีสง่ิ ของก็จะแบ่งให้
เพือ่ นด้วยเสมอ
เมื่อเจอเศษกระดาษ
ถุงพลาสติกบริเวณ
โรงเรียนก็จะเก็บทันที

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๔๒๕ - ๒๕๔๙ ผลจากการดำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน
เทศบาล ๓ บ้านเหล่าใน ๘ เรือ่ งโดยมีกจิ กรรมเสริมอืน่ ๆ อาทิ
การจัดกิจกรรมพิเศษในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การจัด
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
อาทิ การติดป้ายคำขวัญ สุภาษิตต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน รวมไปถึงการกำกับ
ติดตามประเมินผลอย่างจริงจัง ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม สูงขึ้นอย่างน่าพึงพอใจมากสำหรับครู ได้รับเกียรติคุณ
ให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ๑ ใน ๕ โรงเรียน
ขนาดใหญ่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากชมรมพุทธศาสตร์
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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การบริหารจัดการปัญหาแบบบูรณาการเชิงรุก :
โครงการโรงเรียนสัญจรครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ
(Problems Management by Integrated Advance under
Travelling School on Warm-Dhama Family Project)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนบ้านค่าย
โรงเรียนบ้านค่าย ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๐๔/๘ หมู่ ๖ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๑ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ ๓-๔ มี
นายมานิตย์ จันวัน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ริเริ่มแนวคิดการแก้ปัญหาผู้เรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากสภาพ
สิง่ แวดล้อมภายนอก เช่น ปัญหาครอบครัวแตกแยก พ่อ แม่ ผูป้ กครองต้องดิน้ รนประกอบอาชีพส่งผลให้ขาดการ
อบรมสั่งสอนบุตรหลานเท่าที่ควร ผู้เรียนบางส่วนมีปัญหาหลากหลายด้าน ซึ่งหากปล่อยไว้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
ของโรงเรียน ชุมชน และสังคม

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จำนวนนักเรียน ๒,๑๗๕ คน ซึ่งอยู่ในช่วงของความเป็นวัยรุ่นที่จะต้องปลูกฝังบ่มเพาะสิ่งดีงามให้มากเป็น
พิเศษนั้น ข้อเท็จจริงที่ปรากฏสภาพแวดล้อมภายนอกได้หล่อหลอมความคิดพฤติกรรมเชิงลบให้แก่ผู้เรียนบางส่วน
ให้ต้องติดตามแก้ไขและหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนหลายเรื่อง อาทิ การยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พูดจาหยาบคาย
ปัญหาชูส้ าว ไร้ระเบียบวินยั ไม่ใช่ใจในเรือ่ งการศึกษา ติดเกม เป็นต้น
ปัญหาต่างๆ เหล่านี้แม้ทางโรงเรียนจะใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาแต่พฤติกรรมของผู้เรียน
กลุ่มที่เป็นปัญหาก็ปรับเปลี่ยนในเชิงบวกเพียงแต่ระยะเวลาสั้นๆ เพราะเมื่อกลับไปบ้าน พ่อ แม่ ผู้ปกครองก็ไม่มี
เวลามากพอที่จะติดตาม ตักเตือนสั่งสอนตามคำแนะนำของโรงเรียนแต่อย่างใด ทำให้การแก้ไขปัญหาได้ผลดีใน
ระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น
ประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงเป็นประเด็นสำคัญที่โรงเรียนนำกลับมาทบทวนเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะ
ทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป
ข้อสำคัญนวัตกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นนวัตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนด้วย

การพั ฒ นานวั ต กรรม
เพื่อให้การบริหารจัดการกับปัญหาได้รับการแก้ไขเยียวยาลงลึกถึงต้นเหตุ ผู้บริหารและคณะครูจึงร่วมกัน
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
นวัตกรรมที่คิดค้นและพัฒนาสำหรับการแก้ไขดังกล่าวนี้คือ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การปั ญ หาแบบ
บูรณาการเชิงรุก : โครงการโรงเรียนสัญจรครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ ในลักษณะของการแก้ไขแบบพลัง
๓ ประสาน ได้แก่ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึง่ คุน้ เคยกันในชือ่ บวร
ขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวคิดดังกล่าวได้กำหนดไว้ ดังนี้
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แผนภูมิ แสดงขั้นตอนการดำเนินการ การบริหารจัดการเชิงรุก :
โรงเรียนสัญจรครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะ
ขั้นเตรียมการ

๒. เผยแพร่ผลงาน

๓. ตรวจสอบและประเมินผล (C)
เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
แปลความหมาย
ตรวจสอบคุณภาพการประเมิน

D

๖. จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล
ที่ใช้ในการดำเนินการ

๑. จัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน

D

D D

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ

๒. ออกปฎิบัติตามโครงการ (D)
ครั้งที่ ๑ อบต. บ้านค่าย
ครั้งที่ ๒ อบต. บางบุตร
ครั้งที่ ๓ อบต. ชากบก
ครั้งที่ ๔ อบต. หนองละลอก
ครั้งที่ ๕ อบต. หนองตะพาน
ครั้งที่ ๖ อบต. ตาขัน
ครั้งที่ ๗ อบต. หนองบัว

<

ขั้นรายงานผล

D

D

๔. เตรียมความพร้อม
บุคลากร
สร้างความตระหนัก
สร้างความรู้ความเข้าใจ

๑. ประสานงานกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (P)
วัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
ชุมชน
หน่วยราชการ

D

D
๓. จัดทำปฎิทินงาน
กำหนดการ และ
กิจกรรมดำเนินการ

D

D

D
๒. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ปกครอง
และนักเรียนรายบุคคล/
พืน้ ที่

ขัน้ ดำเนินการ

D

D
๑. จัดเก็บข้อมูลผูป้ กครอง
และนักเรียนรายบุคคล

D

๔. นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา (A)
บุคลากร
ปฎิทินงาน/กำหนดการ/กิจกรรม
จัดทำข้อมูลสารสนเทศ

การดำเนินงานครั้งนี้ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นการประสานพลังครั้งใหญ่ของทุกภาคส่วนในสังคม
นอกจากบ้าน วัด โรงเรียนแล้ว ยังมีองค์การบริหารส่วนตำบลทัง้ ๗ ตำบลในอำเภอบ้านค่าย สนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินงาน โรงพยาบาลบ้านค่ายสนับสนุนวิทยากรด้านจิตวิทยา สถานีตำรวจภูธรบ้านค่ายให้ความรู้
ด้านกฎหมายมีการจัดทำเอสารความรู้ คำแนะนำต่างๆ อย่างหลากหลาย รวมไปถึงการติดตามด้วยวิธีการสัญจร
ไปถึงหมู่บ้านและบ้านของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดทิศทางในการแก้ไขป้องกันปัญหาร่วมกัน
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
การรวมพลังครั้งใหญ่ของการบริหารจัดการปัญหาแบบบูรณาการเชิงรุก : โครงการโรงเรียนสัญจรครอบครัว
อบอุน่ ด้วยธรรมะ ของโรงเรียนบ้านค่าย ส่งผลดีในมิตทิ ห่ี ลากหลาย เช่น
ผูเ้ รียน :
เกิดความตระหนักและค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตนเอง
ครู :
รู้จักวิถีชีวิตนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกมิติทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา : สร้างมิติสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครอง ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
ราชการต่างๆ
ผูป้ กครอง :
ทราบพฤติกรรมที่ซุกซ่อนของบุตรหลานมากยิ่งขึ้น เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการให้เวลากับบุตรหลานมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา
ชุมชน :
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ดูแล ปกป้องพิทักษ์ เยาวชนในชุมชนให้ดำรงวิถี
ชีวิตที่ดีงามเพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
โรงเรียน :
นอกจากมีนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดีแล้ว โรงเรียนยังเป็น
ความหวังอย่างมีอนาคตของทุกคนในชุมชน
ภาพความสำเร็จดังกล่าวนี้เป็นความสำเร็จที่เกิดมากจากการที่บ้าน วัด โรงเรียนและองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้รวมพลังอย่างเข้มแข็งในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและสังคมไปพร้อมๆ กัน
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การบริหารจัดการ
บ้านทักษะชีวติ ในโรงเรียน
(Home Life Skill Administration)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนมีนบุรี
โรงเรียนมีนบุรี ตัง้ อยูท่ ่ี ๓๖ หมู่ ๑ ถนนสีหบุรานุกจิ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดหมายของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทย โดยนางสาวสุมณฑา พงษ์มาลา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ นงานให้ บรรลุเป้าหมายดั งกล่ าวทำให้ โ รงเรี ยนมี น บุ รี ไ ด้
สำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อความคาดหวังของนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถม
ศึกษาปีที่ ๖ ไปแล้วว่าผู้ปกครองคาดหวังไว้อย่างไร และปรารถนาจะให้โรงเรียน
ตอบสนองอะไรบ้างให้แก่ชุมชน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จากการออกแบบสอบถามความต้องการต่อความคาดหวังของนักเรียนที่จบ
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ไปแล้วพบว่าจำนวนผูป้ กครองร้อยละ ๘๒.๐๐ คาดหวังให้
นักเรียนเป็นคนดีของสังคม ร้อยละ ๑๘.๐๐ คาดหวังให้นกั เรียนสามารถสอบแข่งขัน
เข้าเรียนต่อในสถาบันที่มีชื่อเสียง
ข้อมูลในเชิงลึกค้นพบว่าผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ผู้ปกครองทำงานนอกบ้าน ร้อยละ ๗๗.๐๐ ร้อยละ ๖๙.๐๐ ครอบครัวแตกแยก
และยังมีข้อมูลอื่น ๆ อีกหลายประเด็นบ่งชี้ว่าเด็ก ๆ ขาดการอบรมสั่งสอนจากพ่อ
แม่ ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสภาพสิ่งแวดล้อมของสังคมมีสิ่งยั่วยุในเชิง
ลบต่อการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์อยู่ค่อนข้างมาก
ในส่วนของโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนจำนวน ๒,๖๕๖ คน จำนวนห้องเรียนต่อ
นักเรียนเท่ากับ ๑ : ๔๓ ทำให้การจัดการเรียนการสอนในแบบปกติมอิ าจตอบสนอง
ความมุ่งมั่นของโรงเรียนได้
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การพั ฒ นานวั ต กรรม
จากข้อค้นพบข้างต้นทำให้ผู้บริหารของโรงเรียนมีนบุรีคิดค้นและพัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการบ้านทักษะชีวิตในโรงเรียนขึ้นเพื่อให้เป็นฐานสำคัญของ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพของนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น โดยได้ เ ริ ่ ม ดำเนิ น การมาตั ้ ง แต่ ป ี
การศึกษา ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบนั
คำว่า บ้านทักษะชีวติ ในโรงเรียนนัน้ หมายถึงการจัดกลุม่ นักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ให้อยู่รวมกันเรียกว่าสมาชิกในบ้านทุกคนมีบทบาทเป็นพี่เป็นน้อง
ในครอบครัวเดียวกัน โดยมีครูประจำบ้านทำหน้าทีเ่ ป็น พ่อ แม่ ประจำบ้าน
ส่วนนิยามของคำว่า ทักษะชีวิต (Life Skill) หมายถึงความสามารถที่
ประกอบไปด้วยความรู้ เจตคติ ทักษะที่จะจัดการกับปัญหารอบๆ ด้าน ในสภาพ
สังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคตไม่ว่าเรื่องเพศ สาร
เสพติด บทบาทชายหญิง ชีวติ ครอบครัว สุขภาพ อิทธิพลสือ่ สิง่ แวดล้อม จริยธรรม
และปัญหาสังคม
ในการปฏิบัติงานได้ใช้วิธีการเชิงระบบเข้ามาบริหารจัดการ บ้านทักษะชีวิต
ในโรงเรียน ดังนี้

การบริหารจัดการบ้านทักษะชีวติ ในโรงเรียน
๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
สำรวจสถานภาพส่วนบุคคล

D D D

๒. จัดทำรูปแบบและขอบข่ายบ้านทักษะ
๓. กำหนดบทบาทหน้าทีข่ องสมาชิกในบ้าน
๔. ร่วมจัดทำแผน โครงการ
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ

D
๕. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน
โครงการกิจกรรมที่กำหนด

D
พบปัญหา
ประสบความสำเร็จ

เกิดปัญหา

D D

๖. ประเมินผลตรวจสอบ
๗. จัดทำรายงานนำเสนอ
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บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
จากความมุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการบ้านทักษะชีวิตในโรงเรียนมีนบุรีประสบ
ความสำเร็จอย่างน่าชืน่ ชม ดังนี้
ผูเ้ รียน :
มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น มีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการแบ่งปัน ให้การ
ช่วยเหลือและรู้จักการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และอื่นๆ ที่
ประเมินผลได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
ครู :
เกิดการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ มีกิจกรรมเชิงบูรณาการ ยืดหยุ่น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามความต้องการมากยิ่งขึ้น
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา : มีนวัตกรมที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณธรรม ความ
รับผิดชอบของผูเ้ รียน ซึง่ จะเป็นนวัตกรรมทีส่ ำคัญให้แก่สงั คมโดยรวมไปพร้อมๆ กัน
ผูป้ กครองและชุมชน : ได้รบั ประโยชน์อย่างสมบูรณ์ บุตร หลานได้รบั ทัง้ ความรู้ ทักษะ และเจตคติจาก
กิจกรรมดังกล่าว ทำให้มีความหวังในอนาคตของบุตรหลานมากกว่าในอดีตที่
ผ่านมา
นวัตกรรมการบริหารจัดการบ้านทักษะชีวิตในโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของความสำเร็จในการพัฒนา
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาของผู้บริหารการศึกษาไทย
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๒ หลักสูตรโอ่งผ้าไทยในเชิงพาณิชย์
(The Curriculum of Jar with Thai Cloth for
Commercial Product)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ตัง้ อยูท่ ต่ี ำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ราชบุรี เขต ๒ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาจนประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของการนำภูมิปัญญาเข้าสู่การศึกษาของชาติ โดยมีนายวุฒิ ภมร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา

การพั ฒ นานวั ต กรรม

เนื่องจากจังหวัดราชบุรีที่โรงเรียนเปิดทำการ
สอนอยู่เป็นจังหวัดที่มีภูมิปัญญาในด้านต่างๆ อย่าง
หลากหลายโดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรม
พื้นบ้านนับว่ามีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักในระดับชาติ
อาทิ การปัน้ โอ่งมังกร และการทอผ้า เป็นต้น
ศิลปหัตถกรรมการปั้นโอ่งเคยเป็นอาชีพที่มี
ความรุ่งเรืองสามารถยึดเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อเนื่องมา
อย่างยาวนาน แต่การพัฒนาประเทศที่มีความเจริญ
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากน้ำสำหรับดื่มและใช้สอย มี
ระบบประปา ถังเก็บน้ำ และภาชนะเก็บน้ำในรูปแบบ
อื ่ น ๆ เข้ า มาแทนที ่ ส่ ง ผลให้ อ าชี พ การปั ้ น โอ่ ง ไม่
สามารถยึ ด เป็ น อาชี พ ที ่ ม ั ่ น คงได้ เ หมื อ นในอดี ต ที ่
ผ่านมา
ประชาชนที่เคยประกอบอาชีพการปั้นโอ่งจึง
พากันละทิ้งถิ่นฐานเข้าไปหางานทำในชุมชนเมืองหรือ
ย้ายถิ่นไปประกอบอาชีพในจังหวัดอื่นๆ ทำให้ภูมิ
ปัญญาด้านศิลปหัตถกรรมการปั้นโอ่งถูกละเลยถึง
ความสำคัญที่เคยมีมาแต่ครั้งอดีต

จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนวัดบ้าน
ใหม่ตระหนักถึงปัญหาการล่มสลายทางภูมิปัญญาที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงร่วมกันระดมความคิดในการ
แสวงหาวิธีการที่จะนำภูมิปัญญาดังกล่าวเข้าไปจัด
การศึ ก ษาเพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การอนุ ร ั ก ษ์ สื บ สาน
ภู ม ิ ป ั ญ ญาการปั ้ น โอ่ ง ให้ ค งดำรงอยู ่ โดยต่ อ ยอด
ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์และพัฒนาจากการเรียนรู้
การปั้นโอ่งไปเป็นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเรื่องโอ่งผ้าไทย
บูรณาการสอดแทรกในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในเรื่องงานประดิษฐ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๔๗ เป็นต้นมา
โอ่งผ้าไทยที่พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญามาจาก
การปั ้ น โอ่ ง ดิ น เผาดั ง กล่ า วนี ้ เป็ น การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ย
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ด้วยการนำโอ่งดินเผามา
ปะติ ด ด้ ว ยผ้ า ไทยให้ เ ป็ น สิ น ค้ า อี ก ประเภทหนึ ่ ง ที ่ ม ี
ความแปลกใหม่ กลายเป็ น ที ่ น ิ ย มของตลาดอย่ า ง
รวดเร็ว
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๓ ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุรุสภา
ในการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรโอ่งผ้าไทยเชิงพาณิชย์ดังกล่าวนี้ ได้มีการนำวิธีการเชิงระบบเข้ามาใช้ใน
การพัฒนาใน ๔ ขัน้ ตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ ๑ : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผูน้ ำชุมชน ผูป้ กครองนักเรียนช่วงชัน้ ที่ ๓ เพือ่
ชี้แจงนโยบายการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ขัน้ ตอนที่ ๒ : การสร้างหลักสูตรโอ่งผ้าไทยตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ การกำหนด
หลักการและเหตุผล วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย โครงการหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งมี
๗ หน่วย ได้แก่
แต่งโอ่งดินด้วยผ้าไหม
เฉิดไฉไลบรรจุภณ
ั ฑ์
รูท้ นั การพาณิชย์
คิดร่างสร้างโครง
เชือ่ มโยงสูก่ ารขาย
ฉายแววคุณธรรม
เลิศล้ำนิทรรศการ
แนวการจัดการเรียนการสอนใช้รูปแบบทักษะกระบวนการ เน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติการแก้ปัญหา
ความรู้ความเข้าใจ การสร้างเจตคติ และกระบวนการกลุ่ม จากนั้นสร้างเอกสารประกอบหลักสูตร แผนการจัด
การเรียนรู้ เครื่องมือแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขัน้ ตอนที่ ๓ : การทดลองใช้หลักสูตรโอ่งผ้าไทยเชิงพาณิชย์ ในช่วงชัน้ ที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔ : การศึกษาผลการใช้หลักสูตรโอ่งผ้าไทยในเชิงพาณิชย์

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ความสำเร็จสูงสุดที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมโอ่งผ้าไทยที่ปรากฏเด่นชัด ก็คือ
ด้านการศึกษา : ได้พัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับความต้องการ
ท้องถิ่น รายวิชาเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๓
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒
ด้านครู :
คิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ในโรงเรียนไป
ปรับใช้ได้ในวิถีชีวิตจริง
ด้านผูเ้ รียน :
เกิดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้เรียนรู้ ได้ฝึกปฏิบัติ ข้อสำคัญ
เป็นการเรียนรูท้ ม่ี โี อกาส ‘ได้คดิ ’ จึงทำให้ ‘คิดได้’ มีโอกาส ‘ได้ทำ’ จึง ‘ทำได้’
ด้านชุมชน :
อาชีพการเป็นโอ่งได้กลับมาเป็นอาชีพทีส่ ร้างความมัน่ คงได้อกี ครัง้ หนึง่ โดยความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและชุมชนที่ร่วมกันพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาด้านการศึกษาและอาชีพ
ให้เดินเคียงข้างไปสู่อนาคตด้วยความมั่งคั่งและมั่นคง
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดบ้านใหม่ เป็นข้อพิสูจน์อย่างเด่นชัดว่าโรงเรียนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการ
สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนาภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาติให้คงดำรงอยู่ได้ในปัจจุบัน
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ห้ อ งเรี ย นธรรมชาติ
บูรณาการสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้
(Natural Integrated Classrooms to Variety Departmants)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นทุ ่ ง กว๋ า ววิ ท ยาคม
โรงเรียนทุง่ กว๋าววิทยาคม ตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ ๑๙๔ หมู่ ๔ ตำบลทุง่ กว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สังกัด
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาลำปาง เขต ๓ เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนกั เรียน ๖๐๘ คน อาคารเรียน ๓ หลัง ซึง่
ไม่เพียงพอสำหรับการจัดห้องเรียนให้ครอบคลุมและเอือ้ ต่อกิจกรรมการเรียนรูต้ ามธรรมชาติวชิ าทีเ่ ป็นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
คณะผู้บริหารโดยนางทรงศักดิ์ สาแก้ว ผู้อำนวยการ และคณะครูได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยจัดทำห้องเรียนธรรมชาติบูรณาการ
สู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
ห้องเรียนที่ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมที่หลากหลายส่งผลอย่างสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งประมวลได้ดังนี้
ครู :
ขาดการใช้สื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ
ผูเ้ รียน : ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีความเบื่อหน่ายที่ต้องทนเรียนอยู่ในห้องเรียนแคบๆ
บรรยากาศการจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้ที่เป็นไปแบบซึมเซาทำให้ขาดบรรยากาศเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ผู้เรียนขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ว่ามีผลโดยตรงต่ออนาคตของตนเองและครอบครัว
บรรยากาศการเรียนรู้ลักษณะดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญในการบริหารทำให้ผู้บริหารและครูได้ร่วมกันคิด
ค้นพัฒนานวัตกรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมออกแบบนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาได้ผลสำรวจดังกล่าว พบว่า
โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๕๘ ไร่ และยังมีสถานที่ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงอีกเป็นจำนวน
มาก
โรงเรี ย นมี อ าคารเรี ย นและอาคารประกอบจำกั ด ไม่ ส ามารถจั ด ห้ อ งศู น ย์ ว ิ ช าประจำกลุ ่ ม สาระการ
เรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระ
สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนปัจจุบันมีสถานที่หลายแหล่งมีบรรยากาศร่มรื่น มีการจัดสวนหย่อมมีไม้ดอก
ไม้ประดับสวยงาม นักเรียนมักมาใช้สถานที่ดังกล่าวพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เป็นประจำ
ฯลฯ

การพั ฒ นานวั ต กรรม
เมื่อสำรวจแหล่งต่างๆ แล้ว คณะครูช่วยกันศึกษาความเหมาะสมในการนำสถานที่มาจัดเป็นห้องเรียน
ธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ดังนี้
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ของคุรรุสุสภาภา
๓ ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ของคุ
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กลุม่ สาระการเรียนรู้

ชือ่ แหล่งเรียนรู้

สถานที่

๑. ภาษาไทย

สวนวรรณคดี
สวนสำนวนชวนคิด
สวนภาษาหรรษา

ข้างอาคารพยาบาล
ข้างโรงอาหาร
ข้างโรงอาหาร

๒. คณิตศาสตร์

สวนคณิตฯ พิชติ ไอคิว

สวนเกษตร

๓. วิทยาศาสตร์

สวนหิน
สวนพฤกษศาสตร์

อาคาร ๒
ภายในโรงเรียน

๔. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สวนศาสนาวัฒนธรรมไทย

ศาลาพระพุทธ

๕. สุขศึกษาและพละศึกษา
สวนสุขภาพ ขอบสระน้ำ

สวนสมุนไพร

ขอบสระน้ำ

๖. ศิลปศึกษาและดนตรีศกึ ษา

ศูนย์ภูมิปัญญาไทย
ลานดนตรี

บ้านพักนักเรียน
บ้านพักนักเรียน

๗. ภาษาต่างประเทศ

Natural English Resource

สวนเกษตร

๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน)

สวนร้อยดอกไม้

ข้างห้องคหกรรม

๙. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่าง)

ลานอุตสาห์

หน้าโรงฝึกงาน

๑๐. การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)

ห้องเรียนธรรมชาติ

สวนเกษตร

หลังจากนั้นคณะครูช่วยกันศึกษาความสัมพันธ์กับหลักสูตรว่าแหล่งเหล่านั้นสอดคล้อง
กับการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด กำหนดเนื้อหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีการ
บูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระและต่างกลุ่มสาระต่อไป
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สวนวรรณคดี
สวนภาษาหรรษา
สำนวนชวนคิด
สวนหิน
ศูนย์สง่ิ แวดล้อม
สวนพฤกษศาสตร์

Natural
English Resource

>

ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ

>

วิทยาศาสตร์

>
คณิตศาสตร์

>

สวนคณิตพิชิตไอคิว

ห้องเรียน
ธรรมชาติ
บูรณาการสู่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้

>

>
>

สังคมศึกษา

>

ศูนย์ภูมิปัญญาไทย
ลานดนตรี

ศิลปะดนตรี

สุขศึกษา
พลานามัย

การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
สวนพุทธศาสนา
วัฒนธรรมไทย

สวนสมุนไพร
สวนสุขภาพ

ลานอุสาห์

สวนเกษตร

สวนร้อยดอกไม้

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ความสำเร็จของห้องเรียนธรรมชาติ บูรณาการสู่กลุ่มสาระการเรียนเป็นการเรียนรู้ในบรรยากาศที่แปลกใหม่
ผ่อนคลายในบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ทำให้เกิดความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดร่วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริหาร ครู ชุมชน ซึง่ ผลจากการประเมินพบความสำเร็จทีน่ า่ ภาคภูมใิ จ เช่น
ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ รูจ้ กั ประหยัด อดออม เกิดความร่วมมือระหว่าง
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน โดยการดำเนินงานการจัดกิจกรรมในห้องเรียนธรรมชาติได้ร่วมกันวางแผน ร่วม
กันปฏิบตั จิ นเกิดเป็นผลงาน ซึง่ ห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรูแ้ ต่ละแห่งจะมีการจัดแบ่งนักเรียนรับผิดชอบ ทำหน้าที่
ดูแลเรือ่ งความสะดวก ความเป็นระเบียบ และการจัดสภาพ บรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติให้สวยงาม ทำให้ดงึ ดูด
ความสนใจแก่ผู้พบเห็นอยากเข้าไปใช้บริการในการศึกษาหาความรู้ นักเรียนได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน
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ธรรมชาติ ตามอัธยาศัย สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา โดยมีผลงานนักเรียนจากการเข้าไปเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระได้จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนในพื้นที่ที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์เป็น
ห้องเรียนธรรมชาติและได้จัดทำแฟ้มผลการปฏิบัติงานการจัดห้องเรียนธรรมชาติทุกกลุ่มสาระไว้ในห้องศูนย์แหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียนซึ่งง่ายและสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหรือผู้ที่เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนธรรมชาติ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ภาษาไทยเป็นสวนวรรณคดี สวน
ภาษาหรรษา และสวนสำนวนชวนคิด กรอบความรู้ที่สามารถเข้าไปศึกษาคือ ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย เรื่อง
พระอภัยมณี สังข์ทอง ฯลฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสวนหิน สวน
พฤกษศาสตร์ ห้องศูนย์สง่ิ แวดล้อม สถานีอตุ นุ ยิ มวิทยาจำลอง ฯลฯ
กลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ “สวนคณิต
พิชติ ไอคิว” มุมคณิต ลานคณิต ฯลฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดสวน “ศาสนา วัฒนธรรมไทย” ผู้ที่เข้าศึกษาจะได้รับความรู้ในเรื่องความเชื่อ
ภูมปิ ญ
ั ญาไทย ปรากฏการณ์ธรรมชาติ มนุษย์กอ่ นประวัตศิ าสตร์ถงึ ปัจจุบนั ฯลฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ “Natural English
Resource” เนือ้ หาวิชาทีส่ ำคัญ คือ Nursery, Trees (Parts of tree), Flwers (Vocabularies), Proverbs and
Saying, Area (Path, Stone, Fence), Pavilion (Vocabularies), Beds (Flower beds, Vegetable beds)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ “สวนสมุนไพร
และสวนสุขภาพ” โดยมีเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับเรื่อง พืชสมุนไพรชนิดต่างๆ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี ได้จัดห้องเรียนธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ “ศูนย์ภูมิปัญญาไทยและ
ลานดนตรี” ฯลฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้
กลุ่มวิชาโดยแยกออกเป็นแต่ละกลุ่มงาน
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดที่คุ้มค่าแก่การศึกษาเรียนรู้อย่างมหาศาล เป็นการพลิกเปลี่ยนรูปแบบ
ของการเรียนรู้ โดยห้องเรียนธรรมชาติที่ใช้เป็นต้นแบบของการศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
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โครงการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียน
(Restorative Justice in the School)
ปรากฏการณ์ ณ โรงเรี ย นพนมสารคาม
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมดุลวิทยา” ตัง้ อยูท่ ่ี ๖๖๐ ถนนพนมพัฒนา ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีนายโสภณ สุขเสวี ทำหน้าที่
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแม้โรงเรียนจะเป็นสถานศึกษาที่ในการอบรมบ่มเพาะให้มนุษย์เป็นผู้รู้คิดรู้ทำเป็นคนดี
มีศีลธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่ด้วยช่วงวัยของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษานั้น เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
จากความเป็นเด็กเข้าสู่ความเป็นวัยรุ่น ซึ่งมีเรื่องที่น่าท้าทายหรือเรื่อง “ท้าทาย” ทั้งทางความคิดและพฤติกรรม
อยูม่ ใิ ช่นอ้ ยๆ
โรงเรียนพนมสารคาม “พนมดุลวิทยา” ก็เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มิได้หมายความว่าผู้เรียนที่นี่จะไม่มีปัญหา
ต่อกัน แม้จะมิใช่นักเรียนส่วนใหญ่แต่ปัญหาใหญ่ๆ ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาเล็กๆ ที่มิได้รับการแก้ไขที่ถูกทิศ
ถูกทางเสียตั้งแต่ต้นทั้งสิ้น
จำนวนผูเ้ รียน ๒,๘๕๙ คน บางส่วนได้กอ่ ปัญหาการทะเลาะวิวาทมากบ้างน้อยบ้าง ซึง่ บางช่วงบางวันเคย
มีปัญหาการทะเลาะวิวาทถึง ๕ - ๖ คดี ทำให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนรองผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้า
ระดับ และครูประจำชั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการตัดสินคดีความ
สิ่งเหล่านี้แม้จะเกิดจากผู้เรียนจำนวนน้อยแต่นี่คือสัญญาณอันตรายที่จะมีต่อสังคมในอนาคต ซึ่งจะต้องได้
รับการ “ดับไฟร้าย” เสียแต่ตน้ ลม

ข้อค้นพบ : ต้นคิดของแนวทางการพัฒนา
จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้รับผิดชอบในทุกส่วนเริ่มทบทวนพันธกิจและวิธีการตัดสินคดีความกันใหม่ โดยมี
ข้อสังเกตว่าบางครั้งการตัดสินคดีความของครูที่ทำหน้าที่เสมือนตุลาการในการให้ความยุติธรรมนั้น แท้ที่จริงแล้ว
ในใจของเด็กๆ เขาคิดว่าเป็นการยุติธรรมที่แท้จริงหรือไม่
จากการประมวลผลการตัดสินคดีในทุกมิติแล้ว ก็ค้นพบว่ากระบวนการที่ครูตัดสินนั้นมุ่งเน้นที่จะนำผู้
กระทำผิดมาลงโทษ โดยลืมที่จะให้ความสำคัญกับผู้เสียหาย
ข้อสำคัญการตัดสินใจบางคดียังขาดกระบวนการที่จะส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาในเชิงสมานฉันท์ทำให้
ปัญหาย้อนกลับก่อปัญหาต่อเนื่องออกไปอีก
สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น เพราะปัญหาดังกล่าวมิได้ยุติลงด้วยจิตสำนึกที่แท้จริงของผู้ก่อคดีและผู้ที่ได้รับความ
เสียหายในคดีตา่ งๆ นัน่ เอง
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การพั ฒ นานวั ต กรรม
ทิศทางใหม่ของกระบวนการแก้ปัญหาได้รับการหยิบยกมาเป็นประเด็นของการแสวงหาทางออกที่ดีผ่าน
การประชุมแบบเต็มคณะ ระหว่างรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน คณะสารวัตรนักเรียน โดยมี
ข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันว่า จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การตัดสินคดีความเสียใหม่ ด้วยการทบทวนเรื่องการ
อำนวยความยุตธิ รรมเชิงแก้แค้นทดแทน (Retributive Justice) ทีใ่ ช้แก้ปญ
ั หามาแต่เดิมนัน้ จะต้องได้รบั การยกเลิก
ปรับเปลี่ยนไปการใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบ “การอำนวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” ที่ทุกฝ่ายต้องมองเห็น
‘ภัย’ ที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทว่า มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายเฉพาะแก่ผู้กระทำความผิด และผู้เสียหาย
เท่านั้น หากแต่เป็นภัยร้ายแรงทั้งผู้กระทำความผิด ผู้เสียหาย โรงเรียน สังคมในโรงเรียน พ่อ แม่ จนถึงความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในสังคมโดยรวม ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยและหมดสิ้นไป
จากแนวคิดดังกล่าวนี้ ผู้รับผิดชอบจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานคุมประพฤติ
จังหวัดมาให้ความรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าวให้แก่ผบู้ ริหาร ครู ผูเ้ รียนแกนนำ ฝึกปฏิบตั กิ ารไกล่เกลีย่ คดีความจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เช่น เมื่อเกิดกรณีพิพาท สารวัตรนักเรียนจะมีขั้นตอนการ
ดำเนินงาน ดังนี้
๑. นำคู่พิพาทไปยังห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
๒. เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรียนจะกำหนดนัดหมายคู่กรณีมาพบกันอีกครั้งในเวลาที่เหมาะสม
๓. คณะกรรมการไกล่เกลี่ยเป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีความของคู่กรณี
๔. เมื่อคู่กรณีเกิดจิตสำนึกยอมรับความผิดของคนแล้วให้ผู้กระทำผิดเป็นผู้เลือกการบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
โรงเรียนในสิ่งที่ตนเองสมัครใจ
๕. เมื่อผู้กระทำผิดสมัครใจในเรื่องการบำเพ็ญประโยชน์แล้ว คณะกรรมการคุมประพฤติจะนัดหมายผู้
กระทำความผิดไปบำเพ็ญประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสม
๖. กรณีที่เป็นความผิดรุนแรง มีผลกระทบต่อผู้ปกครองและยอมความกันไม่ได้จะถูกส่งต่อให้กลุ่มงาน
บริหารกิจการนักเรียนเป็นผู้พิจารณาตัดสิน

บทสรุ ป ของความสำเร็ จ
ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของโครงการยุติธรรมเชิงสมาน
ฉันท์ดังกล่าว ในปัจจุบันก็คือปัญหาการเผชิญหน้าอย่างท้าทาย
และพร้อมใช้ความรุนแรงต่อกันของผู้เรียนลดลงอย่างรวดเร็วและ
ได้กลายเป็นกรณีศึกษาต้นแบบของหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้เป็นกรณี
ศึกษาในการแก้ไขปัญหาและการศึกษาเรียนรู้ผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติจริง โดยมีหน่วยงานต่างๆ ไปศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก
อาทิ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และระดั บ กลางของกระทรวงยุ ต ิ ธ รรม
นั ก ศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ จ าก
จังหวัดต่างๆ เป็นต้น
ความสำเร็ จ สู ง สุ ด ของโครงการยุ ต ิ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์
เป้าหมายมิได้อยู่เพียงแค่การอยู่ร่วมกันด้วยความสุขสงบสันติภาพ
ในโรงเรียนเท่านั้น หากแต่มีเป้าหมายสำคัญไปถึงชุมชน สังคม
โดยส่วนรวมเป็นสำคัญ
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รางวัลผลงานประจำปี ๒๕๔๗
ตามประกาศคุรุสภา
เรื่อง การคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๔๗
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เหรียญทอง จำนวน ๑๕ รางวัล
๑. การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นข้ามกลุ่มสาระ
การเรียน ๘ กลุม่ สาระเรือ่ ง ผ้าไหม
ผลงานของโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ชัยภูมิ เขต ๑
๒. การจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ โดยใช้
โครงการ “มะขามน่าตามไปดู”
ผลงานของโรงเรียนชุมพวงศึกษา
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต ๗
๓. เขตการปกครองพิเศษ
ผลงานของโรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ)
เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๔. หลักสูตรท้องถิ่นเมืองพิมายแบบบูรณาการ
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต ๗
๕. โปรแกรมระบบการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเครือข่าย
ผลงานของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๖. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนปฏิบัติบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชามอเตอร์
ไฟฟ้าและการควบคุม เรือ่ ง การตรวจ
สอบอุปกรณ์การควบคุม
ผลงานของโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๗. หนึง่ เดียวได้สผ่ี ลงาน
ผลงานของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดเทศบาลนครสวรรค์
๘. กล่องมหัศจรรย์ ๒๐๐๔
ผลงานของโรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชัยนาท เขต ๑
๙. การสอนแบบบูรณาการโดยใช้ VCD ประกอบ
แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ป.๖
ผลงานของโรงเรียนบ้านหินดาด
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต ๒
๑๐. รำภูมพ
ิ นาป่ากระเจียว
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
๑๑. บทเรียนการ์ตนู (Cartoon Program)
ผลงานของโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต ๒
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๑๒. หลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ ง การเลีย้ งหอยแมลงภู่
ในทะเลด้วยหลักคอนกรีต
ผลงานของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชุมพร เขต ๒
๑๓. น้ำปลา
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชะอำวิทยาคาร)
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
สังกัดเทศบาลเมืองชะอำ
๑๔. นวัตกรรมแหล่งเรียนรูส้ วู่ สิ ยั ทัศน์
ผลงานของโรงเรียนจารย์ตำรา
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต ๗
๑๕. การจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล้อมทีย่ ง่ั ยืน
ผลงานของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

๑๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ผลงานของโรงเรียนพิกุลทอง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต ๗
๑๙. รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
โครงงานกลุม่ จักสานเส้นพลาสติก
ผลงานของโรงเรียนนาข่าวิทยาคม
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต ๒
๒๐. การสอนแบบบูรณาการโดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดิน
เป็นสื่อ
ผลงานของโรงเรียนวัดคลองภูมิ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๒๑. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของนักเรียน
โดยใช้การสอนแบบโครงการและการวิจยั
ผลงานของโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองแม่ตืน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาลำพูน เขต ๒
๒๒. หนึง่ โรงเรียน หนึง่ วัตกรรมเบญจลักษณ์
การเรียนรูส้ คู่ ณ
ุ ลักษณะ “ดี เก่ง มีความสุข”
ผลงานของโรงเรียนบ้านนายผล
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๒๓. การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่โรงเรียนเพื่อสร้าง
และพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน
ผลงานของโรงเรียนบ้านห้วยหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชัยภูมิ เขต ๑
๒๔. การเรียนรู้บูรณาการแบบองค์รวม
ผลงานของโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
เขต ๔

เหรียญเงิน จำนวน ๓๙ รางวัล
๑๖. การจัดกระบวนการเรียนรู้มัคคุเทศก์น้อย
ท้องถิน่ ภาษาอังกฤษ
ผลงานของโรงเรียนบ้านต้นแก้ว
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
เขต ๔
๑๗. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ผลงานของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
เขต ๑
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๒๕. ดอกไม้ใบบาง
ผลงานของโรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชัยภูมิ เขต ๒
๒๖. การปรับปรุงพันธ์ไหมพื้นเมือง
ผลงานของโรงเรียนบ้านตานวน
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ
เขต ๔
๒๗. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
วิชาพระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ โดยใช้รปู แบบโครงการ
Inter Teach to the Future
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
เขต ๑
๒๘. เครื่องดนตรีไทย
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดชัยมงคล
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติ ร
สังกัดเทศบาทเมืองบางมูลนาก
๒๙. เจ้ายักษ์ใหญ่ไดโน
ผลงานของโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี
อำเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓๐. การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ
ผลงานของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๓๑. สือ่ การเรียน Online เรือ่ งทวีปออสเตรเลีย
ผลงานของโรงเรียนพานทอง
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต ๒

๓๒. รายงานการพัฒนาบทละครพูด
เรือ่ ง สัญญาของแม่โค
ผลงานของโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต ๑
๓๓. บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือ่ งจักรวาล
และอวกาศ (บุกฟ้าหาดาว)
ผลงานของโรงเรียนบ้านธาตุ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๔
๓๔. เจาะสูตรคูณ, เกมเลขฐานและเครือ่ งวัดมุม
อย่างง่าย
ผลงานของโรงเรียนแม่เมาะวิทยาลำปาง
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑
๓๕. รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมใน
การเรียนรู้ กลุม่ สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๔
ผลงานของโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาลพบุรี เขต ๒
๓๖. บทเรียนโมดูล (Modules) วิชาวิทยาศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑
ผลงานของโรงเรียนหนองน้ำขุ่น
อำเภอสีคว้ิ จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต ๔
๓๗. ชุดการสอนวิชา พ.๑๐๒ พลานามัย
(เทบิลเทนนิส) ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๑
ผลงานของโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพ
ที่ ๑๒๐
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย เขต ๒
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๓๘. การใช้แหล่งเรียนรู้ INTERNET เพือ่
กระตุ้นความสนใจและพัฒนาการเรียน
ในวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ.๒๕๔๗
ผลงานของโรงเรียนหอวัง
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๓๙. การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา
ผลงานของโรงเรียนบ้านโนนม่วง
อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
สังกัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลำภู เขต ๒
๔๐. การประดิษฐ์ดอกไม้เกล็ดปลา
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลวังม่วง
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสระบุรี เขต ๒
๔๑. หลักสูตรกลุ่มการงานและอาชีพรายวิชา
โครงงานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ รหัส ง. ๓๒๒
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓
ผลงานของโรงเรียนบ้านปวนพุ
กิง่ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒
๔๒. หลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ
ศาสนาอิสลาม ระดับอนุบาล ๑-๓
ผลงานของโรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
อำเภอหนองจิต จังหวัดปัตตานี
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๔๓. ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ระบบอินเตอร์เน็ต
จำลอง
ผลงานของโรงเรียนบ้านหนองหิน
อำเภอหนองแสนหิน จังหวัดอุตรดิตถ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์
เขต ๑

๔๔. ห้องเรียนธรรมชาติป่าชายเลนในโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนคลองแสนสุข
(สิทธิไชยบำรุง)
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๑
๔๕. สรุปการดำเนินโครงการโรงเรียนชุมชน
คนรักษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
(รุ่งอรุณ ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗)
ผลงานของโรงเรียนวัดสระประทุม
อำเภอโพธิป์ ระทับช้าง จังหวัดพิจติ ร
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิจติ ร เขต ๑
๔๖. โครงการ SME รุน่ เยาว์
ผลงานของโรงเรียนคลองห้วยทราย
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๔๗. ขุมทรัพย์จากแหล่งเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์
เขต ๑
๔๘. การพัฒนาโปรแกรมการวัดและประเมินผล
การศึกษา
ผลงานของโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๔๙. ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
ผลงานของโรงเรียนโนนจิก
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต ๔
๕๐. โรงเรียนในโรงงาน
ผลงานของโรงเรียนเทคโนโลยีทีพีไอ
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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๕๑. แผนกกลยุทธ์การนิเทศภายในโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิก์ ลาง)
อำเภอพิบลู มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
๕๒. เด็กออทิสติกสามารถเรียนร่วมกับเด็กอื่นได้
ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กสระแก้ว
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สังกัดเทศบาลเมืองนครปฐม
๕๓. กลองยาวประยุกต์
ผลงานของโรงเรียนชุมแสงสงคราม
“อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์”
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
เขต ๑
๕๔. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการวิจยั
ผลงานของโรงเรียนบ้านปากเหมือง
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง

๕๗. การใช้วิธีสอนแบบโครงงานในการศึกษา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลงานของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๕๘. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บูรณาการวิถีพุทธ
ผลงานของโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
๕๙. โครงการรักการอ่าน
ผลงานของโรงเรียนบ้านเขตเมือง
ถนนเอกชัย จังหวัดสมุทรสงคราม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
๖๐. กระบวนการจัดการแข่งขันกีฬาสีโดยยึด
ผู้เรียนนเป็นสำคัญ
ผลงานของโรงเรียนบ้านป่าซาง
กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต ๑
๖๑. ผลการสอนโดยบูรณาการเทคนิคแผนที่
ความคิดกับเทคนิคหมวกความคิด ๖ ใบ
ทีส่ ง่ ผล ต่อทักษะการคิดวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติในวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒
ผลงานของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย
เขต ๑
๖๒. การพัฒนาหน่วยเรียนบูรณาการ เรือ่ ง
เวียงท่ากานโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
ผลงานของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
เขต ๔

เหรียญทองแดง จำนวน ๖๓ รางวัล
๕๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะ เก่ง ดี มีสขุ กรณีศกึ ษาการจัด
การเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเอง
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา
(สมัครผลผดุง)
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
สังกัดเทศบาลเมืองนครปฐม
๕๖. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็กทีม่ คี รูไม่ครบชัน้ เรียน กรณีโรงเรียน
วัดสารภีวทิ ยาคาร ด้วยวิธกี ารรวมชัน้ เรียน
และบูรณาการระหว่างวิชาโดยใช้สิ่งแวดล้อม
เป็นสื่อการสอน
ผลงานของโรงเรียนวัดสารภีวิทยาคาร
อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่
เขต ๔
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๖๓. นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ โดยใช้การวิเคราะห์ประโยค
ด้านโครงสร้าง Tree Diagrams และการ
พัฒนาการอ่านออกเสียงด้านกิจกรรม
English Language Clinic
ผลงานของโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒
๖๔. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียน
แสนตอวิทยา
ผลงานของโรงเรียนแสนตอวิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์
เขต ๑
๖๕. การเลีย้ งปลาในกระชัง
ผลงานของโรงเรียนบ้านไผ่
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑
๖๖. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธในโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนประณีตวิทยาคม
อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
๖๗. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ผลงานของโรงเรียนบ้านหนองรังสิต
อำเภอทุง่ เสลีย่ ม จังหวัดสุโขทัย
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุโขทัย เขต ๒
๖๘. งานบาติก
ผลงานของโรงเรียนบ้านพุน้อย
กิง่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจวบคีรขี นั ธ์ เขต ๒
๖๙. การรีไซเคิลเพื่อชีวิต
ผลงานของโรงเรียนวัดบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก
เขต ๑

๗๐. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนวัดจุฬามณี
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม
๗๑. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ รงเรียนวิถพ
ี ทุ ธ
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล)
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
๗๒. สวนดอกไม้แห่งการเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแกง
อำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต ๑
๗๓. การสอนแบบบูรณาการ
ผลงานของโรงเรียนโพนงามศึกษา
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
เขต ๑
๗๔. กิจกรรมหนังสือพิมพ์เสมือน
ผลงานของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๗๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
ถนนอรุณอมรินทร์ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๗๖. แผนการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์
“การฝึกซ้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
น้ำท่วมและโคลนถล่ม”
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต ๑
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๘๒. คู่มือการผลิตและการใช้สื่อการสอน
ดนตรีแสนกล
ผลงานของโรงเรียนลับแลศรีวิทยา
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์
เขต ๑
๘๓. นาฏศิลป์ดนตรีพื้นเมืองอีสาน
ผลงานของโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา
รัชมังคลาภิเษก
อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ
เขต ๑
๘๔. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกติกาการ
แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
ผลงานของโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)
เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร
๘๕. หลักสูตรยิมนาสติก โรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ
ผลงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๑
๘๖. หลักสูตรท้องถิ่นการทำน้ำมันสมุนไพร
จากต้นผักเสีย้ นผี
ผลงานของโรงเรียนบ้านแบนชะโด
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

๗๗. ชุดการเรียนรู้ เรือ่ ง พิชติ ปลวกด้วยสมุนไพร
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านใหม่
จังหวัดเชียงราย
ผลงานของโรงเรียนบ้านใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต ๑
๗๘. วิชาข่าวสารคู่คลินิกหมอภาษา
ผลงานของโรงเรียนเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๗๙. ๑ ครู ๑ นวัตกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงาน
โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธุ์อุปถัมภ์
เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๒
๘๐. โครงการเคเบิลทีวีในโรงเรียนเทศบาล
วัดไทรอารีรกั ษ์ (มณีวทิ ยา)
ผลงานของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
(มณีวทิ ยา) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สังกัดเทศบาลเมืองโพธาราม
๘๑. คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ระดับก่อนประถมศึกษา ชุด สนุกกับ
ภาษาอังกฤษ
ผลงานของโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
เขต ๑

187

๘๗. หลักสูตรท้องถิน่ โรงเรียนยางวิทยาคม
“วิถีชีวิตกับดอนปู่ตา”
ผลงานของโรงเรียนยางวิทยาคม
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต ๒
๘๘. การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรือ่ ง “การทอ
ผ้าไหมมัดหมี”่ สำหรับนักเรียนช่วงชัน้ ที่ ๔
กรณีศกึ ษา : โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
จังหวัดขอนแก่น
ผลงานของโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
เขต ๒
๘๙. คู่มือการจัดกิจกรรมชุมชนนักวิทยาศาสตร์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานรุ่นเยาว์
ผลงานของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร
เขต ๓
๙๐. หลักสูตรสถานศึกษาพัฒนาด้วยระบบ
ผลงานของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์
เขต ๑
๙๑. ศูนย์การเรียนกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทศิ )
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สังกัดเทศบาลเมืองนครปฐม
๙๒. การใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอน
ผลงานของโรงเรียนอุทกวิทยาคม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุรี เขต ๒

๙๓. ศูนย์ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์
ผลงานของโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี
เขต ๒
๙๔. เกษตรทฤษฎีใหม่สู่การเรียนรู้มุ่งสู่เศรษฐกิจ
แบบพอเพียง
ผลงานของโรงเรียนเมืองปราจีนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
๙๕. แหล่งเรียนรูส้ คู่ รัวโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนวัดทางขึ้น
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔
๙๖. แหล่งเรียนรู้โมคลานเมืองเก่า
ผลงานของโรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรม เขต ๔
๙๗. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ผลงานของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สตรีวทิ ยา เขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๓
๙๘. ห้องปฏิบตั กิ าร “ขยะหอม”
ผลงานของโรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๙๙. การรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่งานอาชีพ
ผลงานของโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๔
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๑๐๐. ผลิตกระดาษจากเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
ผลงานของโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี
เขต ๑
๑๐๑. รายงานผลการพัฒนาห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนคลองขวาง
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
๑๐๒. แหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นคนรอบรู้
ผลงานของโรงเรียนวัดเลา
(คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ)
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๐๓. มรดกท้องถิน่ ป่าเขาเพชรน้อย (วนอุทยาน
พุมว่ ง) ของอูท่ อง
ผลงานของโรงเรียนวัดเขาพระ
อำเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๒
๑๐๔. โครงการเกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดำริ
ผลงานของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ
เขต ๒
๑๐๕. แหล่งเรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่
ผลงานของโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
กิง่ อำเภอทุง่ เขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด
เขต ๑
๑๐๖. โครงการพัฒนาครูเครือข่ายสู่การปฏิรูป
การเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต ๓

๑๐๗. การบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
ผลงานของโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
อำเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลำภู เขต ๑
๑๐๘. การฝึกอบรมครูโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ผลงานของโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง
เขต ๑
๑๐๙. การพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
ผลงานของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
๑๑๐. มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ผลงานของโรงเรียนวัดบ้านบน
อำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑
๑๑๑. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเร่งรัดป้องกัน
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ผลงานของโรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์
อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต ๑
๑๑๒. การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนโชคชัย
พรหมบุตร บริหารแบบการมีสว่ นร่วม
ผลงานของโรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา
เขต ๒
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๑๑๓. การบริหารฐานโรงเรียน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของครูและชุมชนเพื่อการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๒
(บ้านบาเละฮิเล)
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส
๑๑๔. การใช้นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
เด็กอนุบาลของโรงเรียนเทศบาล
บ้านศรีตะกั่วป่า
ผลงานของโรงเรียนบ้านศรีตะกั่วป่า
อำเภอตะกัว่ ป่า จังหวัดพังงา
สังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า

๑๑๕. กิจกรรมทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว
ผลงานของโรงเรียนบ้านเนินพลวง
อำเภอโพธิป์ ระทับช้าง จังหวัดพิจติ ร
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาพิจติ ร เขต ๑
๑๑๖. ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สืบสานงานศิลป์ (ตุง-โคม)
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงศ์อนุกลู )
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สังกัดเทศบาลนครลำปาง
๑๑๗. การวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
ทัง้ โรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนวัดสระจระเข้
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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รางวัลผลงานประจำปี ๒๕๔๘
ตามประกาศคุรุสภา
เรื่อง การคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๔๘
ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
ครูบ้าน
ผลงานของโรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ)
อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖. เพลงอานาเซต (Anaset)
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านกาแป๊ะ
กอตอ) อำเภอเบตง ยะลา
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง
๗. อุปกรณ์ชว่ ยพยุงหลังสำหรับการฝึกม้วนตัว
(The Back Support)
ผลงานของโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาด
จวนอุปถัมภ์” เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘. ข่าวสารผ่านจอ
ผลงานของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
อำเภอเมือง เชียงราย
สังกัดสำนักงานคณะกรรทมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยระบบ
Video Conference
ผลงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ พะเยา
กิง่ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

เหรียญทอง จำนวน ๑๖ รางวัล
๑. การสอนชุมนุมและโครงงานวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ ๓ ส
ผลงานของโรงเรียนวารีเชียงใหม่
อำเภอเมือง เชียงใหม่
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๒. กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๓. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการตาม
กลุม่ สาขาวิชาชีพ : การเตรียมศักยภาพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสู่ระบบ
กลางการรับนิสติ /นักศึกษา (Admission)
ในปีการศึกษา ๒๕๔๙
ผลงานของโรงเรียนราชินีบน
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๔. โครงการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลช้าง
ผลงานของโรงเรียนบ้านรวมมิตร
อำเภอเมือง เชียงราย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๑๐. การใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือ่ ง ระบบ
เครือข่ายเบื้องต้น
ผลงานของโรงเรียนบางมด (ตันเปาว์วิทยาคาร)
เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๑๑. บทเรียนเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ
WEBSITE : CONIC SECTION
ผลงานของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๒.ผลสัมฤทธิข์ องการพัฒนาหนังสือเล่มเล็ก
(บทเรียนสำเร็จรูป) ทีมผี ลต่อนิสยั รักการอ่าน
ของนักเรียน
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกวิศราราม
อำเภอเมือง ลพบุรี
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี
๑๓.การผูกเสี่ยวเกี่ยวก้อยทำความดี
ผลงานของโรงเรียนบ้านดอนละนาม
อำเภอจัตรุ สั ชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๔.การใช้นิทานคุณธรรมเสริมสร้างจริยธรรม
สำหรับเด็กปฐมวัย
ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเหล่ากาชาด
(สวัสดิ์ - สุเทพ)
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม
๑๕. หลักสูตรท้องถิน่ ลายสือไทย
ผลงานของโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล
(ดำรงประชาสรรค์)
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
๑๖. ร้านดอกไม้โรงเรียนวัดธาตุทอง
ผลงานของโรงเรียนวัดธาตุทอง
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร

เหรียญเงิน จำนวน ๓๗ รางวัล
๑๗. การออกกำลังการเพื่อพัฒนาเซลล์สมอง
และสติปญ
ั ญา
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๘. นวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้แบบ
พหุปญ
ั ญา โดยการปฏิรปู การเรียนรูท้ ง้ั
โรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลจารุวรรณ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๑๙. การจัดการเรียนรู้แบบธุดงคศึกษา
ผลงานของโรงเรียนเซนต์หลุยส์
อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๒๐. โครงการเยาวชนคนดีศรีสุนทร
ผลงานของโรงเรียนสุนทรวัฒนา
อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒๑. โครงการธนาคารยอดนักอ่าน
ผลงานของโรงเรียนบ้านเขตเมือง
อำเภอเมือง สมุทรสงคราม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒๒. เตาเผาขยะสึนามิ
ผลงานของโรงเรียนบ้านโคกกระพี้ หนองนกเขา
สามัคคี
อำเภอหนองกี่ บุรรี มั ย์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๒๓. การจัดกระบวนการเรียนรูว้ ถิ พ
ี ทุ ธ แบบล้านนา
ผลงานของโรงเรียนบ้านต้นแก้ว
อำเภอหางดง เชียงใหม่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒๔. ครอบครัวเล็ก
ผลงานของโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
อำเภอเมือง ขอนแก่น
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
๒๕. ตลาดนัดในโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนบ้านหนองจันทร์
อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรขี นั ธ์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒๖ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้าน
การเกษตร โดยใช้แหล่งเรียนรูก้ ารมีสว่ นร่วม
ของผูป้ กครองและชุมชนในท้องถิน่
ผลงานของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
อำเภอเมือง ชัยนาท
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒๗. นวัตกรรมทีเ่ น้นวิธกี ารแบบเปิด (Open
Approach) เพือ่ พัฒนารูปแบบการสอน
ผลงานของโรงเรียนสุรนารีวิทยา
อำเภอเมือง นครราชสีมา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒๘. สืบสานภูมิปัญญาด้วยการศึกษาแบบโครงงาน
ผลงานของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
อำเภอนาเชือก มหาสารคาม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒๙. ผลงาน “Nintel” หรือชุดนวัตกรรมการสอน
ปฏิบตั จิ งั หวะโน้ตสากล
ผลงานของโรงเรียนวัดราชาธิวาส
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

๓๐. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
ผลงานของโรงเรียนบ้านม่วงสามปี
อำเภอลี้ ลำพูน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๓๑. การจัดทำหนังสืออ่านประกอบหลักสูตร
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)
อำเภอเมือง นครปฐม
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม
๓๒. คู่มือการดำเนินการเคเบิลทีวีในโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์
(มณีวทิ ยา) อำเภอโพธาราม ราชบุรี
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองโพธาราม
๓๓. ระบบเบรกและเครื่องไล่ลมเบรก
ผลงานของโรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
อำเภอเมือง ชลบุรี
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๓๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ทีส่ อนโดยใช้ชดุ
เอกสารสื่อประกอบการสอน
ผลงานของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
กรุงเทพมหานคร
เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๓๕. การผลิตสือ่ -นวัตกรรมแซ็กโซโฟน P.V.C.
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีและ
ทดแทนเครื่องดนตรีที่ขาดแคลนของนักเรียน
ยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา
ผลงานของโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
อำเภอเวียงชัย เชียงราย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๔๓. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลงานของโรงเรียนราชบพิตร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๔๔. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีประสิทธิภาพ
ผลงานของโรงเรียนวัดบัวงาม
อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๔๕. โปรแกรมระบบบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ
ผลงานของโรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง
อำเภอโกสุมพิสยั มหาสารคาม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๔๖. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิง่ แวดล้อม : กรณีศกึ ษา
โรงเรียนวัดสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานของโรงเรียนวัดสระจระเข้
อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๔๗. หลักสูตรป่าท้องถิ่นทะเมนชัยพิทยาคม
ผลงานของโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม
อำเภอลำปลายมาศ บุรรี มั ย์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๔๘. หลักสูตรการผลิตหนังสือทำมือ
(Handmade-Book Curriculum)
ผลงานของโรงเรียนมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

๓๖. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
ความมีวินัยในตนเองโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน : โครงการครูทหาร
ผลงานของโรงเรียนขามแก่นนคร
อำเภอเมือง ขอนแก่น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๓๗. วิธีการอย่างง่ายในการปราบมหันตภัย
นกพิราบ
ผลงานของโรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
อำเภอเมือง ชลบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๓๘. ยุทธศาสตร์สวนสนุกสู่ความสำเร็จ
ผลงานของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
อำเภอเมือง ขอนแก่น
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น
๓๙. รายงานโครงการพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษา
อำเภอเมือง ขอนแก่น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๔๐. โครงการหมู่บ้านในโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่
อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๔๑. คุณคือ...คนสำคัญ
ผลงานของโรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๔๒. การบริหารจัดการเชิงระบบ
ผลงานของโรงเรียนวัดท่ายาง
อำเภอทุง่ ใหญ่ นครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๕๕. ผ้าสวยด้วยมือหนู
ผลงานของโรงเรียนบ้านดอนตำลึง
อำเภอสองพีน่ อ้ ง สุพรรณบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๖. ประมวลคำภาษากระเหรีย่ ง ภาษาไทยกลาง
ภาษาพืน้ เมือง ประกอบภาพ
ผลงานของโรงเรียนบ้านห้วยหละ
อำเภอบ้านโฮ่ง ลำพูน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๗. โครงการบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมใจพลิกฟืน้
แก้มลิงคลองสนามชัย
ผลงานของโรงเรียนวัดแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๕๘. ลักษณะนิสัยพัฒนาได้ด้วยกระบวนการ
ลูกเสือและยุวกาชาด
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย
อำเภอเมือง เชียงราย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๙. การเรียนรู้ควบคู่งานอาชีพ
ผลงานของโรงเรียนนาข่าวิทยาคม
อำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๐. โครงการอาหารปลอดภัยถวายแด่แม่ของ
แผ่นดิน “กินตามแม่” เทิดไท้ ๗๒ พรรษา
มหาราชินี
ผลงานของโรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

๔๙. รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนวัดสวนส้ม
อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๐. ลึกแต่ไม่ลับของเขาพนม
ผลงานของโรงเรียนพนมเบญจา
อำเภอเขาพนม กระบี่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๑. ข้าวก่ำ : แหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ผลงานของโรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ
อำเภอเมือง มหาสารคาม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๒. ห้องสมุดน้อยในชั้นเรียน
ผลงานของโรงเรียนสันติวิทยา
อำเภอเมือง เชียงราย
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๕๓. การพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดเปรม
ประชากกร
ผลงานของโรงเรียนวัดเปรมประชากร
อำเภอเมือง ปทุมธานี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
เหรียญทองแดง จำนวน ๕๕ รางวัล
๕๔. การทำพิมพ์และงานหล่อไม้ซีกน้ำ
ผลงานของโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน
รัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๖๑. บูรณาการคู่ขนานระบบการเรียนรู้สู่ชุมชน
สัมพันธ์โดยเน้นหลัก “บวร” (บ้าน วัดโรงเรียน)
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
กิง่ อำเภอเวียงเชียงรุง้ เชียงราย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๒. โครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของนักเรียน
ผลงานของโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๘ (บ้าหนองเรียง)
อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๓. การศึกษาผลสัมฤทธิก์ ารจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรือ่ ง วรรณกรรมท้องถิน่ โดยใช้
แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน สำหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔
ผลงานของโรงเรียนน้ำพองศึกษา
อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๔. สมาธิกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
ผลงานของโรงเรียนสัตยาไส
อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๖. การจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนใน
โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้าน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลงานของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๖๗. การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสหวิทยาการ
ข้ามกลุม่ สาระการเรียนรู้ เรือ่ ง ยุงลายตัวร้าย
ผลงานของโรงเรียนวัดนาคนิมิตร
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

๖๘. พัฒนาการอ่านสู่การเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
อำเภอเมือง นครสวรรค์
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๖๙. เอกสารประกอบการเรียนการสอนสาระการ
เรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาการขายผลิตภัณฑ์
(ง ๓๒๒๐๓) ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๒
ผลงานของโรงเรียนราชวินิตบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๗๐. โครงการพัฒนาห้องสมุดเข้าสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ผลงานของโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (๒๐๐ปี)
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๗๑. การสร้างแบบฝึก เรือ่ ง สำนวนไทย สำหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๔
ผลงานของโรงเรียนบ้านน้ำพุ
กิง่ อำเภอหนองมะโมง ชัยนาท
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๗๒. เพลฟ้อนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินี
ผลงานของโรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงราย
จรูญราษฎร์) อำเภอเมือง เชียงราย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๗๓. การสร้าง พัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) เรือ่ ง คำประพันธ์
ผลงานของโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมามิการาม
อำเภอเมือง ประจวบคีรขี นั ธ์
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
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๗๔. บทเรียนเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เกีย่ วกับท้องถิน่ ภูเก็ต
ผลงานของโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี
อำเภอเมือง ภูเก็ต
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๗๕. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรือ่ ง ผังงาน
ผลงานของโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
สมุทรปราการ
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ
๗๖. มหัศจรรย์ผืนผ้า
ผลงานของโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก
อำเภอบ้านไร่ อุทยั ธานี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๗๗. การทำเครื่องประดับละคร
ผลงานของโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
อำเภอเมือง แพร่
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแพร่
๗๘. หนึง่ โรงเรียน หนึง่ ผลิตภัณฑ์
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๗๙. การสร้างอุปกรณ์การกลั่นด้วยไอน้ำอย่างง่าย
ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร
ผลงานของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา
อำเภอบางระกำ พิษณุโลก
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๐. ถ่านจากกระดาษหนังสือพิมพ์
ผลงานของโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ
(ไกรลาศวิทยาทาน)
อำเภอหัวหิน ประจวบคีรขี นั ธ์
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน

๘๑. การพัฒนาบุคลากรโดยการเสริมสร้าง
คุณภาพ ๕ ต.
ผลงานของโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
อำเภอสวนผึง้ ราชบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๒. การปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ผลงานของโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา
อำเภอบางละมุง ชลบุรี
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๘๓. คาราวานประชุมสัญจร.....สู่ชั้นเรียน
ผลงานของโรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์
วิทยาคาร)
อำเภอหนองไผ่ เพชรบูรณ์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๔. การบริหารสินทรัพย์
ผลงานของโรงเรียนวังวิเศษ
อำเภอวังวิเศษ ตรัง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๕. การพัฒนาคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๕ โดยใช้
บทเรียนสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม
Power Point
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล ลพบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๖. โครงการเด็กดี
ผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กวัดห้วยจระเข้
อำเภอเมือง นครปฐม
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม
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๙๓. หลักสูตรท้องถิน่ แบบบูรณาการ เรือ่ ง
วัดหัวลำโพง
ผลงานของโรงเรียนพุทธจักรวิทยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙๔. เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน
ดอยผายาย
ผลงานของโรงเรียนวัดหนองหล่ม
อำเภอเมือง ลำพูน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙๕. แหล่งเรียนรูส้ ทู่ วีวฒ
ั นา
ผลงานของโรงเรียนทวีวัฒนา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙๖. แห่งเรียนรู้โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
ผลงานของโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๙๗. การทำสวนยางครบวงจร
ผลงานของโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
อำเภอน้ำโสม อุดรธานี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙๘. กิจกรรมแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
ผลงานของโรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน
อำเภอบ่อทอง ชลบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

๘๗. ถังขยะเปลีย่ นนิสยั
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
อำเภอเชียงของ เชียงราย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๘. โครงการบ้านอุ่นใจ
ผลงานของโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๘๙. ค่ายองค์รวมสู่หลักสูตรท้องถิ่น
ผลงานของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
อำเภอเมือง เชียงใหม่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙๐. วิถพ
ี ทุ ธสูว่ สิ ยั ทัศน์ทางการศึกษา
ผลงานของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
อำเภอหลังสวน ชุมพร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙๑. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร
ท้องถิน่ แบบบูรณาการโดยใช้หลักไตรสิกขา
(แนววิถพ
ี ทุ ธ-วิถธี รรม)
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๒ (ประชาภิบาล)
อำเภอเมือง กาญจนบุรี
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
๙๒. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
๒๕๔๗ (ฉบับปรับปรุง)
ผลงานของโรงเรียนประชาบูรณะวิทยา
อำเภอเมือง ประจวบคีรขี นั ธ์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๙๙. ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านลาน
ผลงานของโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม
อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐๐. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบองค์รวม
โดยใช้แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่
ผลงานของโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐๑. โครงการธนาคารเศษวัสดุเหลือใช้
(Rest Scraps Bank Project)
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
อำเภอเมือง หนองบัวลำภู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐๒. วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ
ผลงานของโรงเรียนแสนตอวิทยา
อำเภอเมือง อุตรดิตถ์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐๓. แหล่งเรียนรูส้ คู่ รัวโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนวัดทางขึ้น
อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

๑๐๔. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
ผลงานของโรงเรียนบ้านโนนผักหวาน
อำเภอภักดีชมุ พล ชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐๕. การเรียนรู้วงปี่พาทย์มอญผ่านวิทยากร
ท้องถิ่น
ผลงานของโรงเรียนเชิงผา
อำเภอทุง่ เสลีย่ ม สุโขทัย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐๖. โรตีสายไหม
ผลงานของโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครนครศรีอยุธยา
๑๐๗. โครงการเพาะเห็ดสู่มาตรฐานอาชีพชุมชน
ผลงานของโรงเรียนอู่ทอง
อำเภออูท่ อง สุพรรณบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐๘. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนประชาราชวิทยา
อำเภองาว ลำปาง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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รางวัลผลงานประจำปี ๒๕๔๙
ตามประกาศคุรุสภา
เรื่อง การคัดสรรผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๔๙
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
๖. สร้างรัก สร้างเธอ สร้างสังคม
ผลงานของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
อำเภอเมือง เชียงใหม่
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๗. การสร้างองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง
ธนาคารขยะรีไซเคิล
ผลงานของโรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
อำเภอเกษตรวิสยั ร้อยเอ็ด
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘. เรียน ล่อง ท้องถิน่ วังกระแจะ
ผลงานของโรงเรียนบ้านวังกระแจะ
อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙. แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบฉุกเฉิน
อัจฉริยะ
ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อำเภอเมือง ลำปาง
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๑๐. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสำหรับชุมชน เพลงพืน้ บ้านใน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผลงานของโรงเรียนสุพรรณภูมิ
อำเภอเมือง สุพรรณบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

เหรียญทอง จำนวน ๒๓ รางวัล
๑. การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามรูปแบบพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ใน
โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย
ผลงานของโรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย
อำเภอบางพลี สมุทรปราการ
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๒. เครื่องแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวระบบขดลวด
ผลงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
อำเภอเมือง ตรัง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้
รีสอร์ทแห่งการเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนสวนส้ม
อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๔. สิง่ ประดิษฐ์ดนิ กล้วย
ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคชุมพร
อำเภอเมือง ชุมพร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕. การเรียนรู้แบบโครงงานตามแบบ
ไผทอุดมศึกษา
ผลงานของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
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๑๑. การประดิษฐ์ท่ารำประกอบการเรียนการสอน
วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ชุด ฟ้อนมาลัย
ศรีหาชนะชัย กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
ผลงานของโรงเรียนมหาชนะชัย
อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๒. โครงการสร้างลายผ้าขิดจากโปรแกรม
ผลงานของโรงเรียนเซนต์แมรี่
อำเภอเมือง อุดรธานี
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๑๓. อุปกรณ์สูบน้ำพลังเด็ก
ผลงานของวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
อำเภอเมือง ศรีสะเกษ
สังกัสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๑๔. การบริหารโรงเรียนแบบพึ่งตนเอง
ผลงานของโรงเรียนบ้านท่าตาสี
อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๕. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงกลยุทธ์ :
กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสระจรเข้
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ผลงานของโรงเรียนวัดสระจรเข้
อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๖. ปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนในโรงเรียนขนาดเล็กโดยชุมชน
มีสว่ นร่วม
ผลงานของโรงเรียนวัดวิมลมรรคราม
อำเภอปากท่อ ราชบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

๑๗. ICT เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนดวงวิภา
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๑๘. รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า เทศบาล
นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านเหล่า
อำเภอเมือง อุดรธานี
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี
๑๙. การบริหารจัดการปัญหาแบบบูรณาการ
เชิงรุก : โครงการโรงเรียนสัญจรครอบครัว
อบอุ่นด้วยธรรมะ
ผลงานของโรงเรียนบ้านค่าย
อำเภอบ้านค่าย ระยอง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒๐. การบริหารจัดการบ้านทักษะชีวิตในโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนมีนบุรี
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๒๑. โอ่งผ้าไทยในเชิงพาณิชย์
ผลงานของโรงเรียนวัดบ้านใหม่
อำเภอบางแพ ราชบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒๒. ห้องเรียนธรรมชาติบูรณาการสู่กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
อำเภอเมืองปาน ลำปาง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๒๓. โครงการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนพนมสารคาม
“พนมอดุล วิทยา”
อำเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

๒๘. โครงการการบริหาร ICT กับการบูรณาการ
การเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน นครปฐม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒๙. ลำซิง่ ภาษาอังกฤษ
ผลงานของโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา
อำเภอพรรณนานิคม สกลนคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๓๐. เรือใบบังคับวิทยุ
ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
อำเภอเมือง เพชรบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓๑. กระบวนการปักผ้าลายพื้นเมือง
ผลงานของโรงเรียนบ้านโมน (เกาะแก้ววิทยา)
อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๓๒. เครือ่ งเป่ากรองอากาศรถยนต์ TOYOTA
D๔D แบบอัตโนมัตพ
ิ ทิ กั ษ์สง่ิ แวดล้อม
ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
อำเภอเมือง พิษณุโลก
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๓๓. รายงานโครงการตามรอยทฤษฎีใหม่
ผลงานของโรงเรียนซำสูงพิทยาคม
กิง่ อำเภอซำสูง ขอนแก่น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๓๔. ผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ
ผลงานของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
อำเภอเมือง ขอนแก่น
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

เหรียญเงิน จำนวน ๕๓ รางวัล
๒๔. Best Practices ระบบการเรียนรูเ้ ปิดบ้าน
อนุบาลเวียงเชียงรุง้ (Open house)
“บนความเหมือนทีแ่ ตกต่าง” (The Same
but Difference)
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
กิง่ อำเภอเวียงเชียงรุง้ เชียงราย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒๕. กระบวนการเรียนรู้ด้วยโปรเจคบูรณาการ
“Real World”
ผลงานของโรงเรียนพณิชยการสุโขทัย
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๒๖. โครงการตลาดนัดนักเรียน
ผลงานของโรงเรียนบ้านหลุมข้าว
อำเภอโคกสำโรง ลพบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๒๗. การวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
ทัง้ โรงเรียน : การพัฒนาการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนด้วยกระบวนการวิจยั กรณีศกึ ษา
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
ผลงานของโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
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๓๕. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะ
อาชีพของผู้เรียนจากหลักสูตรบ้านกาแฟ
ผลงานของโรงเรียนบ้านปางตอง
อำเภอขุนยวม แม่ฮอ่ งสอน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๓๖. การดำเนินธุรกิจจำลอง จักสานงานศิลป์
ผลงานของโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
อำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๓๗. กระบวนการจัดการเรียนรู้ เรือ่ ง โขนสด
อุดมศิลวิทยา
ผลงานของโรงเรียนอุดมศิลวิทยา
อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๓๘. การเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติกและ
บกพร่องทางการเรียนรู้
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลจันทยานนท์
กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๓๙. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ผลงานของโรงเรียนโกรกพระ
อำเภอโกรกพระ นครสวรรค์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๔๐. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมประจำปี
การศึกษา ๒๕๔๘ กิจกรรมสัจจะอธิษฐาน
โครงการทำดี ทำได้ ทำเลย... ไม่ตอ้ งเดีย๋ ว
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

๔๑. เครื่องลับมีดกรีดยางพารา
ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๔๒. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง
สื่อโฆษณา
ผลงานของโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก
(อี.เทค) อำเภอพานทอง ชลบุรี
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๔๓. ไม้เท้าไฮเทค
ผลงานของโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
อำเภอเขาวง กาฬสินธุ์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๔๔. รายการโทรทัศน์เพือ่ การศึกษา : อนุบาล
ขอนแก่นโปรดักชัน่ สถานีขา่ วสูอ่ งค์ความรู้
ทีไ่ ม่ตอ้ ง TAKE
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
อำเภอเมือง ขอนแก่น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๔๕. โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๑ (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) อำเภอเมือง กำแพงเพชร
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
๔๖. ข่าว พี อาร์ ซี (The PRC News)
ผลงานของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อำเภอเมือง เชียงใหม่
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๔๗. เครื่องฉายภาพอเนกประสงค์ สง่ิ ประดิษฐ์
สำหรับการสอน
ผลงานของโรงเรียนพุทไธสง
อำเภอพุทไธสง บุรรี มั ย์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๔๘. อุปกรณ์ชว่ ยประหยัดน้ำในระบบสุขภัณฑ์
ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อำเภอเมือง กำแพงเพชร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๔๙. สมองไวใช้เพลง (เพลงภาษาอังกฤษเพือ่
การศึกษา)
ผลงานของโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๐. การจัดทำหนังสือเสริมการอ่านและเพลง
ประกอบการเรียน
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๓ (วิมกุ ตายน
วิทยา) อำเภอสุไหงโกลก นราธิวาส
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลสุไหงโก-ลก
๕๑. แซ็กโซโฟนผลิตจากไม้ชงิ ชัน
ผลงานของโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
อำเภอเวียงชัย เชียงราย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๒. กล่องปลูกพืชไร้ดนิ
ผลงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕๓. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
คณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี ๒
ผลงานของโรงเรียนบ้านท่าข่อย
อำเภอหนองบัวแดง ชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๔. โปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติ
ผลงานของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี อำเภอเมือง ลำปาง
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

๕๕. Hp TV ในโรงเรียนวัดหัวโพ
ผลงานของโรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประสาสน์
วิทยา) อำเภอบางแพ ราชบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๖. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียน
ผลงานของโรงเรียนบ้านบือมัง
อำเภอรามัน ยะลา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๗. โครงการส่งเสริมการปลุกกระแสและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้คุณธรรมในสถานศึกษา
ผลงานของโรงเรียนวัดเขาพระ
อำเภออูท่ อง สุพรรณบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๘. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีประสิทธิภาพ
ผลงานของโรงเรียนวัดบัวงาม
อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๕๙. การบริหารจัดการโรงเรียนแกนนำจัดการ
เรียนร่วม
ผลงานของโรงเรียนบ้านตลุกหิน
อำเภอแก้งคร้อ ชัยภูมิ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๐. การพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
วัดดอนตูม
ผลงานของโรงเรียนวัดดอนตูม
อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๖๑. การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ผลงานของโรงเรียนบ้านท่าศิลา
อำเภอท่าตูม สุรนิ ทร์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๒. เหรียญแดงมหัศจรรย์
ผลงานของโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์
อำเภอสูงเม่น แพร่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๓. วิถพ
ี ทุ ธ วิถชี วี ติ
ผลงานของโรงเรียนบ้านปากเหมือง
อำเภอป่าพะยอม พัทลุง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๔. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนสตรีภูเก็ต
ตามพระราชดำริฯ “เศรษฐกิจพอเพียงและ
สรรพสิง่ ล้วนพันเกีย่ ว”
ผลงานของโรงเรียนสตรีภูเก็ต
อำเภอเมือง ภูเก็ต
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๕. วิถพ
ี ทุ ธกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา
ผลงานของโรงเรียนปทุมานุกูล
อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๖. กระบวนการมีสว่ นร่วมในการบริหารโครงการ
จัดทำสือ่ วีดทิ ศั น์ ชุด ๔๐ ปี “ตำนานบ้าน
ยายคำ” ของโรงเรียนบ้านยายคำ สำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาบุรรี มั ย์ เขต ๓
ผลงานของโรงเรียนบ้านยายคำ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บุรรี มั ย์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

๖๗. เรารักบ้านเกิด
ผลงานของโรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
อำเภอบางเลน นครปฐม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๘. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
“ยุพราชศึกษา”
ผลงานของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
อำเภอเมือง เชียงใหม่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๖๙. โครงการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงที่ ๔ ได้พร้อมกับหลักสูตร ปวช.
(สะสมหน่วยกิต)
ผลงานของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
อำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๗๐. ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ช่วงชัน้ ที่ ๓ และ
ช่วงชัน้ ที่ ๔
ผลงานของโรงเรียนพลพัฒนาศึกษา
อำเภอพล ขอนแก่น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๗๑. จากหลักสูตรท้องถิน่ สูส่ าระสากล
ผลงานของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
อำเภอสะเมิง เชียงใหม่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๗๒. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ผลงานของโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
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๗๓. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ
ผลงานของโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๗๔. โครงการครอบครัวสาธิตชีววิถีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผลงานของโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อ
มิตรภาพที่ ๒๐๖ อำเภอพล ขอนแก่น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๗๕. โต๊ะจีนหนังสือ
ผลงานของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
อำเภอเมือง นครสวรรค์
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
เหรียญทองแดง จำนวน ๔๙ รางวัล
๗๖. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วยเกษตร
อินทรีย์วิถีธรรมชาติการปลูกผักปลอด
สารพิษ
ผลงานของโรงเรียนบ้านนาฝาย (ประชาสงเคราะห์) อำเภอสอง แพร่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๗๗. การแสดงหมากรุกคน
ผลงานของโรงเรียนวัดเจ้าอาม
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๗๘. โครงการคอซอง เศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนทำได้
ผลงานของโรงเรียนศรีวิสุทธาราม
(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
อำเภอเมือง พิษณุโลก
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

๗๙. การศึกษาการจัดกิจกรรมกลวิทยาศาสตร์
(Science Show) ทีม่ ตี อ่ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความสนใจทาง
วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี ๔
ผลงานของโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
อำเภอเมือง ตาก
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๐. การเรียนรู้ด้วยโครงงาน
ผลงานของโรงเรียนบ้านนาดี
อำเภอสนาม สุรนิ ทร์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๑. เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงาน
ผลงานของวิทยาลัยการอาชีพไชยา
อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๘๒. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่การ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดหน่วยการ
เรียนรู้ “วิถชี วี ติ ธุรกิจชุมชนบ้านหนองช้าง”
ผลงานของโรงเรียนบ้านหนองช้าง
อำเภอเมือง อุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๓. การพัฒนาทักษะอาชีพตามความสนใจของ
ผูเ้ รียนระดับช่วงชัน้ ที่ ๓ โดยรูปแบบ
การเรียนแบบคละชัน้
ผลงานของโรงเรียนบ้านปางวุ้น
อำเภอทองแสนขัน อุตรดิตถ์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๔. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสรรพสิ่ง
ล้วนพันเกีย่ ว
ผลงานของโรงเรียนชุมพวงศึกษา
อำเภอชุมพวง นครราชสีมา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๘๕. เกษตรอินทรีย์แห่งการเรียนรู้และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ผลงานของโรงเรียนบ้านกุดงิ้วศิริพัฒนา
อำเภอสำโรงทราบ สุรนิ ทร์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๖. หม้อหุงข้าวรุ่นล่า
ผลงานของโรงเรียนพิมายดำรงวิทยา
อำเภอพิมาย นครราชสีมา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๗. เพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยนวัตกรรมการสอน
(เสริมความแข็งแรงของเก้าอี้แลคเชอร์)
ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
อำเภอเมือง อ่างทอง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๘๘. การพัฒนาคุณภาพนักเรียนปฐมวัยโดย
การสอนแบบมอนเตสซอรี่
ผลงานของโรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม
อำเภอเมือง นครปฐม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๘๙. วิทยาศาสตร์ในวิถีชุมชนเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ
ทีย่ ง่ั ยืน
ผลงานของโรงเรียนลับแลพิทยาคม
อำเภอลับแล อุตรดิตถ์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙๐. โครงการพี่สอนน้อง
ผลงานของโรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง
อำเภอโกสุมพิสยั มหาสารคาม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙๑. บ้านสวนกล้วย
ผลงานของโรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง
อำเภอฝาง เชียงใหม่
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

๙๒. “ไข่ครบรส” อาหารจานด่วนเพือ่ สุขภาพ
ผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๙๓. เทคนิคการสอนแบบฐานการเรียนรู้ ๙ ฐาน
ผลงานของโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
(เรียงราษฎร์อทุ ศิ ๒)
อำเภอบางกล่ำ สงขลา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙๔. ห้องเรียนสายน้ำ
ผลงานของโรงเรียนวัดดอนหวาย
(นครรัฐประสาท) อำเภอสามพราน นครปฐม
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙๕. การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบสห
วิทยาการ เรือ่ ง ขิงผงสำเร็จรูปจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลงานของโรงเรียนวัดนาคนิมิตร
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
๙๖. โครงการบัญชีสานฝันตามร้อยเบื้อง
พระยุคลบาท
ผลงานของโรงเรียนเซนหลุยส์
อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๙๗. CONSTRUCTIVISM จากแนวคิดสูก่ าร
ปฏิบตั ิ : กรณีศกึ ษาโรงเรียนด่านขุนทด
อำเภอด่านขุนทด สำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษานครราชสีมา เขต ๕
ผลงานของโรงเรียนด่านขุนทด
อำเภอด่านขุนทด นครราชสีมา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๙๘. เกษตรชุมชนโรงเรียนบ้านห้วยกรวด
ผลงานของโรงเรียนบ้านห้วยกรวด
อำเภอป่าพะยอม พัทลุง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๙๙. ชุดฝึกคณิตกับชีวิตประจำวัน
ผลงานของโรงเรียนบ้านวังนอง
อำเภอหนองสูง มุกดาหาร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐๐. เครื่องกวักไหมและปั่นหลอดด้ายด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์
ผลงานของวิทยาลัยอาชีพขอนแก่น
อำเภอชนบท ขอนแก่น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๐๑. ชุดฝึกกิจกรรมการแสดงกลทางวิทยาศาสตร์
ผลงานของโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
อำเภอลาดยาว นครสวรรค์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐๒. ละครกฎหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วิชากฎหมายพาณิชย์ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๕
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผลงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
อำเภอเมือง สระบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๐๓. เสียงเพลงเสียงธรรม
ผลงานของโรงเรียนศรีจิตรา
อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

๑๐๔. ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ สูก่ ารเรียนรู้ : ลำกลอน
พืน้ บ้านอีสาน เรือ่ ง อาหารหลัก ๕ หมู่
ผลงานของโรงเรียนบ้านกุดกว้าง
อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐๕. เอกสารประกอบการเรียนวิถีธรรมวิถีไทย
ผลงานของวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
อำเภอเมือง บุรรี มั ย์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๐๖. สือ่ การเรียนรูอ้ สิ ลามศึกษา เรือ่ ง ฮัจญ์
และกุรอานลาซิม
ผลงานของโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐๗. เครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจาก
โรตารี่
ผลงานของวิทยาลัยการอาชีพนางรอง
อำเภอนางรอง บุรรี มั ย์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๐๘. การบริหารโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
ผลงานของโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
อำเภอสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๐๙. ศูนย์ครอบครัวเครือข่ายพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ผลงานของโรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา
อำเภอสิชล นครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๑๐. การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สูโ่ รงเรียนดาวจรัสแสง
ผลงานของโรงเรียนบ้านหนองปลิง
อำเภอทุง่ สง นครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
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๑๑๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมชนอาสาสมัคร
ยุวมัคคุเทศก์
ผลงานของโรงเรียนบ้านธารปราสาท
อำเภอโนนสูง นครราชสีมา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๑๕. ดนตรีพน้ื บ้าน สะล้อ ซอ ซึง
ผลงานของโรงเรียนบ้านไชยสถาน
อำเภอเมือง น่าน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๑๖. การจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
วิถอี สิ ลาม
ผลงานของโรงเรียนจะแนะ
อำเภอจะแนะ นราธิวาส
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๑๗. การจัดการขยะดีชีวีมีสุข
ผลงานของโรงเรียนบางระกำวิทยาศึกษา
อำเภอบางระกำ พิษณุโลก
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน

๑๑๑. รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการ
ผลงานของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
อำเภอเมือง พิษณุโลก
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๑๒. โปรแกรมบันทึกและประมวลผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย น้ำหนัก ส่วนสูง เพือ่
การรายงานและพัฒนาสุขภาพพลานามัย
ผลงานของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๑๑๓. หลักสูตรท้องถิ่นวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต
แบบองค์รวม
ผลงานของโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
อำเภอเมือง เชียงใหม่
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
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๑๑๘. การจัดการขยะแบบครบวงจรในโรงเรียน
และชุมชน
ผลงานของโรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน
อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๑๑๙. สมุนไพรน่ารู้คู่ลาซาลจันท์
ผลงานของโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดา
พิทกั ษ์) อำเภอเมือง จันทบุรี
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๑๒๐. กิจกรรมแรลลีพ
่ หุปญ
ั ญาวิทยากรท้องถิน่
ผลงานของโรงเรียนบ้านเขาชะโงก
อำเภอชนแดน เพชรบูรณ์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๒๑. การพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
ผลงานของโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา
(สมัครพลผดุง) อำเภอเมือง นครปฐม
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครนครปฐม

๑๒๒. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาชีพตามแนว
พระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
ผลงานของโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๒๓. แหล่งเรียนรูเ้ พลงอีแซวสุพรรณฯ
ผลงานของโรงเรียนบรรหารแจ่มใส ๑
อำเภอดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
๑๒๔. อยุธยามรดกโลก จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
ผลงานของโรงเรียนยอแซฟอยุธยา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
๑๒๕. การปรับปรุงคุณภาพเครื่องปลิดขั้วผลลำไย
ผลงานของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
อำเภอเมือง ลำพูน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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คำสัง่ สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ที่ ๓๗/๒๕๔๗
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินงานศึกษารูปแบบการพัฒนา
“หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม”
ตามทีค่ ณะกรรมการคุรสุ ภา ได้อนุมตั ใิ ห้สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาดำเนินงานโครงการ
“หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๔๗ นัน้ เพือ่ ปฏิบตั งิ านตามโครงการดังกล่าว
จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ คณะหนึง่ มีหน้าทีก่ ำหนดแนวทางในการศึกษารูปแบบการพัฒนา
“หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม” และคัดสรรผลงานคุณภาพเพือ่ รับรางวัลโดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย
๑. เลขาธิการคุรสุ ภา (นายจักรพรรดิ วะทา)
ประธานกรรมการ
๒. นายวิพากย์ โรจนแพทย์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวศรีสมร พุม่ สะอาด
รองประธานกรรมการ
๔. รองเลขาธิการคุรสุ ภา (นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ)์
รองประธานกรรมการ
๕. นายบุญลือ ทองอยู่
กรรมการ
๖. นายวิศษิ ฐ์ ดวงสงค์
กรรมการ
๗. นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า
กรรมการ
๘. นายสมควร วรสันต์
กรรมการ
๙. นางสาวสมพร มันทนานุชาติ
กรรมการ
๑๐. นางสุวมิ ล ดิลกานนท์
กรรมการ
๑๑. นายวิทยา ศรีชมภู
กรรมการ
๑๒. นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี
กรรมการ
๑๓. นางสาวจักษณา อธิรตั น์ปญ
ั ญา
กรรมการ
๑๔. นายสุรพล บุณยรัตพันธุ์
กรรมการ
๑๕. นายสุพล อำภาวงศ์
กรรมการ
๑๖. ผูอ้ ำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
(นางสาวดีกลุ กิตติพงษ์พสิ ทุ ธิ)์
กรรมการ
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๑๗. หัวหน้ากลุม่ พัฒนาการประกอบวิชาชีพ
(นางกรรณิการ์ เฑียรบุญเลิศรัตน์)
๑๘. หัวหน้ากลุม่ วิจยั และพัฒนาวิชาชีพ
(นางสาวกรรณิการ์ บารมี)
๑๙. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสฐิ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ
สัง่ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(นายจักรพรรดิ วะทา)
เลขาธิการคุรสุ ภา
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คำสัง่ สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ที่ ๒๒/๒๕๔๘
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการดำเนินโครงการ
“หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๔๘
ตามทีค่ ณะกรรมการคุรสุ ภา ได้อนุมตั ใิ ห้สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาดำเนินงานโครงการ
“หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๔๘ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้สถานศึกษา
สร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เสริมสร้างผูเ้ รียน
ครู และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้ใช้กระบวนการคิดและทักษะในการทำงาน เพือ่ พัฒนาผลงานให้มี
คุณภาพและเกิดประโยชน์โดยรวม ตลอดจนเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดการขับเคลือ่ นงานปฏิรปู
การศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง นัน้
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการเพือ่ ทำหน้าที่
กำหนดแนวทางและคัดสรรนวัตกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าเพือ่ รับรางวัล โดยประกอบด้วย
๑. นายยุทธชัย อุตมา
ทีป่ รึกษา
๒. เลขาธิการคุรสุ ภา (ดร.จักรพรรดิ วะทา)
ประธานกรรมการ
๓. ดร.บุญลือ ทองอยู่
รองประธานกรรมการ
๔. ดร.ศรีสมร พุม่ สะอาด
รองประธานกรรมการ
๕. รองเลขาธิการคุรสุ ภา (นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ)์ รองประธานกรรมการ
๖. นายวิศษิ ฐ์ ดวงสงค์
กรรมการ
๗. นางสุวมิ ล ดิลกานนท์
กรรมการ
๘. นางสาวสมพร มันทนานุชาติ
กรรมการ
๙. นายสมควร วรสันต์
กรรมการ
๑๐. ดร.อำนวย เดชชัยศรี
กรรมการ
๑๑. นายศักดิส์ นิ ช่องดารากุล
กรรมการ
๑๒. ดร.ทิวตั ถ์ มณีโชติ
กรรมการ
๑๓. ดร.วิทยา ศรีชมภู
กรรมการ
๑๔. ดร.ศศิธร เล็กสุขศรี
กรรมการ
๑๕. นางสาวจักษณา อธิรตั น์ปญ
ั ญา
กรรมการ
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๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

นางสุกญ
ั ญา งามบรรจง
นางสาวเยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง
นายชำนาญ น้ำไชยศรี
นางสาวศศิมา มีบญ
ุ ญา
ผูอ้ ำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
(นางปรีชญาภรณ์ เหมวิมล)
๒๑. หัวหน้ากลุม่ วิจยั และพัฒนาวิชาชีพ
(นางสาวกรรณิการ์ บารมี)
๒๒. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสฐิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ
สัง่ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
(นายจักรพรรดิ วะทา)
เลขาธิการคุรสุ ภา
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คำสัง่ สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ที่ ๑๕/๒๕๔๙
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารโครงการ
“หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๔๙
ตามทีค่ ณะกรรมการคุรสุ ภา ได้อนุมตั ใิ ห้สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภาดำเนินงานโครงการ
“หนึง่ โรงเรียน หนึง่ นวัตกรรม” ประจำปี ๒๕๔๙ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้สถานศึกษา
สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เสริมสร้าง
ผูเ้ รียน ครู และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้ใช้กระบวนการคิดและทักษะในการทำงาน เพือ่ พัฒนาผลงาน
ให้มคี ณ
ุ ภาพและเกิดประโยชน์โดยรวม ตลอดจนเป็นกิจกรรมกระตุน้ การพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนือ่ ง นัน้
เพือ่ ให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารโครงการ
เพือ่ ทำหน้าทีก่ ำหนดแนวทางการดำเนินงานและคัดสรรนวัตกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าเพือ่ รับรางวัล
ประจำปี ๒๕๔๙ โดยประกอบด้วย
๑. เลขาธิการคุรสุ ภา (ดร.จักรพรรดิ วะทา)
ประธานกรรมการ
๒. ดร.บุญลือ ทองอยู่
รองประธานกรรมการ
๓. นายยุทธชัย อุตมา
รองประธานกรรมการ
๔. รองเลขาธิการคุรสุ ภา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ)์
รองประธานกรรมการ
๕. ผูอ้ ำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กรรมการ
๖. ผูอ้ ำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๗. ผูอ้ ำนวยการสำนักประสานและพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิน่
กรรมการ
๘. ผูอ้ ำนวยการส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ท้องถิน่
กรรมการ
๙. ผูอ้ ำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กรรมการ
๑๐. ผูอ้ ำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ
กรรมการ
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๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ดร.กรรณิการ์ ภิญญาคง
บาทหลวง ดร.วิวฒ
ั น์ แพร่สริ ิ
นางสาวประนอม เอีย่ มประยูร
นายวิศษิ ฐ์ ดวงสงค์
นายสมควร วรสันต์
นายถวัลย์ มาศจรัส
นางสาวจักษณา อธิรตั น์ปญ
ั ญา
ดร.วิทยา ศรีชมภู
ดร.ทิวตั ถ์ มณีโชติ
ผูอ้ ำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
(นางปรีชญาภรณ์ เหมวิมล)
๒๑. ผูอ้ ำนวยการกลุม่ วิจยั และพัฒนาวิชาชีพ
(นางสาวกรรณิการ์ บารมี)
๒๒. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสฐิ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ
สัง่ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
(นายจักรพรรดิ วะทา)
เลขาธิการคุรสุ ภา
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รายชื ่ อ คณะกรรมการคั ด สรรผลงาน
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”
๑. นายยุทธชัย อุตมา
๓. ดร.ศรีสมร พุม่ สะอาด
๕. นายสมควร วรสันต์
๗. ดร.อำนวย เดชชัยศรี
๙. ดร.วิทยา ศรีชมภู
๑๑. นางสาวจักษณา อธิรตั น์ปญ
ั ญา
๑๓. นางกัลยาณี ปฏิมาพรเทพ
๑๕. ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี
๑๗. ดร.รุง่ นภา จิตรโรจนรักษ์
๑๙. นางสาวเยาวลักษณ์ เตียรณบรรจง
๒๑. ดร.วรรณา ช่องดารากุล
๒๓. นางสาวสมพิศ ขันธรูจี
๒๕. นางสาววิภาพร นิธปิ รีชานนท์
๒๗. นางพงษ์จนั ทร์ อยูเ่ ป็นสุข
๒๙. นางพัชรีภรณ์ บางเขียว

๒. นายวิศษิ ฏ์ ดวงสงค์
๔. ดร.กรรณิการ์ ภิญญาคง
๖. บาทหลวง ดร.วิวฒ
ั น์ แพร่สริ ิ
๘. ดร.ทิวตั ถ์ มณีโชติ
๑๐. นายถวัลย์ มาศจรัส
๑๒. นางสาวอุษา ชูชาติ
๑๔. ดร.ทิพย์อนงค์ เลือ่ นพุควัฒน์
๑๖. ดร.ฟ้ามุย่ เรืองเลิศบุญ
๑๘. นางสาวศศิธร เล็กสุขศรี
๒๐. นางสุกญ
ั ญา งามบรรจง
๒๒. นางสุวมิ ล ดิลกานนท์
๒๔. นางสาวสมพร มันทนานุชาติ
๒๖. นางสาวผ่องใส ศรีสำราญ
๒๘. นายทศพร ดำรงรัตน์
๓๐. นางสาวสุภทั ราวดี แพงแก้ว
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เมื่อเด็กๆ พูดถึง “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”

“ ... โรงเรี ย นบ้ า นหิ น ดาดเป็ น โรงเรี ย นที ่ อ ยู ่ ใ นชนบท
ได้ น ำเอาวิ ถ ี ช ี ว ิ ต ประจำวั น มาเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของบทเรี ย น
เกี ่ ย วกั บ ภาษาอั ง กฤษ จนทำให้ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล ในครั ้ ง นี ้
ทำให้ น ั ก เรี ย นทุ ก คนมี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย นมากขึ ้ น
และรั ก วิ ช าภาษาอั ง กฤษมากขึ ้ น ด้ ว ย ... ”
เด็กหญิงสุดารัตน์ โฉมศรี
โรงเรียนหินดาด

“ ... ผมดี ใ จมากที ่ โ รงเรี ย นบ้ า นท่ า ตาสี ไ ด้ ร ั บ เหรี ย ญทอง
โรงเรี ย นมี บ ่ อ ปลาและได้ จ ั บ ปลามาทำอาหารกลางวั น ให้ ก ั บ นั ก เรี ย น
และยั ง มี โ คนม ได้ น ำนมไปขายและนำเงิ น มาซื ้ อ อาหารกลางวั น
และยั ง มี โ รงสี ข ้ า ว และนำข้ า วไปสี ท ี ่ โ รงสี ...”
เด็กชายจักรกริช ประวันจะ
โรงเรียนบ้านท่านท่าตาสี

“ ... โรงเรี ย นของหนู ได้ จ ั ด การขยะจนประสบความสำเร็ จ
และได้ ร ั บ รางวั ล หนึ ่ ง โรงเรี ย น หนึ ่ ง นวั ต กรรม ของคุ ร ุ ส ภา
ทำให้ ห นู ภ าคภู ม ิ ใ จที ่ ก ารทำความดี ข องหนู มี ส ่ ว นทำให้
โรงเรี ย นได้ ร ั บ รางวั ล และมี ช ื ่ อ เสี ย ง ...”
เด็กหญิงอัญจิรา แสไพศาล และ เด็กหญิงจุฑามาศ สายจันทร์
โรงเรียนวัดสระจรเข้

“ ... ดิ ฉ ั น ดี ใ จและภู ม ิ ใ จที ่ ท ี ม งานได้ เ ห็ น ความสำคั ญ ของอั ก ษรลายสื อ ไทย
และได้ ท ำให้ ช าวไทยได้ เ ห็ น ตั ว อั ก ษรลายสื อ ไทย ...”
เด็กหญิงชวิศา ชืน่ ชมน้อย
โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร
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ประมวลภาพการ
“หนึ่งโรงเรียน
ของ

วันที่ ๒-๓
ณ โรงแรม
กรุ ง เทพ
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นำเสนอผลงาน
หนึ ่ ง นวั ต กรรม”
คุ ร ุ ส ภา

กันยายน ๒๕๔๙
แอมบาสซาเดอร์
มหานคร
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นิทศั น์ลขิ ติ
การเรียนรูท้ ส่ี ำคัญประการหนึง่ ของมนุษย์ คือการเรียนรูถ้ งึ
กระบวนการคิด กระบวนการทำงาน และความสำเร็จของนักคิด นักค้นคว้า
และนักปฏิบตั ทิ ป่ี ระสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบนั
การเรียนรูใ้ นลักษณะดังกล่าว เป็นการเรียนรูท้ ผ่ี า่ นลัดมิตขิ องกาลเวลา
ทีล่ ดั สัน้ หรือ ย่นย่อเวลาของการเรียนรูใ้ ห้รวดเร็วขึน้
ความคิดของมนุษย์ เป็นสิง่ ทีเ่ รียนรูเ้ พือ่ เป็นต้นแบบของการพัฒนางาน
หรือต่อยอดทางปัญญาซึง่ กันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
ทำให้ไม่ตอ้ งตัง้ ต้นนับหนึง่ ใหม่ในการคิดค้นสิง่ ต่างๆทีม่ ผี คู้ ดิ ผูค้ น้ คว้าไว้แล้ว
ให้เกิดความสูญปล่าในมิตติ า่ งๆ ของชีวติ
หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม รางวัลเหรียญทองของคุรุสภา
เป็นอีกต้นแบบหนึง่ ของความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนวัตกรรมเพือ่ พัฒนา
การศึกษาของชาติ ทีผ่ บู้ ริหาร ครู คณาจารย์ ของแผ่นดินได้คดิ ค้น สร้างสรรค์
และพัฒนาขึน้ สำหรับพัฒนาการศึกษาของชาติให้กา้ วไปสูค่ วามรุง่ โรจน์
ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต
จากการทีม่ โี อกาสได้ถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จของผูบ้ ริหาร ครู
คณาจารย์ เพือ่ สรุปให้เห็นถึงกระบวนการคิด กระบวนการทำงาน ด้วยการ
คัด คัน้ เคีย่ ว สาระทีม่ ากคุณค่าจากต้นฉบับเดิมให้ลงในกรอบ
สำหรับการนำเสนอบนพืน้ ทีท่ จ่ี ำกัดเช่นนี้ จึงต้องตัง้ ต้นนำเสนอในอีกมิตหิ นึง่
ทีส่ น้ั กระชับ โดยต้องไม่ตกหล่นคุณค่าต้นแบบทีส่ ำคัญแห่งภูมปิ ญ
ั ญา
สร้างสรรค์ของทุกๆ ท่าทีไ่ ด้สร้างสรรค์กลัน่ กรองภูมปิ ญ
ั ญาอันเป็นเลิศ
ให้คงคุณค่าไว้
ถวั ล ย์ มาศจรั ส
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คณะผูจ้ ดั ทำหนังสือ
๓ ปี หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
ของคุรุสภา
จักรพรรดิ วะทา
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
องค์กร อมรสิรนิ นั ท์
ปรีชยาภรณ์ เหมวิมล
กรรณิการ์ บารมี
วิภา ลัคนาพรวิสฐิ
ถวัลย์ มาศจรัส
จันทร์ยงยุทธ บุญทอง
ยุทธชัย อุตมา
อุทมุ พร ทวีคณ
ู

ประธานที่ปรึกษา
สนับสนุน
ส่งเสริม
ให้กำลังใจ
ประสานงาน ๑
ประสานงาน ๒
ร้อยเรียง
ภาพ
รูปเล่ม
พิสูจน์อักษร

๒๒๔
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